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 جويلية 24في من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ قرار 
 15 بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  يتعلق2019

  .لالتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات
  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

 1966 لسنة 27لة الشغل الصادرة بالقانون عدد على مجو
   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعّلق 1976 سبتمبر 29وعلى القرار المؤرخ في 
بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي 

  ،1976 أفريل 12الممضاة بتاريخ  ،الصيدليات

 المتعّلق بالمصادقة 1983فريل  أ14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 

لمتعّلق بالمصادقة  ا1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعّلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

 المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 5المصادقة على الملحق التعديلي عدد ب

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7قة على الملحق التعديلي عدد بالمصاد
  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

المتعلق بالمصادقة  2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 
 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

المتعلق بالمصادقة  2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9لملحق التعديلي عدد على ا
 ،2009أفريل 

المتعلق بالمصادقة  2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011أكتوبر 

المتعلق بالمصادقة  2013 أفريل 26وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11التعديلي عدد على الملحق 

  ،2013أفريل 

المتعلق بالمصادقة  2014 أكتوبر 27وعلى القرار المؤرخ في 

 16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014أكتوبر 

المتعلق بالمصادقة  2016 جوان 28وعلى القرار المؤرخ في 

 17 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13لي عدد على الملحق التعدي

  ،2016ماي 

المتعلق بالمصادقة  2017 أوت 11وعلى القرار المؤرخ في 

 27 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14على الملحق التعديلي عدد 

  .2017جويلية 

  :ر ما يليقر

 15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ الفصل األول

شتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات الممضى لالتفاقية الم

  . والمصاحب لهذا القرار،2019 جوان 3 بتاريخ

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل 

 المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين 

األول من االتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعاله، وذلك في 

  .مل تراب الجمهوريةكا

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل 

  .2019 جويلية 24تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير الشؤون االجتماعية
محمد الطرابلسي                 

 

  15ملحق تعديلي عدد 
  تفاقية المشتركة القطاعيةلإل

  لصيدلياتلمستخدمي ا
  :ين الممضين أسفلهب

   النقابة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة

  من جهة
  تحاد العام التونسي للشغلاإل -

    الجامعة العامة للصحة-

  من جهة أخرى



  63عـــدد   2019 أوت 6 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2492صفحــة 

لمستخدمي  القومية المشتركة االتفاقيةطالع على بعد اال
 والمصادق عليها 1976 أفريل 12 الممضاة بتاريخ الصيدليات

 1976 سبتمبر 29 المؤرخ في االجتماعية وزير الشؤون بقرار
 المؤرخ في 60والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،1976 أكتوبر 12 و8

 الممضى االتفاقية لهذه 1  وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1983 مارس 8بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 1983ل  أفري14االجتماعية المؤرخ في 
  ،1983 أفريل 26 المؤرخ في 32للجمهورية التونسية عدد 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 2 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

 والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في 
  ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20ية عدد للجمهورية التونس

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 3 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58للجمهورية التونسية عدد 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 4  التعديلي عددوعلى الملحق
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في 
  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 5 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996لية  جوي23

 والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

1996،  

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 6 وعلى الملحق التعديلي عدد
جتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال1999 جوان 30

 والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 
  ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 7 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

والصادر  2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002ديسمبر 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 8د الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائ2006

  ،2006 جانفي 27المؤرخ في 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 9وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 25

 2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 المؤرخ في 39لتونسية عدد والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية ا

  ،2009 ماي 15

 الممضى االتفاقية لهذه 10وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 5بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية المؤرخ في 

 أكتوبر 25 المؤرخ في 81الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2011،  

 الممضى االتفاقية لهذه 11 الملحق التعديلي عدد وعلى

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 أفريل 5بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2013 أفريل 26االجتماعية المؤرخ في 

  ،2013 ماي 3 المؤرخ في 36للجمهورية التونسية عدد 

 الممضى االتفاقية لهذه 12وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 16اريخ بت

