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 فيفري 10 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جانفي 30تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى2017

مد صالح العرفاوي                 مح  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
    

 جانفي 19في من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ  رارق  
قة  المتعّلق بالمصاد1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،لقطاع كراء السياراتعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة 1985 فيفري 18وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966نة  لس27 مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد علىو  ، على الدستورطالعاالبعد   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .كراء السياراتلالتفاقية المشتركة القطاعية ل 10يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5لتعديلي عدد بالمصادقة على الملحق ا المتعّلق 1999  جويلية14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3حق التعديلي عدد على المل المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14ية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاق2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31ي وعلى القرار المؤرخ ف  ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2 الفصل  .والمصاحب لهذا القرار 2017جانفي  3ى بتاريخ  الممضلكراء السيارات لالتفاقية المشتركة القطاعية  10 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـاألولالفصل   : قرر ما يلي  . والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله1984 نوفمبر 17بتاريخ  الممضاة كراء السياراتوعلى االتفاقيـة المشتركة القومية ل  ،2012فيفري  21 الممضى بتاريخ االتفاقيةلهذه  9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2012 مارس 21وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 7ي عدد على الملحق التعديل المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جانفي 19 تونس في 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  من جهة أخرى   الجامعة الوطنية للنقل-   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة  اء السيارات الغرفة الوطنية لكر-  ية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليد-  :بين الممضين أسفله   لالتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات  10ملحق تعديلي عدد     
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اء فاقية المشتركة القومية لقطاع كربعد االطالع على االت  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1985 مارس 19في  المؤرخ 22ة عدد والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي 1985 فيفري 18بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1984 نوفمبر 17السيارات الممضاة بتاريخ 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 28 المؤرخ في 22ة عدد التونسيللجمهورية  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3عديلي عدد وعلى الملحق الت  ،1990 سبتمبر 18 المؤرخ في 59عدد للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
اريخ  لهذه االتفاقية الممضى بت4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 17 المؤرخ في 61ية عدد التونس والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير1999 جوان 30
 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  6 المؤرخ في 99 عدد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والصادر 2002وفمبر  ن25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17في    والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخاالجتماعية والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

  ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8در بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصا2006

 فيفري 17في    والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخاالجتماعية والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2009 جانفي 28بتاريخ  الممضى االتفاقية لهذه 8 وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 2009 فيفري 24المؤرخ في  16 للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي2009

المنح التفاق حول الزيادات في األجور ووعلى بروتوكول ا  ،2012   مارس23 المؤرخ في 23للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2012 مارس 21االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2012 فيفري 21 عة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا بين االتحاد العام 2012 ديسمبر 4قطاعية والمبرم بتاريخ  مشتركة التفاقيات   في القطاعات الخاضعة2012بعنوان سنة  المنح حول الزيادات في األجور والتفاق وعلى بروتوكول ا ،التقليدية عة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا بين االتحاد العام 2014 جوان 23قطاعية والمبرم بتاريخ  مشتركة التفاقيات في القطاعات الخاضعة 2014بعنوان سنة  عة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا بين االتحاد العام 2016 جانفي 28قطاعية والمبرم بتاريخ  مشتركة التفاقيات في القطاعات الخاضعة 2015بعنوان سنة  المنحالتفاق حول الزيادات في األجور ووعلى بروتوكول ا ،التقليدية   . أو بإحداث منحة النقل   المتعلق بالترفيع 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982لسنة  503وتعتبر داخلة ضمن هذه المبالغ مقتضيات األمر عدد   .الشهر دينار في 30تسند للعمال زيادة في منحة النقل تقدر بـ    منحة النقل) : جديد( 55الفصل   :لي المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما ي من االّتفاقية 56 و 55ينّقح الفصالن  ـالفصل األول    : االّتفاق على ما يلي مت ، العام التونسي للشغل لالتحادبعةللنقل التاللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلوا الجامعة الوطنية تحاد التونسي لالسيارات التابعة رئيس الغرفة الوطنية لكراء ال بين 2016 ديسمبر 14 المبرم بتاريخ االتفاقوعلى محضر  ،التقليدية
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يطبق جدول األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي  ـ 2الفصل   . د لإلطارات10,080ـ  ،ان التسيير د ألعو9,080ـ  ، د ألعوان التنفيذ8,080ـ   :، ضبط مقدارها كما يلي لكل عامل منحة حضورتصرف    منحة الحضور) : جديد (56الفصل     .ذا الملحق التعديلياألجور المرفق بهالعمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدول يادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على ، الز2015و 2014 و2012بالنسبة لسنوات تنسحب بصفة استثنائية و  .  2016 ديسمبر 1 من ابتداء

  حسين العباسي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية   ية للعمالعن المنّظمات النقاب  .2017 جانفي 3تونس في   .2016ديسمبر  1من  ابتداءز التنفيذ يي حـق التعديلـ يدخل هذا الملحـ 3الفصل 
  منصف بن رمضان   للنقل الوطنيةللجامعة الكاتب العام   وداد بوشماوي  التقليديةوالصناعات  والتجارة للصناعة االتحاد التونسي ةرئيس

  األسعد المستيري  اتلكراء السيار  رئيس الغرفة الوطنية 
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