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رة أعاله وذلك في األول  من االتفاقية المشتركة القطاعية المذكوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2017 ديسمبر 25الممضى بتاريخ المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة لالتفاقية  1الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي   .2014 نوفمبر 21وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار 2014 نوفمبر 4والسائلة الممضاة بتاريخ وعلى االتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة    وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة لالتفاقية 1يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 جانفي 24قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في     يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 24تونس في   .كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

  من جهة أخرى  للبلديين الجامعة العامة ـ  ل االتحاد العام التونسي للشغـ  من جهة                                                          ـ الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي التصرف في منشآت النفايات  ـ الجامعة الوطنية لمقاولي البناء واألشغال العامة   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ  :بين الممضين أسفله    للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  1ملحق تعديلي عدد   

سية  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التون2014نوفمبر  21والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  2014 نوفمبر 4النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ  القطاعية للتصرف في بعد االطالع على االتفاقية المشتركة د تسند 13.780ضبط مقدار هذه المنحة بـ : ـ منحة الحضور   :الفصل كما يلي تنقح النقطتين المتعلقتين بمنحة الحضور ومنحة النقل من هذا   :منح مختلفة ) : جديد (38الفصل   :مشار إليها أعاله كما يلي القطاعية ال من االتفاقية المشتركة 38الفصل األول ـ ينقح الفصل   :تم االّتفاق على ما يلي   .والصناعات التقليديةاالتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة  بين 2017 نوفمبر 25وعلى محضر االتفاق المبرم بتاريخ   .2014 ديسمبر 2 المؤرخ في 97عدد  د تسند 42.400 المنحة بـ ضبط مقدار هذه: ـ منحة النقل   .2017شهريا لكافة العمال بداية من أول جانفي   لسنة 503 باألمر عدد االمقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليه وتتضمن هذه 2017شهريا لكافة العملة بداية من أول جانفي 
ق بهذا الملحق التعديلي  ـ يطبق جدول األجور المرف2الفصل   .1986 جويلية 19 المؤرخ في 1986لسنة  691 والمنقح باألمر عدد 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982   نور الدين الطبوبي  للشغلاألمين العام لالتحاد العام التونسي   العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017 ديسمبر 25تونس في   .طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو أعاله وعدم المذكورة القطاعية  المشتركة يتم االلتزام باحترام االتفاقية: الفقرة الثانية   .2018من أول جوان  على أن يكون تاريخ الفاعلية بداية 2018بداية من شهر مارس االتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة تم االتفاق على استئناف المفاوضات حول : ولى الفقرة األ  : أحكام خاصة  ـ4الفصل   .2018 إلى غاية موفى شهر ماي 2017أول جانفي  ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من 3الفصل   .2017 ديسمبر 10أجل أقصاه ويتم صرف المفعول الرجعي للزيادات في األجور والمنح في   .2017 جانفي 1بداية من 

 

العامة جامعة للالكاتب العام   وداد بوشماوي  التقليديةوالصناعات  للصناعة والتجارة االتحاد التونسي ةسرئي  ناصر السالمي  لبلديينل
  شكري إدريس  لبناء واألشغال العامةا لمقاولي رئيس الجامعة الوطنية



  349صفحـة   2018  فيفري2 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   10عــدد 


