
  53عـــدد   2017 جويلية 4 ––ائد الرسمي للجمهورية التونسية الر  2140صفحــة 

 جانفي 10عوضا عن الدكتور محمد هويسة، وذلك ابتداء من ق البليغة ببن عروس الحر بمجلس إدارة مركز اإلصابات والحروسميت الدكتورة لمياء القالل عضوا ممثال عن أطباء القطاع   .2017  جويلية4مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .2017 ماي 22وذلك ابتداء من الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، يب صفر عضوا ممثال عن عميد كلية سمي السيد محمد الحب  .2017  جويلية4مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .2017 جوان 6حسن بالنور، وذلك ابتداء من بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد سمي السيد محمد صفر عضوا ممثال عن المستعملين   .2017  جويلية4 مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةقتضى بم    .2017 جوان 1منيرة بن فضلون، وذلك ابتداء من بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة سمي السيد محمود العتيري عضوا ممثال عن بلدية تونس   .2017  جويلية4مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .ـ عادل السعيدي  ـ محمد شوقي بن حمودة،   ـ فوزي اليوسفي،  :رتبة متصرف عام للصحة العموميةسمي المتصرفون الرؤساء للصحة العمومية اآلتي ذكرهم في   .2017  جوان13مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .بوزارة الصحةرتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  في ،سميت السيدة فيروز فريخة حرم البرادعي، متصرف رئيس  .2017  جوان13مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .2016 جانفي 4بالكاف ابتداء من بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي محمد بورقيبة جدد تكليف السيدة نوال بن شعبان، صيدلي للصحة العمومية،   .2017  جويلية4مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى     .2016 سبتمبر 22ن بورقيبة بالمنستير ابتداء مفطومة رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية أ بمستشفى  مختص  صيدليجدد تكليف السيدة روضة السطنبولي حرم طبقة،  .2017  جويلية4مؤرخ في  قرار من وزيرة الصحةبمقتضى 
2017.  

  ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009  فيفري17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002نوفمبر  25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24في وعلى القرار المؤرخ   ،1993جوان  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  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 31لقرار المؤرخ في وعلى ا  ،1989مارس  9 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   ونسية،التبالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للمالحات بالبالد  المتعلق 1976 سبتمبر 29وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،على بعد االطالع    وزير الشؤون االجتماعية،إن  .للمالحات بالبالد التونسيةالمشتركة القطاعية  لالتفاقية 14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 جويلية 3  فين وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م  



  2141صفحـة   2017 جويلية 4 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   53عــدد 

متعّلق بالمصادقة  ال2013  فيفري19وعلى القرار المؤرخ في   ،2012جانفي  10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2012 مارس 21وعلى القرار المؤرخ في  بالمصادقة تعلق الم 2016 ماي 10  فيمؤرخالقرار وعلى ال  ،2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 ديسمبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 فيفري 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  للمالحات بالبالد التونسية الممضى لالتفاقية المشتركة القطاعية  14ق التعديلي عدد  تمت المصادقة على الملح األول ـالفصل    : قرر ما يلي  .أعاله ةالمذكورات  والمعدلة بالملحق1976 أفريل 7 الممضاة بتاريخ للمالحات بالبالد التونسيةوعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016أفريل  20لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  13على الملحق التعديلي عدد  ة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك ل من االتفاقية المشتركاألوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار، 2017 جوان 5بتاريخ   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 3تونس في   .في كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
   أخرىمن جهة  والصناعات التقليدية  للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة  الجامعة العامة ـ   االتحاد العام التونسي للشغلـ  من جهة                                                                       االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ  :الممضين أسفله بين   للمّالحات بالبالد التونسية  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14 ملحق تعديلي عدد  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1لحق التعديلي عدد وعلى الم  ،1976 أكتوبر 5في  المؤرخ 59والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1976 سبتمبر 29وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار 1976 أفريل 7التونسية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للمّالحات بالبالد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 ماي 24 المؤرخ في 39التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1989 مارس 22المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 مارس 9

