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ق يتعل 2016 أكتوبر 27ي  الصحة مؤرخ فةمن وزيرقرار 
بفتح امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين 

  . في رتبة مستكتب للصحة العمومية7 و6 و5لألصناف 

  الصحة،ةإن وزير

  ،على الدستوربعد االطالع 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983  لسنة112 عدد وعلى القانون

م األساسي العام ألعوان الدولة المتعلق بضبط النظا 1983
غة اإلدارية بالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصالجماعات و

  ،تممتهألنصوص التي نقحته أو ع ايوعلى جم

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985

  الموظفين،

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 

لق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات  المتع1997
  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  ة،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2529وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
  للصحة العمومية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 نوفمبر 11 في وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ

 المتعلق بضبط نظام وبرنامج االمتحان المهني باالختبارات 1995
 في رتبة مستكتب 7 و6 و5إلدماج العملة المنتمين لألصناف 

  .للصحة العمومية

   : يلي ما تقرر

 جانفي 12ـ يفتح بوزارة الصحة يوم الخميس الفصل األول 

 إلدماج تتبارا واأليام الموالية بتونس، امتحان مهني باالخ2017
العملة المرتبين بالصنف الخامس على األقل في رتبة مستكتب 

  .للصحة العمومية

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانين 2الفصل 
  .خطة) 80(

  .2016 ديسمبر 12تختم قائمة الترشحات يوم اإلثنين  ـ 3الفصل 

  .ونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية الت4الفصل 

  .2016 أكتوبر 27تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

   الصحةةوزير

  سميرة مرعي فريعة   

                

  
  

   الشؤون االجتماعيةوزارة
  

 يتعلق 2016 أكتوبر 27قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
ركة القطاعية  لالتفاقية المشت8بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  .لنقل البضائع عبر الطرقات

  ،إن وزير الشؤون االجتماعية

  على الدستور،بعد االطالع 

 1966نة  لس27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و
  ، وما بعده37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعلق بالمصادقة 1997 فيفري 4وعلى القرار المؤرخ في 
  ،ية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقاتعلى االتفاق

 المتعّلق بالمصادقة 2000 أوت 7وعلى القرار المؤرخ في 
 13ية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاق1على الملحق التعديلي عدد 

  ،2000جويلية 

 المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
ية الممضى لهذه االتفاق 2بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2006 ماي 3وعلى القرار المؤرخ في 
 7 الممضى بتاريخ اقيةاالتف لهذه 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،2006أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في 
 6 الممضى بتاريخ ةتفاقياال لهذه 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009ماي 

 المتعلق بالمصادقة 2012 مارس 21وعلى القرار المؤرخ في 
 21 الممضى بتاريخ قيةاالتفا لهذه 5على الملحق التعديلي عدد 

  ،2012فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 2014 ماي 8وعلى القرار المؤرخ في 
 11  الممضى بتاريخاالتفاقية لهذه 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014أفريل 
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 المتعلق 2015 نوفمبر 16وعلى القرار المؤرخ في 
 الممضى يةاالتفاق لهذه 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2015 أكتوبر 27بتاريخ 

قات وعلى االتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطر
 ة المذكورات والمعدلة بالملحق1996 نوفمبر 6الممضاة بتاريخ 

  .أعاله

  :قرر ما يلي 

 8 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى 

  .والمصاحب لهذا القرار 2016 أكتوبر 10 بتاريخ

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل 
تابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة ال

ركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األول من االتفاقية المشت
  .في كامل تراب الجمهورية

  .2016 أكتوبر 27تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  وزير الشؤون االجتماعية

محمد الطرابلسي                 

  

  8 عددملحق تعديلي 

  تفاقية المشتركة القطاعيةلال

  نقل البضائع عبر الطرقاتل  

  :بين الممضين أسفله 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الغرفة الوطنية لنقل البضائع-

  ـ الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي

  ـ الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة

  من جهة

  ونسي للشغل االتحاد العام الت-

   الجامعة العامة للنقل-

  من جهة أخرى

ــل        ــاع نقـ ــة لقطـ ــشتركة القوميـ ــة المـ ــى االتفاقيـ ــالع علـ ــد االطـ بعـ
 1996 نــــــوفمبر 6 الممــــــضاة بتــــــاريخ ،البــــــضائع عبــــــر الطرقــــــات

