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بلديات أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل ال تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خالل شهري -  : المقدمة وإسناد األعداد األولية التقييم المستندي المبني على أساس محتوى الملفات ٭  نقاط من العدد المسند بعد إجراء ) 10( خصم عشر -  .يعكس وضعيتها الحقيقية مجموع النقاط األولية المسندة للبلدية المعنية بما  تصحيح-  : التقييم، وكل تصريح مغلوط تترتب عنه اإلجراءات التاليةعلى عينة من البلديات للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات  تتولى الهيئة سنويا خالل شهر جوان إجراء تدقيق ميداني -  : التقييم الميداني واإلعالن عن النتائج األولية٭   .وتسند لها أعدادا أولية   .2018عتماد على نتائج تصرف سنة لعينة من البلديات باال إجراء عملية تقييم تجريبي ،2019للمصالح العمومية خالل سنة ، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة 2020جانفي  يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة  ـ12الفصل   .ةالمحليوالتقرير التأليفي ذي الصلة بالموقع اإللكتروني لبوابة الجماعات للبلديات بعنوان تقييم األداء، ويتم نشر نتائج تقييم األداء القروض ومساعدة الجماعات المحلية باألعداد النهائية المسندة تتولى اللجنة الوزارية سنويا إعالم صندوق  ـ 11الفصل   .ظام التنقيط المعتمدبمقاييس تقييم األداء ونشأنه، كما يمكن أن يتضمن التقرير اقتراحات التعديل المتعلقة للتداول في المشار إليه أعاله  2018 جانفي 3والبيئة بتاريخ والحوكمة المحلية المحدثة بمقتضى قرار وزير الشؤون المحلية اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية من كل سنة على أنظار  أجل أقصاه األسبوع األول من شهر أكتوبرللبلديات والمالحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله في تأليفيا لعملية تقييم األداء يتضمن األعداد النهائية المسندة تعد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كل سنة تقريرا   : التقييم النهائي٭   .يهاللمصالح العمومية قصد مراجعة األعداد األولية المسندة إلمطالب المراجعة مدعومة بالمؤيدات الالزمة لهيئة الرقابة العامة  أوت من كل سنة، تقديم 15يمكن للبلدية في أجل أقصاه  :طلب المراجعة٭   .إعالم البلديات المعنية بهالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لتتولى بدورها الميداني إلى االمسندة للبلدية بعنوان تقييم األداء اعتمادا على نتائج التدقيق  تتولى الهيئة خالل شهر جويلية إحالة األعداد األولية  .التصحيح

ام قرار وزير الداخلية ووزير  يتواصل العمل بأحك ـ13الفصل  ائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا القرار بالر ـ14الفصل   .النفاذتقييم أداء الجماعات المحلية إلى حين دخول هذا القرار حيز  المتعلق بضبط مقاييس 2015 ديسمبر 29المالية المؤرخ في   يوسف الشاهد  مةرئيس الحكو   اطلع عليه        .2018 ديسمبر 25تونس في   .التونسية

  مختار الهمامي  وزير الشؤون المحلية والبيئة  رضا شلغوممحمد   وزير المالية
 

كاهية مدير دائرة الشؤون البلدية بوالية نابل بخطة وصالحيات كلف السيد زهير ميالد، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس   .2018أكتوبر  22قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى          .مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخير
 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في   

  ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983أفريل  13 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أوت 23رار المؤرخ في وعلى الق  البالستيك،بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل  المتعلق 1976 نوفمبر 11وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27 مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد ىوعل  بعد االطالع على الدستور،   االجتماعية،إن وزير الشؤون   .لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البالستيك 15 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2018
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متعلق بالمصادقة  ال2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،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 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 1996يلية  جو24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993أوت  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990سبتمبر  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13في وعلى القرار المؤرخ  ادقة  المتعلق بالمص2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2014أكتوبر  20 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 نوفمبر 4وعلى القرار المؤرخ في   ،2013فيفري  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  بالمصادقة  المتعلق2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد    .المذكورة أعاله والمعدلة بالملحقات التعديلية 1976 أكتوبر 13الممضاة بتاريخ  كوعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البالستي  ،2017سبتمبر  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2017 أكتوبر 16وعلى القرار المؤرخ في   ،2016 أفريل 4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018مبر  نوف30 تونس في  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك  المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين طبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ تن2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2018 نوفمبر 6بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البالستيك الممضى  15الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1976 ديسمبر 2في  المؤرخ 80والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1976 نوفمبر 11بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1976 أكتوبر 13البالستيك الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل   من جهة أخرى   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة                                                ة النقابية لصانعي ومحولي البالستيك الغرف-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله  لصناعة تحويل البالستيك  لالتفاقية المشتركة القطاعية  15ملحق تعديلي عدد   

