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 جانفي 21 خ فيؤرممن وزير الشؤون االجتماعية قرار 
لصناعة األحذية وما شاكلها من لالتفاقية المشتركة القطاعية  15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2019 صادقة مالمتعلق بال 1983 جوان 27 المؤرخ فيالقرار  وعلى     ،شاكلها من المصنوعات التابعة لها المشتركة القومية لصناعة األحذية وما االتفاقيةبالمصادقة على  المتعّلق 1975 جويلية 17وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37 ، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30ي المؤرخ ف 1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  طالع على الدستور،  االبعد   إن وزير الشؤون االجتماعية،    .المصنوعات التابعة لها ق بالمصادقة  المتعّل1990 أوت 30وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983 سبتمبر 2 أوت و30والجاهزة والصادر بتاريخ ي لقطاعات األحذية والنسيج والمالبس المنسوجة على القرار التحكيم االتفاقية الممضى  لهذه 5ة على الملحق التعديلي عدد بالمصادق المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 3على الملحق التعديلي عدد  االتفاقية الممضى  لهذه 7حق التعديلي عدد بالمصادقة على المل المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 6على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ   ،2009جانفي  28االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 9عديلي عدد على الملحق الت المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

االتفاقية الممضى بتاريخ   لهذه 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في 
االتفاقية الممضى  لهذه 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 أكتوبر 17 وعلى القرار المؤرخ في   ،2013جانفي  29االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 11ي عدد على الملحق التعديل المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 سبتمبر 23 لصناعة األحذية وما شاكلها من ة القطاعية لالتفاقية المشترك 15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـالفصل األول  :رر ما يليـق  .2017جويلية  21االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 14على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2017 أوت 9وعلى القرار المؤرخ في   ،2016مارس  23االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 13 على الملحق التعديلي عدد المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 أكتوبر 2بتاريخ  المضبوطة بالفصل  لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ  2الفصل   .القراروالمصاحب لهذا  2018 ديسمبر 27  الممضى بتاريخالمصنوعات التابعة لها  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 جانفي 21تونس في   .في كامل تراب الجمهورية المشار إليها أعاله، وذلك  المشتركة القطاعيةاالتفاقيةاألول من 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

  من جهة  األحذيةلصانعي  الوطنية الغرفة -   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله  تابعة لهامن المصنوعات ال   شاكلهااوم لصناعة األحذية  لالتفاقية المشتركة القطاعية  15ملحق تعديلي عدد   
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 أفريل 29وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ  األحذية  المشتركة القومية لصناعةاالتفاقيةبعد االطالع على   من جهة أخرى  والمالبس واألحذيةوالجلود  الجامعة العامة للنسيج -   االتحاد العام التونسي للشغل-
 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983جوان  27والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  1983ان  جو27وعلى القرار التحكيمي المؤرخ في   ،1975 سبتمبر 19 المؤرخ في 62التونسية عدد  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية 1975 جويلية 17في  والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1975

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 سبتمبر 2 المؤرخ في 57
 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22اعية المؤرخ في االجتم والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
سمي  والصادر بالرائد الر1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14  الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 11 المؤرخ في 57للجمهورية التونسية عدد 
 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 20 المؤرخ في 62التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 الممضى بتاريخ اقيةاالتف لهذه 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
رار وزير الشؤون  والمصادق عليه بق2002 نوفمبر 14   ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 

 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جانفي 17لتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في االجتماعية وا والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 9وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 الرسمي للجمهورية التونيسية عدد  والصادر بالرائد2006
 فيفري 17يين بالخارج المؤرخ في االجتماعية والتضامن والتونس والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2009 جانفي 28