 4والمــصادق عليهــا بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة المــؤرخ فــي     
ية عـدد   والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1997فيفري  

  ،1997 فيفري 18في   المؤرخ 14

 لهذه االتفاقيـة الممـضى بتـاريخ    1على الملحق التعديلي عدد   و
 المصادق عليه بقرار وزير الـشؤون االجتماعيـة   2000 جويلية  13

ــد الرســمي للجمهوريــة    2000 أوت 7المــؤرخ فــي    والــصادر بالرائ
  ،2000 أوت 18 المؤرخ في 66ية عدد التونس

 لهذه االتفاقيـة الممـضى بتـاريخ    2تعديلي عدد وعلى الملحق ال  

ــشؤون   2002 نــــــوفمبر 14 ــر الــــ ــه بقــــــرار وزيــــ ــصادق عليــــ  والمــــ
ــي    ــضامن المـــؤرخ فـ ــصادر  2002 نـــوفمبر 25االجتماعيـــة والتـ والـ

 13 المــؤرخ فــي  101دد بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونــسية عــ  
 ،2002ديسمبر 

لممضى بتـاريخ   لهذه االتفاقيـة ا3وعلى الملحق التعديلي عـدد   
 والمصـادق عليه بقـرار وزير الـشـؤون االجتماعيــة    2006 أفـريل   7

 2006  مـــــاي3ونــــسيين بالخـــــارج المـــــؤرخ فـــــي     والّتــــضامن والت 
 المـؤرخ  37والصـادر بالرائـد الرسمــي للجمهوريــة التونـسيـة عــدد       

  ،2006 مـاي 9في 

ممضى بتـاريخ   لهذه االتفاقيـة ال4وعلى الملحق التعديلي عـدد   
والمـصادق عليـه بقـرار وزيـر الـشـؤون االجتماعيــة        2009مـاي   6 

ــي     ــؤرخ فــ ــارج المــ ــسيين بالخــ ــضامن والتونــ ــاي 12والّتــ  2009 مــ
 المؤرخ في 39 عدد والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  

 ،2009 مـاي 15

ة الممــــضى   لهــــذه االتفاقيـــ 5وعلـــى الملحـــق التعــــديلي عـــدد    

ــري 21بتــاريخ  ــشـؤون     2012 فيف ــر ال ــرار وزي والمــصادق عليــه بق
ـــؤرخ فـــــي    ـــة المــ ـــارس 21االجتماعيــ ــصادر بالرائــــد  2012 مــ  والــ

ـــارس 23 المـــؤرخ فـــي 23ـدد الرســـمي للجمهوريـــة التونـــسية عـــ   مـ
2012،  

ة الممـضى بتـاريخ   لهذه االتفاقيـ  6وعلى الملحق التعديلي عدد   
 الشـؤون االجتماعيـة والمصادق عليه بقرار وزير    2014 أفريل   11

 والــصادر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة  2014 مــاي 8المـــؤرخ فـــي 
  ،2014 ماي 23 المؤرخ في 41 عـدد التونسية

 لهذه االتفاقيـة الممـضى بتـاريخ    7وعلى الملحق التعديلي عدد   

ــشـؤون   2015 أكتـــــوبر 27 ــه بقـــــرار وزيـــــر الـــ    والمـــــصادق عليـــ
ـــة المــــؤرخ فــــي      والـــصادر بالرائـــد   2015وفمبر  نـــ 16االجتماعيـ

 نــوفمبر  17 المــؤرخ فــي   92دد الرســمي للجمهوريــة التونــسية عـــ   
2015،  

المـنح بعنـوان   التفاق حول الزيادات في األجـور و   محضر ا وعلى  
 مـــشتركة قطاعيـــة التفاقيـــاتفـــي القطاعـــات الخاضـــعة   2015ســـنة 

بـــين االتحـــاد العـــام التونـــسي  2016 ســـبتمبر 28 المبـــرم بتـــاريخو
 ، التقليديةة والصناعاتلشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارل




