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 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
تجهيز واإلسكان كما تم تنظيم وزارة البضبط  المتعلق 1988  جانفي 16 المؤرخ في 1996نة  لس49وعلى األمر عدد   ،2008جانفي  16 المؤرخ في 2008 لسنة 121 واألمر عدد 1992فيفري  3 المؤرخ في 1992 لسنة 249تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 جويلية 6 المؤرخ في 1996نة  لس1236وعلى األمر عدد   عتها،إعدادها وإنجازها ومتاب المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996
 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002ة  لسن2126وعلى األمر عدد    المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996
 أفريل 24 المؤرخ في 2006نة  لس1245وعلى األمر عدد   ترابية،سابقا بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ال المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 2002
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 318وعلى األمر عدد   المركزية واإلعفاء منها، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006
 مارس 13 المؤرخ في 2014سنة  ل1039وعلى األمر عدد   سيدي بوزيد والقيروان وباجة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،ت الجهوية للملكية العقارية بواليات مشاريع بناء مقرات اإلدارا المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2014
 لسنة 318 من األمر عدد 3الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .زراء مداولة مجلس الووبعد  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017ة  لسن124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،2017جويلية  31 المؤرخ في 2017 لسنة 967وعلى األمر الحكومي عدد   كومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الح2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،2014
ينجز المشروع في الفترة المتراوحة ما ) : جديد (3الفصل "  :باألحكام التالية  المشار إليه أعاله وتعوض 2014 جانفي 16 المؤرخ في 2014   بالحضور الميداني، اإلذن لبداية األشغال ومتابعتها  وتتعلق بإعطاء2018ديسمبر  23 إلى غاية 2014 فيفري 4تمتد من : المرحلة األولى .   :لتين  على مرح2020 جوان 16 و2014 فيفري 4بين 

 إلى غاية 2018 ديسمبر 24تمتد من : المرحلة الثانية . 
              مبروك كرشيد  أمالك الدولة والشؤون العقارية وزير  محمد صالح العرفاوي   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 فيفري 2تونس في   .للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي  بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر،يخصهالمالية ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما  ـ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووزير 2الفصل   . الصفقات المعنية للمصادقة عليهاالنهائية وتقديمها إلى لجنة بين األطراف المتدخلة إلعداد ملفات الختم لألشغال والتنسيق وتتعلق بالتحضيرات الالزمة للقبول النهائي 2020 جوان 16

  يوسف الشاهد  ةرئيس الحكوم
 

    
      .2017ديسمبر  11الطب، من مهام مدير جهوي للصحة بصفاقس، ابتداء من أعفي السيد عماد المعلول، أستاذ استشفائي جامعي في   .2018فيفري   9قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    

   بعده، وما37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة لالتفاقية 14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 فيفري 2في قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ   
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لق بالمصادقة  المتع2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 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 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993أوت  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993مبر  سبت7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 18خ في وعلى القرار المؤر  ، 1983مارس  16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في   على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة، المتعلق بالمصادقة 1975 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في  صادقة  المتعلق بالم2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد    ،2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12على الملحق التعديلي عدد بالمصادقة  المتعلق 2014 نوفمبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2013مارس  21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2011أكتوبر  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

غة وعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدبا  ،2016أفريل  4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 فيفري 2تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  الملحق التعديلي على  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2018 جانفي 10بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة الممضى  14الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي   .أعاله والمعدلة بالملحقات المذكورة 1975 جانفي 16 بتاريخ الممضاة

