
  84عـــدد   2017 أكتوبر 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3584صفحــة 

اجتماعي مستشار، أخصائي كلف السيد عبد الجليل حسين،   .2017 أكتوبر 16مؤرخ في  2017لسنة  1117بمقتضى أمر حكومي عدد     .واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية باألمر بالمنح ، يتمتع المعني2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل    .واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل   .بمهام مدير جهوي للشؤون االجتماعية بتوزر
 أكتوبر 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ 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 1996 جويلية 24رار المؤرخ في وعلى الق  ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  31 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أوت 23وعلى القرار المؤرخ في   لصحافة المكتوبة،بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية ل المتعلق 1975 نوفمبر 20وعلى 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،  .ية واإللكترونيةالورق لالتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة 14 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2017

الورقية لالتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة  14ديلي عدد الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التع  :قرر ما يلي   . والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله1975 جويلية 24بتاريخ وعلى االتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة   ،2016أوت  3 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أوت 24وعلى القرار المؤرخ في   ،2015 ماي 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2015 جويلية 13وعلى القرار المؤرخ في   ،2013 جانفي 21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 يفري ف8وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 أكتوبر 13 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011  نوفمبر1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17في وعلى القرار المؤرخ   ،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 25مؤرخ في وعلى القرار ال  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 أكتوبر 16 تونس في  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةالتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األول من اجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   .القرار والمصاحب لهذا  2017 سبتمبر 23الممضى بتاريخ واإللكترونية 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
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 نوفمبر 20عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق 1975 جويلية 24الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ  بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات  من جهة أخرى  النقابة العامة لإلعالم -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   مديري الصحفجامعة -  :بين الممضين أسفله   الورقية واإللكترونية  لمؤسسات الصحافة المكتوبة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14لحق تعديلي عدد م
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1975 نوفمبر 25المؤرخ في  78 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1975

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 سبتمبر 9 و6 المؤرخ في 58التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أوت 23المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983  مارس31
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20ة عدد للجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18اعية 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  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 11 المؤرخ في 57عدد للجمهورية التونسية 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 13 المؤرخ في 60التونسية 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

1996،  

اقية الممضى بتاريخ  لهذه االتف6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 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 1999 جوان 30
ليه بقرار وزير الشؤون  والمصادق ع2002 نوفمبر 14  بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى8ديلي عدد وعلى الملحق التع  ،2002 ديسمبر 13 المؤرخ في 101الرسمي عدد  والصادر بالرائد 2002 نوفمبر 25االجتماعية المؤرخ في 
 جانفي 17رج المؤرخ في االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخا والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى9ديلي عدد وعلى الملحق التع  ،2006 جانفي 20المؤرخ في  6 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
 جويلية 24 المؤرخ في 59الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2015 جويلية 13االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2015 ماي 14بتاريخ   لهذه االتفاقية الممضى12يلي عدد وعلى الملحق التعد  ،2013فيفري  15 المؤرخ في 14للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 فيفري 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 جانفي 21بتاريخ   لهذه االتفاقية الممضى11يلي عدد وعلى الملحق التعد  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 13بتاريخ   لهذه االتفاقية الممضى10يلي عدد وعلى الملحق التعد  ،2009 فيفري 24

م الممضى بين النقابة العامة لإلعال االتفاق وعلى محضر  ،2016 سبتمبر 20 المؤرخ في 77للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أوت 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أوت 3بتاريخ  ىلهذه االتفاقية الممض 13يلي عدد وعلى الملحق التعد  ،2015   .2017سبتمبر  23سي للشغل وجامعة مديري الصحف بتاريخ تحاد العام التونباال
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نسين في مؤسسات الصحافة الشغل بين المؤجرين والعمال من الج على عالقات تنطبق هذه االتفاقية في كامل تراب الجمهورية  ميدان التطبيق ) : جديد (1الفصل   : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعيةاالتفاقية المشتركة من 55 و47 مكرر و17 و1تنقح الفصول  ـالفصل األول   : االّتفاق على ما يلي مت المكتوبة الجاري بها العمل وفي منحة النقل المحدثة باألمر عدد والشهرية المنصوص عليها باالتفاقية المشتركة القطاعية للصحافة  تضاف إلى كافة العمال زيادة في منحة النقل الجملية   : منحة الّنقل ) جديد  ( 47الفصل   .2016ة الحضور المسندة سنة الزيادة على منح وتطبق هذه 2017 في الشهر بداية من أول ماي %6ـ   . 2015الزيادة على منحة الحضور المسندة سنة  وتطبق هذه 2016 في الشهر بداية من أول أوت %6 ـ   :زيادة  كما يلي العمل المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الجاري بها  المنصوص عليها باالتفاقية تضاف إلى منحة الحضور  منحة الحضور ) : جديد (  مكرر 17الفصل   .اإلشهار التجاريأو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة كما تطبق على مؤسسات    الورقية واإللكترونية التي تملك أو تنشر أو تطبع المكتوبة
  مارس16 المؤرخ في 503منحة النقل المحدثة باألمر عدد   وعلى مبلغ 2016نة الزيادة على منحة النقل الجملية المسندة س وتطبق هذه 2017 في الشهر بداية من أول ماي %6ـ   .1982  مارس16 المؤرخ في 503النقل المحدثة باألمر عدد  وعلى منحة 2015الزيادة على منحة النقل الجملية المسندة سنة  وتطبق هذه 2016 في الشهر بداية من أول أوت %6ـ   : كما يلي1982 مارس 16 المؤرخ في 503

  .2016بعد زيادة سنة  1982

ي بها عليها باالتفاقية المشتركة لمؤسسة الصحافة المكتوبة الجارتضاف إلى منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة المنصوص   : منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة  ) جديد  ( 55الفصل  جداول األجور المرفقة لهذا الملحق طبق ت  ـ2الفصل    .     2016الزيادة على المنح المسندة سنة  وتطبق هذه 2017 في الشهر بداية من أول ماي %6ـ   . 2015الزيادة على المنح المسندة سنة  وتطبق هذه 2016 في الشهر بداية من أول أوت %6ـ   :العمل كما يلي ر المضبوطة بجدولي العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجوالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على   2017 و2016 تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2017 بداية من أول ماي 4 وعدد 3 عدد جدولينالـ  .2016 بداية من أول أوت 2 وعدد 1  عددنجدوليالـ   :التاريخين التاليين التعديلي حسب      للعمالعن المنّظمات النقابية   .2017 سبتمبر 23تونس في   .2016أول أوت  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   .  األجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي
    محمد السعيدي  عالملإل العامةالكاتب العام للنقابة   الطيب الزهار  دين الطبوبينور ال  الصحف مديري جامعةرئيس   التونسي للشغل العاماألمين العام لالتحاد 



  3587صفحـة   2017 أكتوبر 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   84عــدد 

االتفاقية المشتركة
 القطاعية لمؤسسات

  
ا

لصحافة المكتوبة
 الورقية واإللكترونية
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االتفاقية المشتركة
 القطاعي

ة لمؤسسات
  

الصحافة المكتوبة
 الورقية واإللكترونية
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االتفاقية المشتركة
 القطاعية لمؤسسات

  
الصحافة المكتوبة

 الورقية واإللكترونية
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االتفاقية المشتركة
 القطاعية لمؤسسات

  
لا

صحافة المكتوبة
 الورقية واإللكترونية

 