 والصادر بالرائد 2014 أكتوبر 27االجتماعية المؤرخ في 

 نوفمبر 7 المؤرخ في 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2014،  

 الممضى االتفاقية لهذه 13وعلى الملحق التعديلي عدد 

الشؤون  والمصادق عليه بقرار وزير 2016 ماي 17بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2016 جوان 28االجتماعية المؤرخ في 

  ،2016 جويلية 15 المؤرخ في 58للجمهورية التونسية عدد 

 الممضى االتفاقية لهذه 14 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جويلية 27بتاريخ 

صادر بالرائد الرسمي  وال2017 أوت 11االجتماعية المؤرخ في 
 ،2017 أوت 18 المؤرخ في 66للجمهورية التونسية عدد 

وعلى محضر االتفاق حول الزيادات في المنح واألجور بعنوان 

 مشتركة التفاقيات في القطاعات الخاضعة 2019 و2018سنتي 

 بين اإلتحاد العام 2018 سبتمبر 19قطاعية والمبرم بتاريخ 

لتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واإلتحاد ا

  التقليدية،

وعلى بروتوكول االتفاق المبرم بين اإلتحاد العام التونسي 

 31للشغل والنقابة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 

ي  حول الزيادات في المنح واألجور بعنوان سنت2019ماي 

  .2019 و2018
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  :تم االتفاق على ما يلي

المشتركة االتفاقية من 43 ينّقح الفصل  ـلالفصل األو 

  :القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي

  :ملحقات األجور): جديد (43الفصل 

  :من هذا الفصل كما يلي" د"و" ج"تنقح أحكام الفقرتين 

تسند لكافة األعوان منحة جملية للنقل بما :  منحة النقل-"ج"

 المؤرخ 1982سنة  ل503في ذلك المبلغ المضبوط باألمر عدد 

  : ضبط مقدارها كما يلي1982 مارس 16في 

 2019 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 51,454ـ 

  ،2018بعنوان سنة 

 بعنوان 2019 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 54,799ـ 

 .2019سنة 

تسند للعمال منحة جملية للحضور بما :  منحة الحضور-"د"

 من األمر المؤرخ في 5 عليها بالفصل في ذلك المنحة المنصوص

، 1965 ديسمبر 31 والمنقح باألمر المؤرخ في 1948جانفي 

  :تقدر كما يلي

 بعنوان 2019 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 6,078ـ 

  ،2018سنة 

 بعنوان 2019 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 6,473ـ 
 .2019سنة 

 بهذا الملحق نور المرفقا يطبق جدوال األج ـ2الفصل 
  :التعديلي كما يلي

 بعنوان سنة 2019ول جانفي  بداية من أ1الجدول عدد ـ 
2018،  

 بعنوان سنة 2019 بداية من أول ماي 2الجدول عدد ـ 
2019. 

، 2019 و2018تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 
العمال الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على 

اّلذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور 
  .المرفقة بهذا الملحق التعديلي

 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل 
 .  مع مراعاة أحكام الفصلين األول والّثاني أعاله2019أول جانفي 

  : أحكام عامة ـ4الفصل 

مفاوضات الزيادة في المنح واألجور تنطلق  :الفقرة األولى
 وتدخل حيز 2020 في أول جانفي 2021 و2020بعنوان سنتي 

 مع تمكين العمال من شهرين 2020التنفيذ بداية من أول ماي 
  . للزيادة في األجورمتتاليين إضافيين بعنوان المفعول الرجعي

القطاعية  المشتركة االتفاقية باحترام االلتزاميتم  :الفقرة الثانية
  لمستخدمي الصيدليات وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر 

 مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا انعكاسأو طلب يكون له 
  .االتفاق

  .2019 جوان 3تونس في 

  عن المنظمات النقابية للعمال
  عن المنظمات النقابية

  ألصحاب العمل

األمين العام لالتحاد العام 
  التونسي للشغل

النقابة التونسية  رئيس
  ألصحاب الصيدليات الخاصة

  يمصطفى العروس  الطبوبينور الدين 

    عن الجامعة العامة للصحة

    يعثمان جلول
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