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 18 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31جتماعية المؤرخ في اال والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
رسمي للجمهورية  والصادر بالرائد ال1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 24 المؤرخ في 63التونسية عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996ويلية  ج26 المؤرخ في 60التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1996 جويلية 24المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23
االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002 ديسمبر 13 المؤرخ في 101للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2002 نوفمبر 25 المؤرخ في  والتضامن والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17 المؤرخ في  والتونسيين بالخارجاالجتماعية والتضامن والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 برديسم 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 24المؤرخ في  7 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
ليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق ع2009 جانفي 28  المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17المؤرخ في  والتونسيين بالخارج والتضامن
  ،2009 فيفري 24
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لشؤون  والمصادق عليه بقرار وزير ا2012 جانفي 10 بتاريخ لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد  ادر بالرائد  والص2013 فيفري 19االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 11 بتاريخ لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد    ،2012 مارس 23 المؤرخ في 23للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2012 مارس 21االجتماعية المؤرخ في   فيفري 22 المؤرخ في 16الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
 ديسمبر 16 المؤرخ في 101الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 نوفمبر 7 بتاريخ لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013
المبرم بين اإلتحاد العام التونسي للشغل وعلى محضر اإلتفاق  ،2016 جوان 21 المؤرخ في 50للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 ماي 10االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 20 بتاريخ لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ، 2017 أفريل 25ت التونسية بتاريخ و الشركة العامة للمالحا في القطاعات الخاضعة إلتفاقيات مشتركة  2017- 2016سنتي  المبرم  2017 مارس 10وعلى محضر اإلتفاق التكميلي إلتفاق   ،للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةالتونسي بين االتحاد العام  2017 مارس 10المبرم بتاريخ قطاعية و من  مكرر 69 و60 و59 و56 ولنّقح الفصت ـفصل األول ال  :تم االّتفاق على ما يلي   .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 ماي 23بتاريخ  في اليوم   د2.787 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ  ـ  : كما يلي د مقدارهاحد 1982 ارسـ م16ي ـمؤرخ فـ ال503دد ـباألمر ع ة المحدثةـالمنح  تتضمنعن كّل يوم عمل فعلي جملية ة نقلـينتفع العمال بمنح  منحة النقل ) : جديد  ( 56الفصل   : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعيةاالتفاقية المشتركة ين والعرضيين يتقاضون منحة جملية حسب إن العمال القار  .2017اي م بداية من أول  د في اليوم 3,170وبالنسبة لإلطارات تقدر بـ  د في اليوم 2,954 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ ـ   .2016 في اليوم بداية من أول أوت  د2,991وبالنسبة لإلطارات     منحة السلة  ـ) جديد  ( 59الفصل   . حضورهم الفعلي

ل يوم عمل  مليما عن ك207د في الشهر أي  5,384  بــ  :  وتقدر  كما يلي 1965 ديسمبر 31باألمر المؤرخ في  والمنقح 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص    :لحضورمنحة ا) : جديد  ( 60الفصل   .2017 فعلي بداية من أول ماي  د عن كل يوم عمل1,048ـ  .2016 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول أوت 989ـ   :كما يلي تسند لكافة العمال القارين والوقتيين منحة سلة ضبط مقدارها   :هذه اإلتفاقية، بمنحة سكن مقدارها الشهري كما يلي  من 20بقا ألحكام الفقرة الرابعة فحسب من الفصل لمدة معينة طينتفع جميع العملة القارين والمنتدبين بمقتضى عقود شغل   منحة السكن ) : جديد( مكرر 69الفصل   .وينتفع العمال الوقتيون بهذه المنحة أيضا  .2017ل ماي فعلي بداية من أو مليما عن كل يوم عمل 220 د في الشهر أي 5,720 بـ ـ  .2016بداية من أول أوت فعلي 
بداية  5 وعدد 4 وعدد 3 وعدد 2 و عدد 1الجداول عدد ـ   :لتاليين التعديلي حسب التاريخين ا المرفقة بهذا الملحق  تطبق جداول األجور ـ2الفصل   .2017 د في الشهر بداية من أول ماي 67,416ـ   ،2016د في الشهر بداية من أول أوت  63,600  ـ  نور الدين الطبوبي  للشغلالتحاد العام التونسي األمين العام ل  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017 جوان 5تونس في   .انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالقطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له يتم االلتزام باحترام اإلتفاقيات المشتركة : ثانية  الفقرة ال  .2018ونقابتها األساسية على أن ال تتجاوز شهر فيفري  وذلك باتفاق بين المؤسسة 2016في األجور والمنح  بعنوان سنة اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات :  الفقرة األولى                                        : أحكام خاصة  ـ4الفصل    .2016أوت أول  يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من ـ 3الفصل   .2017من أول ماي  بداية 10 وعدد 9 وعدد 8 وعدد 7 وعدد 6الجداول عددـ  .2016من أول أوت 

 حبيب رجب  التقليديةوالتجارة والصناعات  والسياحةالكاتب العام للصناعات الغذائية   وداد بوشماوي  التقليديةوالصناعات  للصناعة والتجارة االتحاد التونسي ةرئيس
للمّالحات  عن الشركة العامة   رياض الماشطة  التونسية
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األدني  
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