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ة للتسيير ببلدية باردو من ـ تتركب اللجنة المؤقت 2الفصل 
    .2019ماي  31تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوالبيئة مكلف بتنفيذ هذا ـ وزير الشؤون المحلية  3الفصل   .عضو: ـ نادية الفرشيشي  عضو،: الصوالحي ـ صباح  عضو،: ىد المولبـ سعاد ع  عضو،: ـ الحبيب الدريدي  عضو،: يم غيضاويـ مر  عضو،: ـ إلياس بن عمارة  عضو،: ـ هيفاء سويسي  عضو،: ـ مكرم بن خليفة  عضو،: ةيصـ منيرة حم  عضو،: ـ فتحي العزعوزي  عضو،: ـ ريم بالضيافي  عضو،: ـ منير طرهوني  عضو،: ـ نورة مصمودي  عضو،: ـ رضا بن علي  عضو،: مال الفرشيشيآـ   رئيس،: ـ المولدي بن محمد  :السيدات والسادة عضوا وهم 16

 
     يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

  .2018سبتمبر  19التونسيين بالخارج، ابتداء من سمي السيد عبد القادر المهذبي مديرا عاما لديوان   .2019 ماي 28مؤرخ في  2019لسنة  465بمقتضى أمر حكومي عدد   

لالتفاقية  12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2019ماي  28في من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ  رارق    .2018ديسمبر  5ابتداء من مدير عام المرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون االجتماعية، عبد الرؤوف الجمل، متفقد رئيس للشغل، بمهام كلف السيد   .2019 ماي 28مؤرخ في  2019لسنة  466بمقتضى أمر حكومي عدد  المتعّلق بالمصادقة  1985فيفري  18وعلى القرار المؤرخ في   وما بعده، 37وخاصة فصلها  1966أفريل  30المؤرخ في  1966نة لس 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد  علىو  ،على الدستور طالعاالبعد   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .اراتكراء السيالمشتركة القطاعية ل الممضاة  لسياراتلقطاع كراء اعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة  1989مارس  18وعلى القرار المؤرخ في   ،1984نوفمبر  17بتاريخ  المتعّلق بالمصادقة  1990أوت  31ي وعلى القرار المؤرخ ف  ،1989فيفري  22لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  1993أوت  5وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14الممضى بتاريخ  يةلهذه االتفاق 2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق  1996جويلية  24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  3على الملحق التعديلي عدد  لهذه االتفاقية الممضى  4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق  1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996جويلية  23تاريخ ب لهذه االتفاقية الممضى  5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق  2002نوفمبر  25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى  6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  2006جانفي  17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002نوفمبر  14خ بتاري المتعلق بالمصادقة  2009فيفري  17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  7على الملحق التعديلي عدد    ،2009انفي ج 28لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  8على الملحق التعديلي عدد 
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المتعلق بالمصادقة  2012مارس  21وعلى القرار المؤرخ في  تعلق بالمصادقة الم 2017جانفي  19في مؤرخ الوعلى القرار   ،2012فيفري  21لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9على الملحق التعديلي عدد  تعلق بالمصادقة الم 2018مارس  26في مؤرخ القرار وعلى ال  ،2017 جانفي 3لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  10على الملحق التعديلي عدد  مي للجمهورية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرس 3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك المضبوطة بالفصل  لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2 الفصل  .والمصاحب لهذا القرار 2019 ماي 8ى بتاريخ الممض لكراء السيارات لالتفاقية المشتركة القطاعية  12تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل   : قرر ما يلي  .2018 فيفري 26االتفاقية الممضى بتاريخ  11على الملحق التعديلي عدد    .التونسية
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019ماي  28 تونس في 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
والمصادق عليها  1984نوفمبر  17السيارات الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لقطاع كراء   من جهة أخرى  للنقل العامةالجامعة  -  االتحاد العام التونسي للشغل -  من جهة  اء السياراتالغرفة الوطنية لكر -  والصناعات التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة -  :بين الممضين أسفله   لالتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات  12ملحق تعديلي عدد    المؤرخ  22والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1985فيفري  18تماعية المؤرخ في بقرار وزير الشؤون االج   ،1985مارس  19في 

