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لالتفاقية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 أوت 11 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقـرار  لمستخدمي ومية بالمصادقة على االتفاقية المشتركة الق المتعّلق 1976 سبتمبر 29وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27 مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،علىبعد االطالع   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .لمستخدمي الصيدليات المشتركة القطاعية   ،2011أكتوبر  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في   ،2009أفريل  25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2009 ماي 12ى القرار المؤرخ في وعل  ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993 جوان 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989 فيفري 22  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   الصيدليات،

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 أوت 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .كامل تراب الجمهورية المشار إليها أعاله، وذلك في القوميةفاقية المشتركة األول من االتجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2017 جويلية 27بتاريخ  ىمضلمستخدمي الصيدليات الملالتفاقية المشتركة القطاعية  14 المصادقة على الملحق التعديلي عدد  تمتـالفصل األول   :قرر ما يلي   .أعاله والمعدلة بالملحقات المذكورة 1976 أفريل 12الممضاة بتاريخ  لمستخدمي الصيدلياتوعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016 ماي 17 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 جوان 28مؤرخ في وعلى القرار ال  ،2014أكتوبر  16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 أكتوبر 27وعلى القرار المؤرخ في   ،2013 أفريل 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2013 أفريل 26ر المؤرخ في وعلى القرا

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  من جهة أخرى  ةح الجامعة العامة للص-   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة  الّتونسية ألصحاب الصيدليات الخاصةقابة الن -  :بين الممضين أسفله  لمستخدمي الصيدليات  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14ديلي عدد ملحق تع  
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1976 أكتوبر 12 و8في  المؤرخ 60والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1976 سبتمبر 29بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1976 أفريل 12ليات الممضاة بتاريخ الصيدبعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي 
دق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصا1983 مارس 8  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 أفريل 26 المؤرخ في 32التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18ي االجتماعية المؤرخ ف والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58 التونسية عدد للجمهورية والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5لحق التعديلي عدد وعلى الم  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

تاريخ  لهذه االتفاقية الممضى ب6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
ر الشؤون  والمصادق عليه بقرار وزي2002 نوفمبر 14  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 جانفي 17لتونسيين بالخارج  المؤرخ في االجتماعية والتضامن وا  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

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

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 المؤرخ في 39والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 ماي 12رج  المؤرخ في والتضامن والتونسيين بالخا والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 25
ئد  والصادر بالرا2011 أكتوبر 14االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 ماي 15  أكتوبر 25 المؤرخ في 81الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 نوفمبر 7 المؤرخ في 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 أكتوبر 27االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر16بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 ماي 3رخ في  المؤ36الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2013 أفريل 26االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 أفريل 5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011
االتحاد العام التونسي محضر االتفاق المبرم بين وعلى    ،2016 جويلية 15 المؤرخ في 58للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 جوان 28االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 ماي 17بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13عدد وعلى الملحق التعديلي   ،2014  حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان سنتي 2017جويلية  26ابة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ  و النقللشغل
من هذا الفصل والمتعّلقة كما " د"و" ج"تنقح أحكام الفقرة   :رملحقات األجو): جديد (43الفصل   : المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية من االتفاقية المشتركة 43صل نّقح الفي  ـلوالفصل األ  : االّتفاق على ما يليمت  .2017 و2016   ،2016 د في الشهر بـداية من أول أوت 45,580ـ   : ضبط مقدارها كما يلي 1982 مارس 16في  المؤرخ 1982 لسنة 503في ذلك المبلغ المضبوط باألمر عدد تسند لكافة األعوان منحة جملية للنقل بما :  منحة النقل-ج "  :يلي
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  .2017 بداية من أول ماي 2الجدول عدد ـ  ،2016 أوت  بداية من أول1الجدول عدد ـ   : كما يليالتعديلي بهذا الملحق ة األجور المرفقطبق جدوالت  ـ2الفصل    ".2017 د في الشهر بداية من أول ماي 5,707ـ   ، 2016  د في الشهر بداية من أول أوت5,384ـ   :وتقدر كما يلي 1965 ديسمبر 31 و المنقح باألمر المؤرخ في 1948جانفي  من األمر المؤرخ في 5في ذلك المنحة المنصوص عليها بالفصل تسند للعمال منحة جملية للحضور بما :  منحة الحضور–د "   ".2017 د في الشهر بداية من أول ماي 48,314ـ 

، 2017 و2016تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي  ي حيز التنفيذ بداية ـ يدخل هذا الملحق التعديل ـ3الفصل   .المرفق بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدول األجور  األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الزيادات في     عثمان جلولي    لجامعة العامة للصحةعن ا  رشاد قارة علي  نور الدين الطبوبي  الصيدليات الخاصةلنقابة التونسية ألصحاب ل  الكاتب العام  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمالعن المنّظمات النقابية  .2017 جويلية 27تونس في   .2016أوت ن أول ـم
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