
  101عـــدد   2018 ديسمبر 18 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   5234صفحــة 

لصيد  المائية واوالمواردقرار من وزير الفالحة بمقتضى  ر ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واالستثما: ـ حسام محرز  عضو،: ممثل عن وزارة الداخلية: ـ جالل عبد القادر  :ذكرهمالوطني للزيتون ويتركب المجلس من السادة والسيدات اآلتي يرأس وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس   .2018 ديسمبر 18البحري مؤرخ في  ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني : ـ محمد اليحياوي  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة: ـ عبد الحكيم عيساوي  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالفالحة: ـ عزالدين شلغاف  عضو،: والتعاون الدولي تحاد التونسي للفالحة ممثل عن اال: ـ محمد النصراوي  عضو،: ممثل عن الديوان الوطني للزيت: ـ شكري بيوض  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: ـ فتحي بدور  عضو،: صناعةممثلة عن الوزارة المكلفة بال: ـ حميدة بالقايد  عضو،: والتشغيل تحاد التونسي للفالحة ممثل عن اال: ـ عبد الرزاق كريشان  :عضو: والصيد البحري تحاد التونسي للفالحة والصيد ممثل عن اال: الطاهر عامرـ   عضو،: والصيد البحري تحاد التونسي للفالحة والصيد ممثل عن اال: ـ أحمد الصهباني  عضو،: البحري تحاد التونسي للصناعة والتجارة ممثل عن اال :ـ شهاب سالمة  عضو،: البحري سي للصناعة تحاد التونمثل عن االم :ـ عبد السالم الواد  عضو،: والصناعات التقليدية تحاد التونسي للصناعة ممثل عن اال :ـ مراد بن عاشور  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية تحاد التونسي للصناعة ممثل عن اال :ـ عبد العزيز مخلوفي  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة : ـ عمار ساسي  عضو،: ممثل عن النقابة التونسية للفالحين: ـ عمر سالمة  عضو،: ة للفالحينممثل عن النقابة التونسي: ـ فوزي الزيتي  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة  :ـ سليم الفندري  عضو،: التونسية   .عضو: التونسية

      .2018 ديسمبر 10الوطنية لإلدارة ابتداء من سميت السيدة أسماء السحيري العبيدي مديرا للمدرسة   .2018 ديسمبر 17مؤرخ في  2018لسنة  1047بمقتضى أمر حكومي عدد    
 نوفمبر 30 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار   

لصناعة مواد التجميل لالتفاقية المشتركة القطاعية  15لملحق التعديلي عـدد يتعلق بالمصادقة على ا 2018 متعلق بالمصادقة  ال1989 مارس 17وعلى القرار المؤرخ في   ،1983 مارس 16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   ،لصناعة مواد التجميل والعطوراتعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة 1977 جوان 15 وعلى القرار المؤرخ في   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .والعطورات مصادقة  المتعلق بال1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990سبتمبر  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد    ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6 على الملحق التعديلي عدد بالمصادقة 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 



  5235صفحـة   2018 ديسمبر 18 ––للجمهورية التونسية الرائد الرسمي   101عــدد 

القومية لصناعة مواد التجميل وعلى االتفاقية المشتركة   ،2017 جوان 19 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14ي عدد على الملحق التعديل المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في   ،2016 أفريل 4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12لتعديلي عدد بالمصادقة على الملحق ا المتعلق 2014 نوفمبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2013أفريل  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 أفريل 26وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10ق التعديلي عدد على الملح المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8لملحق التعديلي عدد على ا 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  ات  والمعدلة بالملحق1977 فيفري 8 الممضاة بتاريخ والعطورات ار إليها أعاله، وذلك األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المش المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2018  نوفمبر6الممضى بتاريخ  لصناعة مواد التجميل والعطوراتلالتفاقية المشتركة القطاعية  15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل   :قرر ما يلي  . أعالهة المذكورالتعديلية  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل   .في كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

 جوان 15عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق 1977 فيفري 8التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ طالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد بعد اال  من جهة أخرى   مياوية  الجامعة العامة للنفط والمواد الكي-   االتحاد العام التونسي للشغل- من جهــة   الغرفة النقابية ألصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات-  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية      -  : بين الممضين أسفله   لصناعة مواد التجميل والعطورات  شتركة القطاعيةلالتفاقية الم  15ملحق تعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1977ن  جوا21المؤرخ في  43 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1977

ة الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقي2وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1983 ماي 20 المؤرخ في 38التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 16
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 17 المؤرخ في 19للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
رار وزير الشؤون  والمصادق عليه بق1990 سبتمبر 12  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1990 أكتوبر 26 و23 المؤرخ في 68الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1990 أكتوبر 13االجتماعية المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد  ، 1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993وت  أ2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60ونسية عدد الرسمي للجمهورية الت والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1996
 ، 1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7 الملحق التعديلي عدد وعلى
فاقية الممضى بتاريخ  لهذه االت8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002 نوفمبر 29 المؤرخ في 97بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية 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

يخ  لهذه االتفاقية الممضى بتار9وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 جانفي 24المؤرخ في  7 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
 نوفمبر 28 المؤرخ في 96سمي للجمهورية التونسية عدد الر والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 ماي 3 المؤرخ في 36للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 أفريل 26ية المؤرخ في االجتماع والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 أفريل 5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11 وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2011 أكتوبر 14 المؤرخ في 78للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 أكتوبر 11االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2009 فيفري 24

ألجور والمنح بعنوان الزيادات في احول وعلى محضر االتفاق   ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد  الرسمي د والصادر بالرائ2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 19بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016ريل  أف12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2014 خاضعة التفاقيات مشتركة  في القطاعات ال2019-2018سنتي    .التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ وقطاعية 

تقدر و  د71,398 تقدر بـ  بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير-  :ضبط مقدارها الشهري كما يلي  ، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503باألمر عدد  المحدثة  منحة نقل جملية تتضمن المنحةكل عاملتمنح ل  :منحة النقل ) : جديد (53 الفصل   : القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي من االتفاقية المشتركة 55 و53 ينّقح الفصالن ـالفصل األول  : تم االتفاق على ما يلي  تقدر و د 76,039 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ -  .2018ماي   أولبداية من بالنسبة لإلطارات وذلك  د77,381بـ  ابية عن المنّظمات النق .2018 نوفمبر 6تـونس في  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم  أحكاميتم االلتزام باحترام  : أحكام خاصة  ـ4الفصل   .عاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله مع مرا2018ماي أول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل  .خارج جداول األجور الملحقة بهذه االتفاقيةوتنسحب هذه الزيادات على العمال الذين يتقاضون أجورا  .2019 بداية من أول ماي 4  وعدد3 الجدوالن عددـ  .2018ماي  بداية من أول 2 وعدد 1 دن عدالجدوالـ   :التعديلي حسب التواريخ التالية تطبق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق  ـ2الفصل  .2019د بداية من أول ماي  9,558ـ   .2018ماي  د بداية من أول 8,975 ـ   :حضور بصفة شهرية تقدر كما يليتسند للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة  :منحة الحضور) : جديد (55الفصل   .وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيباتـ    .2019بداية من أول ماي وذلك  بالنسبة لإلطارات  د82,411بـ    نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمال
  محمد البرني خميلة  يةوالكيمياللنفط والمواد العامة   للجامعة الكاتب العام  سمير ماجول  والصناعات التقليدية والتجارة  رئيس االتحاد التونسي للصناعة

  حاتم المزيو  والعطوراتمصانع مواد التجميل رفة النقابية ألصحاب الغرئيس 
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