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  1وعلى الملحق التعديلي عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1989فيفري  22 الرسمي  والصادر بالرائد 1989مارس  18االجتماعية المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989مارس  28المؤرخ في  22للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1990جويلية  14 والصادر بالرائد الرسمي  1990أوت  31االجتماعية المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  3عديلي عدد وعلى الملحق الت  ،1990سبتمبر  18المؤرخ في  59للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  1993جوان  11 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية  1993أوت  5المؤرخ في  قية الممضى بتاريخ لهذه االتفا 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993أوت  17المؤرخ في  61التونسية عدد 
والصادر بالرائد  1996جويلية  24االجتماعية المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1996جويلية  23 جويلية  26المؤرخ في  60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
يه بقرار وزير الشؤون االجتماعية والمصادق عل 1999جوان  30 والصادر بالرائد الرسمي  1999جويلية  14المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999جويلية  27المؤرخ في  60للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2002نوفمبر  14 والصادر  2002نوفمبر  25لمؤرخ في االجتماعية والتضامن ا لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  6المؤرخ في  99بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
في جان 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2005ديسمبر  29

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006جانفي  27المؤرخ في  8والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2006
المؤرخ في  16لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد والصادر با 2009فيفري  17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2009جانفي  28
لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 2009فيفري  24
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2012فيفري  21 والصادر بالرائد الرسمي  2012مارس  21االجتماعية المؤرخ في    ،2012مارس  23في  المؤرخ 23للجمهورية التونسية عدد 
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لهذه االتفاقية الممضى  10وعلى الملحق التعديلي عدد  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2017جانفي  3بتاريخ  والصادر بالرائد الرسمي  2017جانفي  19االجتماعية المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى  11وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2017فيفري  3المؤرخ في  10للجمهورية التونسية عدد  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2018فيفري  26بتاريخ  والصادر بالرائد الرسمي  2018مارس  26االجتماعية المؤرخ في  محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى    ،2018مارس  30المؤرخ في  26للجمهورية التونسية عدد  القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة في  2019-2018سنتي  من االّتفاقية المشتركة  56و 55ينّقح الفصالن  ـ الفصل األول   :االّتفاق على ما يلي مت  .التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018سبتمبر  19المبرم بتاريخ قطاعية و مارس  16المؤرخ في  1982لسنة  503المحدثة باألمر عدد تسند للعمال منحة جملية تسمى منحة نقل تتضمن المنحة   منحة النقل ): جديد( 55الفصل    :شار إليها أعاله كما يليالقطاعية الم
د في الشهر  47,865بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير  -  :حدد مقدارها كما يلي  .المتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل 1982 د في الشهر  50,977بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير  -  .2018د في الشهر بداية من أول ماي  53,850واإلطارات   د ألعوان التسيير، 10,865 - د ألعوان التنفيذ، 9,667 -  :2018من أول ماي بداية ٭   :تصرف لكل عامل منحة حضور، ضبط مقدارها كما يلي  منحة الحضور ): جديد( 56الفصل   .2019د في الشهر بداية من أول ماي  57,350واإلطارات 

يطبق جدوال األجور المرفقان بهذا الملحق  ـ 2الفصل   .د لإلطارات 12,845 - د ألعوان التسيير، 11,571 - د ألعوان التنفيذ، 10,295 - :2019بداية من أول ماي ٭   .د لإلطارات 12,061 - ز التنفيذ بداية يي حـق التعديلـيدخل هذا الملح ـ 3الفصل   .لمرفقين بهذا الملحق التعديلياألجور االعمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على ، 2019و 2018تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2019بداية من أول ماي  2جدول عدد  -  .2018بداية من أول ماي  1جدول عدد  -  :تاريخين التاليينالتعديلي حسب ال مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني  2018أول ماي من    نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2019ماي  8تونس في   .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة المطالبة بأية زيادة في األجيتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم   :أحكام خاصة ـ 4الفصل   .أعاله
ت والصناعا والتجارة للصناعةرئيس االتحاد التونسي    المنصف بن رمضان   العامة للنقلللجامعة الكاتب العام عن   سمير ماجول  التقليدية
  حبيب المعاوي  لكراء السيارات  رئيس الغرفة الوطنية 
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