صادر  وال2011أكتوبر  11الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير 2011سبتمبر  23بتاريخ  الممضى االتفاقية لهذه 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24المؤرخ في  16  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد2009  نوفمبر 7 المؤرخ في 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 أكتوبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2014 أكتوبر 2بتاريخ  الممضى االتفاقية لهذه 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16دد للجمهورية التونسية ع والصادر بالرائد الرسمي 2013 جانفي 29االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2013 فيفري 29بتاريخ  الممضى االتفاقية لهذه 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011أكتوبر  14 المؤرخ في 78 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
 أوت 18 المؤرخ في 66الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2017 أوت 14الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير 2017 جويلية 18اريخ بت الممضى االتفاقية لهذه 14وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2016 مارس 23بتاريخ  الممضى االتفاقية لهذه 13حق التعديلي عدد وعلى المل  ،2014
محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ،2017 يات مشتركة في القطاعات الخاضعة إلتفاق 2019- 2018سنتي  معة والجاواألحذية والمالبس والجلود الجامعة الوطنية للنسيج  بين 2018 ديسمبر 10وعلى محضر االتفاق الممضى بتاريخ   التقليدية،التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ قطاعية و حاد التونسي للصناعة والتجارة تالوطنية للجلود واألحذية باال والمالبس والجلود الجامعة العامة للنسيج والصناعات التقليدية و    . باالتحاد العام التونسي للشغلواألحذية
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من هذا الفصل كما " 3"والفقرة " 1"تنّقح أحكام الفقرة    اإلضافيةالمنح ):جديد (48الفصل   :ليها أعاله كما يليإالقطاعية المشار  المشتركة االتفاقية من 48 ينّقح الفصل  ـالفصل األول  : االّتفاق على ما يليمت   .مبرر الّتي ينجر عنها تخفيض في مقدار هذه المنحةويقع احتساب هذه المنحة وتعديلها حسب الغيابات بدون   .2020 دينار بداية من أول جانفي 57,888وبالنسبة لإلطارات  دينار 51,456 بالنسبة ألعوان التنفيذ وأعوان التسيير -  .2019 دينار بداية من أول جانفي 54,101وبالنسبة لإلطارات  دينار 48,090 بالنسبة ألعوان التنفيذ وأعوان التسيير -  :في آخر كّل شهر وضبط مقدارها كما يليالخاضعة لمجّلة الشغل، يقع تسديدها في القطاعات غير الفالحية  والمتعّلق بالّترفيع أو بإحداث منحة الّنقل 1982 مارس 16في  المؤرخ 1982 لسنة 503تتضمن المقدار المضبوط باألمر عدد تسند لكّل عامل منحة جملية للّنقل :  منحة النقل– 1"  :يلي
تصرف لجميع العملة وضبط مقدارها كما " المنحة المجمعة "   التشجيع على المواظبة في منحة واحدة أطلق عليها اسم تم تجميع المنحة نصف اليومية ومنحة :  المنحة المجمعة– 3   .2020من أول جانفي  مليم في الساعة بداية 70 د في الشهر ما يقارب 14,587 -  .2019من أول جانفي  مليم في الساعة بداية 66 د في الشهر ما يقارب 13,633 -  :يلي

  خميس ميتاتو  الحبيب الحزامي  لصانعي األحذيةرئيس الغرفة الوطنية   واألحذيةللنسيج والجلود والمالبس الكاتب العام للجامعة العامة   سمير ماجول  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  للصناعة والتجارةرئيس االتحاد التونسي   التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية   للعمالعن المنّظمات النقابية   .2018 ديسمبر 27تونس في   .بالحقوق المكتسبةرة التي يغطيها هذا االتفاق ما عدى المسائل المتعلقة الفتالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  المشتركة القطاعية وعدم االتفاقية يتم االلتزام باحترام   :أحكام خاصة ـ 4الفصل   . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2019جانفي أول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3صل الف  .مهما كانت أجورهم الفعلية المشار إليها أعاله  المشتركة القطاعيةالعمال الخاضعين لالتفاقية على كافة اول الجدهتنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذ  .2020 بداية من أول جانفي 4 وعدد 3عدد   الجدوالن- .2019 بداية من أول جانفي 2 وعدد 1عدد   الجدوالن-  :ن التاليينالتعديلي حسب التاريخيتطبق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق   ـ2الفصل 
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