بلسي                 محمد الطرا  وزير الشؤون االجتماعية

  لدباغة الجلود الجاهزة الغرفة الوطنية -   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله   لصناعة الجلود والدباغة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14عدد ملحق تعديلي   
  ،1975 ماي 16في  المؤرخ 33والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة عدد  1975 مارس 29بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1975 جانفي 16والدباغة الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود   من جهة أخرى   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-   االتحاد العام التونسي للشغل-  ةــمن جه                                                              
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983  جوان3 ماي و 31رخ في  المؤ41التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 28المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 16
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
ممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية ال4وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1990 سبتمبر 11 المؤرخ في 57للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 سبتمبر 21 المؤرخ في 71التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 سبتمبر 7المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 أوت 12
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  وزير الشؤون  والمصادق عليه بقرار1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى 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
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  6 المؤرخ في 99ورية التونسية عدد بالرائد الرسمي للجمه والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17 والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في االجتماعية والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 جانفي 24المؤرخ في  7د  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عد2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009  فيفري17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي28
  ،2009يفري  ف24

ه االتفاقية الممضى  لهذ11وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 22بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد  دق عليه بقرار وزير الشؤون  والمصا2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 مارس 21بتاريخ   نوفمبر 28 المؤرخ في 96الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 17االجتماعية المؤرخ في 
محضر االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان وعلى   ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8 في االجتماعية المؤرخ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 بين االتحاد العام  2017 مارس 10المبرم بتاريخ قطاعية و مشتركة التفاقيات في القطاعات الخاضعة 2017-2016سنتي  بتاريخ والصناعات التقليدية واإلتحاد التونسي للصناعة والتجارة  المبرم بين اإلتحاد العام التونسي للشغل تفاقاالوعلى محضر   ،التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2017 ماي 23المبرم بتاريخ  2017مارس  10 التفاق التكميلي االتفاقو على الفصل األول من محضر    ، التقليديةنسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التو

وتقدر ، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503عدد يتمّتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة المحدثة باألمر     منحة النقل): جديد( 44الفصل     :المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي مكرر من االتفاقية 44 و44 ينّقح الفصالن ـ  األولالفصل  : االّتفاق على ما يليتم  .2017 ديسمبر 29   .2016د في الشهر بداية من أول أوت  50,880 -  :هذه المنحة كما يلي 
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ز التنفيذ بداية من ي يدخل هذا الملحق التعديلي ح ـ3 الفصل  .المرفقة بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال ، 2017 و2016ي تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنت  .2017 بداية من أول سبتمبر 4 وعدد 3  عددنالجدوالـ  .2016أوت أول بداية من  2 وعدد 1 عدد نالجدوالـ   :التعديلي حسب التواريخ التالية  بهذا الملحق ةالمرفق األجورل واطبق جدت  ـ2 الفصل  . 2017سبتمبر   د في الشهر بداية من أول5,707 -  .2016 د في الشهر بداية من أول أوت 5,384 -  : وتقدر كما يلي1965 ديسمبر 31في باألمر المؤرخ  والمنقح 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل  تتضمن المنحة المنصوص ةتسند للعمال منحة حضور جملي   .منحة حضور): جديد(  مكرر44الفصل   .تابغيتخفيضات حسب نسبة ال وتجرى على هذه المنحة ت  .2017 د في الشهر بداية من أول سبتمبر 53,932 -   . 2016أوت أول 

على أن ال تتجاوز شهر فيفري  المؤسسة ونقابتها األساسية، وذلك باتفاق بين 2016الزيادة في األجور والمنح بعنوان سنة اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات : الفقرة األولى  :أحكام خاصة  ـ 4  الفصل
  عز الدين موسى  الحسناوي السميري  الجلود الجاهزةلدباغة رئيس الغرفة الوطنية   للنفط والمواد الكيمياوية  الكاتب العام للجامعة العامة  وداد بو شماوي  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  للصناعة والتجارة االتحاد التونسي ةرئيس  ي للشغلالتونس  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال    .2018 جانفي 10تونس في   . مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقانعكاسالقطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له حترام االتفاقيات المشتركة يتم االلتزام با:  الفقرة الثانية   .2018
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جدول األجور عدد 
3  األعوان الخالصون بالشهر   

يقع العمل به بداية من 
1

 سبتمبر 
2017
 

 

جدول األجور عدد 
4 األعوان الخالصون    

بالساعة
 

يقع العمل به بداية من 
1

 سبتمبر 
2017
 

 


