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 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
حويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير والنشر وتلالتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير  15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 المصادقة  المتعلق ب1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي،فاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر على االت المتعلق بالمصادقة 1974 أوت 29وعلى القرار المؤرخ في    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،  .الشمسي   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8 الملحق التعديلي عدد على المتعلق بالمصادقة 2006 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 6قة على الملحق التعديلي عدد بالمصاد 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   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

تعلق بالمصادقة الم 2016 أفريل 8مؤرخ في القرار وعلى ال  ،2014أكتوبر  10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12يلي عدد على الملحق التعد المتعلق بالمصادقة 2014 أكتوبر 27وعلى القرار المؤرخ في   ،2013مارس  1 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 25وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10ق التعديلي عدد على الملح المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في  ملحقات ، والمعدلة بال1974 جويلية 26الممضاة بتاريخ والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي وعلى االتفاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة والتسفير   ،2017جوان  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14 على الملحق التعديلي عدد المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في   ،2016مارس  23لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  13على الملحق التعديلي عدد   هديوسف الشا  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30 تونس في  .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك  المضبوطة بالفصل لألنشطةالمؤجرين والعملة التابعين جميع  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2018 نوفمبر 6بتاريخ وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي الممضى لالتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر  15 ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد الفصل األول  :قرر ما يلي   .التعديلية المذكورة أعاله

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1974 نوفمبر 15في  المؤرخ 69دد والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع 1974 أوت 29بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1974 جويلية 26الشمسي الممضاة بتاريخ والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة   من جهة أخرى   والخدمات الجامعة العامة للمهنـ   االتحاد العام التونسي للشغلـ  من جهة   الجامعة الوطنية للورقـ  ية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدـ  :بين الممضين أسفله   والتصوير الشمسي  وتحويل الكردونة وتحويل الورق  للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر  لالتفاقية المشتركة القطاعية  15ملحق تعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 ماي 20 المؤرخ في 38ة عدد التونسي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21 عدد لجمهورية التونسيةل والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 أوت 31 و28 المؤرخ في 55 للجمهورية التونسية عدد والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
ى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممض5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60دد الرسمي للجمهورية التونسية ع والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار 1999 جوان 30  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60دد للجمهورية التونسية ع والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 
تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد وعل  ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101د بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عد والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8د الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائ2006
 المؤرخ في 16لرسمي للجمهورية التونسية عدد والصادر بالرائد ا 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
 أكتوبر 21 المؤرخ في 80الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 28بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24

 مارس 29 المؤرخ في 26الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2013 مارس 25االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 مارس 1بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011
ه االتفاقية الممضى  لهذ12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013  نوفمبر 7 المؤرخ في 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 أكتوبر 27االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 10بتاريخ 
لمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  وا2016 مارس 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014   ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية  المؤرخ في 
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 جويلية 4 المؤرخ في 53الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2017 جويلية 3رخ في االجتماعية  المؤ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد 
محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ،2017 في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2019-2018سنتي  ة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناع بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ قطاعية و من االتفاقية  7- 47 و47الن نّقح الفص ياألول ـالفصل   : االّتفاق على ما يلي تم  ،التقليدية لية تتضمن المنحة تسند للعمال منحة نصف يومية جم  :منحة الحضور: 7-47الفصل   .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982لسنة  503 وتدخل في هذه المقادير المبالغ المضبوطة باألمر عدد   .2019 د بداية من أول ماي 76,038ـ   .2018 ماي د بداية من أول 71,398 ـ  :مقدارها الشهري كما يلي  يوم عمل فعلي ضبط 26 يتمتع كل عامل بمنحة نقل، مقابل   : منحة النقل) : جديد (47الفصل   : يلي المشار إليها أعاله كما  القطاعيةالمشتركة   . 1965 ديسمبر 31والمنقح باألمر المؤرخ في  1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5المنصوص عليها بالفصل 

 حياة الطرابلسي  للمهن والخدماتالكاتب العام للجامعة العامة   سمير ماجول  والصناعات التقليدية والتجارة رئيس االتحاد التونسي للصناعة   نور الدين الطبوبي  التونسي للشغلاألمين العام لالتحاد العام   عن المنّظمات النقابية للعمال  العملمات النقابية ألصحاب عن المنّظ   .2018 نوفمبر 6تونس في   .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  المشتركة القطاعية وعدم أحكام االتفاقيةرام يتم االلتزام باحت  : أحكام خاصة  ـ4 الفصل  . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2018 مايأول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من ـ 3الفصل   .2019 وأول ماي 2018 مايأول العمل في تاريخ  ا األجور الجاري بهبجداولتقاضون أجورا تفوق األجور الواردة ي في المنح على كّل أصناف العمال بمن فيهم الذين ةوكذلك الزياد اول الجدهذهوتنسحب الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق   . 2019ماي بداية من أول  4  وعدد3  الجدوالن عددـ  . 2018 مايبداية من أول  2  وعدد1 الجدوالن عدد ـ  :التعديلي حسب التاريخين التاليين  الملحق  بهذاةول األجور المرفقاطبق جدت ـ 2لفصل ا  .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 6,473 ـ  .2018 ماي د في الشهر بداية من أول 6,078 ـ  :وتقدر كما يلي 
  الناصر الجلجلي  رئيس الجامعة الوطنية للورق
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