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 جويلية 31  فين وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م
تفاقية الممضى  لهذه اال5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5المؤرخ في وعلى القرار   ،1990جويلية  14 االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه3على 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 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1لي عدد على الملحق التعدي المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات، المتعلق 1975 نوفمبر 20وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27صادرة بالقانون عدد مجلة الشغل الوعلى   الدستور،على بعد االطالع   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .للمفرقعاتلالتفاقية المشتركة القطاعية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 ممضى  لهذه االتفاقية ال7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ    ،2013 أفريل 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2013  أفريل26وعلى القرار المؤرخ في   ،2012فيفري  21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2012 مارس 21وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28تاريخ  لهذه االتفاقية الممضى ب9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 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 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 31تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةل من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2017 جويلية 11للمفرقعات الممضى بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية  14 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  األول ـالفصل    : قرر ما يلي  . أعالهةالمذكورات  والمعدلة بالملحق1975 جويلية 24 بتاريخ الممضاة لقطاع المفرقعاتوعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016 أفريل   20 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 10وعلى القرار المؤرخ في   ،2015جانفي  16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2015 جانفي 27وعلى القرار المؤرخ في 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  ،1975ديسمبر  26 المؤرخ في 86بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادرة 1975 نوفمبر 20الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار وزير 1975 جويلية 24الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات   من جهة أخرى   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-   االتحاد العام التونسي للشغل-   جهةمن   الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :  بين الممضين أسفله   للمفرقعات  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14ملحق تعديلي عدد   
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 ماي 27خ في  المؤر40التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

ذه االتفاقية الممضى بتاريخ  له3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 1990 سبتمبر 18 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
صادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والم1993 جوان 11  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 31 المؤرخ في 65التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في 
 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 جوان 15 المؤرخ في 48التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ر ديسمب 10 المؤرخ في 100بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
  جانفي17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

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

  ،2009 فيفري 24المؤرخ في  16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009

لرائد الرسمي  والصادر با2016 ماي 10االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2016 أفريل 20بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2015 فيفري 6 المؤرخ في 11للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2015 جانفي 27الجتماعية المؤرخ في ا والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2015 جانفي 16بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 ماي 3 المؤرخ في 36للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 أفريل 26االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2013يل  أفر5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11 وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2012 مارس 23 المؤرخ في 23للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2012 مارس 21االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2012 فيفري 21بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10 عدد وعلى الملحق التعديلي في القطاعات الخاضعة التفاقيات  2017- 2016بعنوان سنتي محضر االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح وعلى    ،2017 أفريل 21يوم والمواد الكيمياوية والشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة المبرم وعلى محضر االتفاق الممضى بين الجامعة العامة للنفط   ،2016 ماي 20 المؤرخ في 41للجمهورية التونسية عدد  المبرم  2017 مارس 10وعلى محضر االتفاق التكميلي التفاق   ،والصناعات التقليديةالعام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة بين االتحاد   2017 مارس 10المبرم بتاريخ مشتركة قطاعية و يتمّتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة : منحة النقل  " -  :قل ومنحة الحضور كما يلي تنقح األحكام المتعلقة بمنحة الن  :منح أخرى) : جديد( مكرر 50الفصل   :القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي مكرر من االتفاقية المشتركة 50 ينّقح الفصل ـالفصل األول   :تم االّتفاق على ما يلي  .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةعام التونسي للشغل بين االتحاد ال 2017 ماي 23بتاريخ   مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503المحدثة باألمر عدد 
  .2016 د في الشهر بداية من أول أوت 51,940 -  :وتقدر هذه المنحة كما يلي ، 1982
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وال يمكن . د لألعوان الذين ال يستعملون حافلة الشركة وتسن  .2017 د في الشهر بداية من أول ماي 55,056 - حق طبق جدوال األجور المرفقين بهذا المل ي ـ2الفصل    ".2017 د في الشهر بداية من أول ماي 34,831 -  ،2016 د في الشهر بداية من أول أوت 32,860 -  :حدد مقدارها كما يلي: منحة الحضور  .إدماج هذه المنحة في غرامة التنقل ضبوطة بجدولي العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على ، 2017 و2016 تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2017 بداية من أول ماي 2الجدول عدد  - .2016 بداية من أول أوت 1 الجدول عدد -  :التعديلي حسب التواريخ التالية   .2016أول أوت  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   .األجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي

دة اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيابالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات : الفقرة األولى   : أحكام خاصة ـ4 الفصل   للعمالعن المنّظمات النقابية   .2017  جويلية11تونس في   .تي يغطيها هذا االتفاقانعكاس مالي طيلة الفترة الالقطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له يتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة :  الفقرة الثانية   .2018ونقابتها األساسية، على أن ال تتجاوز شهر فيفري  وذلك باتفاق بين المؤسسة 2016في األجور والمنح بعنوان سنة 
 للشغللالتحاد العام التونسي  األمين العام ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية 
 والمواد الكيمياويةللجامعة العامة للنفط   امالكاتب الع وداد بو شماوي نور الدين الطبوبي التقليديةوالصناعات  للصناعة والتجارةرئيسة االتحاد التونسي 
 محمد الماطوسي الحسناوي السميري للمفرقعات والذخيرةعن الشركة التونسية 
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