
  365صفحـة   2019 فيفري 5 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   11عــدد 

لالتفاقية  15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد  2019 جانفي 11 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار    ،2011أكتوبر  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17 المؤرخ في وعلى القرار  ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25قرار المؤرخ في وعلى ال  ،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 24على القرار المؤرخ في و  ،1993أوت  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989 فريفي 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983 مارس 16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في   ، الجلود والدباغةلصناعةعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة 1975 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .د والدباغةلصناعة الجلوالمشتركة القطاعية 

 شاهديوسف ال  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 جانفي 11 تونس في  .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 2الفصل   .لقراروالمصاحب لهذا ا 2018 ديسمبر 13بتاريخ  الممضى لصناعة الجلود والدباغةلالتفاقية المشتركة القطاعية  15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل   :قرر ما يلي   .أعاله ة المذكورات والمعدلة بالملحق،1975 جانفي 16الممضاة بتاريخ  ية لصناعة الجلود والدباغةالقوموعلى االتفاقية المشتركة   ،2018جانفي  10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14على المحلق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2018 فيفري 2وعلى القرار المؤرخ في   ،2016أفريل  4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8ي وعلى القرار المؤرخ ف  ،2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 نوفمبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2013مارس  21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 أفريل 8ؤرخ في وعلى القرار الم
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1975 ماي 16في  المؤرخ 33والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة عدد  1975 مارس 29قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في ب والمصادق عليها 1975 جانفي 16والدباغة الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 جوان 3 ماي و 31 المؤرخ في 41التونسية 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 20لتونسية عدد للجمهورية ا والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989  فيفري22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4لملحق التعديلي عدد وعلى ا ،1990 سبتمبر 11 المؤرخ في 57للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
ريخ  لهذه االتفاقية الممضى بتا5وعلى 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  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير 1999 جوان 30  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  6 المؤرخ في 99بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002فمبر  نو25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 ،2006 جانفي 24المؤرخ في  7ر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصاد2006

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 المؤرخ في 16لجمهورية التونسية عدد والصادر بالرائد الرسمي ل 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
اقية الممضى  لهذه االتف12وعلى 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  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2011ر  نوفمب18 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   ،2009 فيفري 24  نوفمبر 28 المؤرخ في 96الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 نوفمبر 7بتاريخ 

ليه بقرار وزير الشؤون  والمصادق ع2016 أفريل 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014  دات في األجور و المنح بعنوان سنتيمحضر االتفاق حول الزياوعلى   ،2018 فيفري 9 المؤرخ في 12للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2018فيفري  2االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2018 جانفي 10بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في 
المبرم  في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة قطاعية و2019- 2018 للشغل واالتحاد بين االتحاد العام التونسي  2018 سبتمبر 19بتاريخ   من االتفاقية  مكرر 44و 44 نـ ينّقح الفصال  األولالفصل  :  االّتفاق على ما يليتم  .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حة المحدثة تتضمن المنجملية يتمّتع كل عامل بمنحة نقل     منحة النقل) : جديد (44الفصل    :المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي  ، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503باألمر عدد    .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 61,171ـ   .2018 د في الشهر بداية من أول ماي 57,438ـ   :وتقدر هذه المنحة كما يلي
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، 2019 و2018 سحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتيتن  .2019 بداية من أول ماي 4 وعدد 3ـ الجدوالن عدد   .2018 بداية من أول ماي 2 وعدد 1ـ الجدوالن عدد   :حسب التواريخ التاليةالتعديلي  بهذا الملحق ةالمرفق األجور لواطبق جدت  ـ2 الفصل  .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 6,473ـ   .2018 د في الشهر بداية من أول ماي 6,078ـ   : وتقدر كما يلي1965 ديسمبر 31باألمر المؤرخ في  والمنقح 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل  المنحة المنصوص سند للعمال منحة حضور جملية تتضمنت  منحة حضور  :  )جديد ( مكرر44الفصل   .وتجرى علي هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيبات ال  على العمر الناتجة عن تطبيق هذه الجداولالزيادات في األجو   . بهذا الملحق التعديليالمرفقة المضبوطة بجداول األجور الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور

  .   2018 ديسمبر 13تونس في   .االتفاقالفترة التي يغطيها هذا  انعكاس مالي طيلة يكون لهالمطالبة بأي زيادة في األجر أو طلب تفاقية المشتركة القطاعية وعدم يتم االلتزام باحترام أحكام اال  : أحكام خاصة ـ4 الفصل  . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2018أول ماي  ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من 3الفصل 
  ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية   عن المنّظمات النقابية للعمال
  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام

  عزالدين موسى  محمد البرني خميلة  الجلود الجاهزةلدباغة رئيس الغرفة الوطنية   للنفط والمواد الكيمياوية  الكاتب العام للجامعة العامة  سمير ماجول  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  للصناعة والتجارةئيس االتحاد التونسي ر
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