
  74عـــدد   2019 سبتمبر 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3088صفحــة 

  

 2019 سبتمبر 5قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
 لالتفاقية 15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية 
  .واإللكترونية

  ن وزير الشؤون االجتماعية،إ

  بعد االطالع على الدستور،

 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 

   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعلق 1975 نوفمبر 20وعلى القرار المؤرخ في 

 بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة

  :، والمعدلة بالملحقات التالية1975 جويلية 24ممضاة بتاريخ ال

 المتعلق بالمصادقة 1983 أوت 23وعلى القرار المؤرخ في 

 31 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 

 11قية الممضى بتاريخ  لهذه االتفا4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

 المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 

ممضى  لهذه االتفاقية ال6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 

 29اريخ  لهذه االتفاقية الممضى بت8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 

 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في 

 13 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011أكتوبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 8وعلى القرار المؤرخ في 

 21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013جانفي 

 المتعلق 2015 جويلية 13وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2015  ماي14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2016 أوت 24وعلى القرار المؤرخ في 

 3 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016أوت 

 المتعلق بالمصادقة 2017 أكتوبر 16وعلى القرار المؤرخ في 

 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14على الملحق التعديلي عدد 

  .2017 سبتمبر

  :ر ما يلي قر

 15الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 

لالتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية 

 والمصاحب لهذا  2019 أوت 1واإللكترونية الممضى بتاريخ 

  .القرار

 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل 

المضبوطة بالفصل لألنشطة عملة التابعين جميع المؤجرين وال

األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 

  .التونسية

  .2019 سبتمبر 5 تونس في
  

   اطلع عليه
   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 

وظيفة العمومية وتحديث الوزير 
  اإلدارة والسياسات العمومية

 كمال مرجان

  وزير الشؤون االجتماعية
محمد الطرابلسي                 
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 15ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية
  لمؤسسات الصحافة المكتوبة

  الورقية واإللكترونية
  :بين الممضين أسفله 

   مديري الصحفجامعة -

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-

  النقابة العامة لإلعالم -

  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات 

 والمصادق 1975 جويلية 24الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 

 نوفمبر 20عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 

 78ي للجمهورية التونسية عدد  والصادرة بالرائد الرسم1975

  ،1975 نوفمبر 25المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 31

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أوت 23المؤرخ في 
  ،1983بر  سبتم9 و6 المؤرخ في 58التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

 والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في 
  ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20ة عدد للجمهورية التونسي

قية الممضى بتاريخ  لهذه االتفا3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 سبتمبر 11 المؤرخ في 57عدد للجمهورية التونسية 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه 1993 جوان 11

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في 
  ،1993 أوت 13 المؤرخ في 60التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1996 جويلية 24المؤرخ في 
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30

 والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 
  ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60ية عدد للجمهورية التونس

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 والصادر بالرائد 2002 نوفمبر 25االجتماعية المؤرخ في 

  ،2002 ديسمبر 13 المؤرخ في 101الرسمي عدد 

 بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى8دد ديلي عوعلى الملحق التع

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 6 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006 جانفي 20المؤرخ في 

 بتاريخ تفاقية الممضى لهذه اال9ديلي عدد وعلى الملحق التع

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28

 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2009 فيفري 24

 ى لهذه االتفاقية الممض10يلي عدد وعلى الملحق التعد

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 13بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في 

  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
قرار وزير الشؤون  والمصادق عليه ب2013 جانفي 21بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2013 فيفري 8االجتماعية المؤرخ في 
 فيفري 15 المؤرخ في 14الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2013،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2015 ماي 14

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2015ويلية  ج13المؤرخ في 

  ،2015 جويلية 24 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أوت 3بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2016 أوت 24االجتماعية المؤرخ في 
 سبتمبر 20 المؤرخ في 77ة التونسية عدد الرسمي للجمهوري

2016،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2017 سبتمبر 23

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2017 أكتوبر 16المؤرخ في 

  ،2017ر  أكتوب20 المؤرخ في 84التونسية عدد 

م الممضى بين النقابة العامة لإلعال االتفاق وعلى محضر

 1تحاد العام التونسي للشغل وجامعة مديري الصحف بتاريخ باال

  .2019 أوت
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  : االّتفاق على ما يلي مت

 من االتفاقية 55 و47 مكرر و17تنقح الفصول  ـالفصل األول 
  : المشار إليها أعاله كما يلي القطاعيةالمشتركة

  منحة الحضور ) : جديد( مكرر 17فصل ال

تضاف إلى منحة الحضور المنصوص عليها باالتفاقية المشتركة 
زيادة كما  القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل

  :يلي

 وتطبق هذه 2018 مايفي الشهر بداية من أول  % 6,5ـ 
  . 2017الزيادة على منحة الحضور المسندة سنة 

 وتطبق هذه 2019في الشهر بداية من أول ماي  % 6,5ـ 
  .2018الزيادة على منحة الحضور المسندة سنة 

  : منحة الّنقل ) جديد  ( 47الفصل 

 تضاف إلى كافة العمال زيادة في منحة النقل الجملية 
والشهرية المنصوص عليها باالتفاقية المشتركة القطاعية للصحافة 

ي منحة النقل المحدثة باألمر عدد المكتوبة الجاري بها العمل وف
  : كما يلي1982 مارس 16 المؤرخ في 503

 وتطبق هذه 2018 مايفي الشهر بداية من أول  % 6,5ـ 
 وعلى منحة 2017النقل الجملية المسندة سنة الزيادة على منحة 

  ،1982 مارس 16 المؤرخ في 503النقل المحدثة باألمر عدد 

 وتطبق هذه 2019 مايأول في الشهر بداية من  % 6,5 ـ 
 وعلى مبلغ 2018الزيادة على منحة النقل الجملية المسندة سنة 

  .1982 مارس 16 المؤرخ في 503منحة النقل المحدثة باألمر عدد 

  : منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة  ) جديد  ( 55الفصل 

تضاف إلى منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة المنصوص 
فاقية المشتركة لمؤسسة الصحافة المكتوبة الجاري بها عليها باالت

  :العمل كما يلي

 وتطبق هذه 2018 مايفي الشهر بداية من أول  % 6,5ـ 
  . 2017الزيادة على المنح المسندة سنة 

 وتطبق هذه 2019في الشهر بداية من أول ماي  % 6,5ـ 

  .2018الزيادة على المنح المسندة سنة 

هذا الملحق بداول األجور المرفقة جطبق ت  ـ2الفصل 

  :التعديلي حسب التاريخين التاليين 

 .2018 ماي بداية من أول 2 وعدد 1 جدولي عددـ 

  .2019 بداية من أول ماي 4 وعدد 3 عدد ـ جدولي

  2019و 2018 تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 

 الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على

العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي 

  .  األجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي

 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل 

  . مع مراعاة أحكام الفصل األول والثاني أعاله2018 مايأول 

لمنح واألجور بالنسبة للمتخلدات في الزيادة في ا: أحكام خاصة

رفها في  يتم االتفاق على طريقة ص2018 ماي أولبداية من تاريخ 

  .باالتفاق مع الطرف النقابيكل مؤسسة إعالمية على حدة 

  .2019 أوت 1تونس في 

عن المنّظمات النقابية 

  للعمال
  

األمين العام لالتحاد 

  التونسي للشغل العام

 مديري جامعةرئيس 

  الصحف

  الطيب الزهار  ينور الدين الطبوب

الكاتب العام للنقابة 

  عالملإل العامة

  محمد السعيدي
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