ون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤ1983 أفريل 13  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 سبتمبر 16 و13 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أوت 23المؤرخ في 
در بالرائد الرسمي  والصا1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22   ،1989 مارس 28 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 أكتوبر 16المؤرخ في  66الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1990 أكتوبر 13االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 سبتمبر 12

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5 عدد وعلى الملحق التعديلي  ،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
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999ن  جوا30
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25جتماعية والتضامن المؤرخ في اال والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17خارج المؤرخ في اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بال والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 فيفري 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون 2009 جانفي 28

 فيفري 22 المؤرخ في 16الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2013 فيفري 19االجتماعية المؤرخ في   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2011 أكتوبر 14 المؤرخ في 78رية التونسية عدد للجمهو والصادر بالرائد الرسمي 2011 أكتوبر 11 االجتماعية المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24المؤرخ في  16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009
2013،  

االتفاقية الممضى  لهذه 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 نوفمبر 18 المؤرخ في 93للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2014 نوفمبر 4االجتماعية المؤرخ في   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 20بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد  مصادق عليه بقرار وزير الشؤون   وال2017 سبتمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ   أكتوبر 20 المؤرخ في 84الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2017 أكتوبر 16االجتماعية المؤرخ في 
محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ،2017 في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2019-2018سنتي  وضبط المقدار . 1965 ديسمبر 31والمنقح باألمر المؤرخ في  1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5المنصوص عليها بالفصل  يتقاضى األجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، المنحة   :منحة الحضور) 1   :بهذا الفصل كما يلي الواردتان ومنحة النقل الحضورتنّقح األحكام المتعلقة بمنحة   : ألجورملحقات ا) جديد (48الفصل   : المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية  من االتفاقية المشتركة48ينّقح الفصل  ـ ل األولـالفص  : االّتفاق على ما يليمت   التقليدية،التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ وقطاعية    .ألجور األساسية بصفة منفردة ببطاقة الخالصا ويجب التنصيص على هذه المنحة التي هي محسوبة مع   .ال يتمتعون بمنحة القفة نويضاف إلى هذا المقدار ديناران شهريا بالنسبة لألجراء الذي  .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 9,022 -  .2018 ماي د في الشهر بداية من أول 8,471 -  :الجملي لهذه المنحة كما يلي 
تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن : منحة النقل) 4 في  د 74,790 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ -  :، و تقدر كما يلي 1982مارس  16 المؤرخ في 1982 لسنة 503 باألمر عدد المنحة المحدثة وذلك هر بالنسبة لإلطارات  د في الش80,773وتقدر بـالشهر    .2018 مايبداية من أول 
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وذلك د في الشهر بالنسبة لإلطارات 86,023وتقدر بـ الشهر  في  د79,651 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ - ، 2019 و2018 تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2019 بداية من أول ماي 4 وعدد 3  عددـ الجدوالن .2018 ماي بداية من أول 2 وعدد 1 عدد ـ الجدوالن  : التعديلي حسب التاريخين التاليين تطبق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق  ـ2فصل ال  .الخالصة من طرف المؤجروتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيبات غير   .2019بداية من أول ماي    . الفصلين األول والثاني أعاله أحكام مع مراعاة2018 مايأول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   .المرفقة بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور بيق هذه الجداول على العمال الزيادات في األجور الناتجة عن تط

  فيصل البرادعي  محمد البرني خميلة  لصانعي ومحولي البالستيك  رئيس الغرفة النقابية  للنفط والمواد الكيمياوية  الكاتب العام للجامعة العامة  سمير ماجول  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  للصناعة والتجارةرئيس االتحاد التونسي   التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  عن المنّظمات النقابية للعمال  ألصحاب العمللنقابية عن المنّظمات ا  .2018 نوفمبر 6 تونس في  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  المشتركة القطاعية وعدم أحكام االتفاقيةااللتزام باحترام يتم   : أحكام خاصة  ـ4الفصل 
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