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 جانفي 11 المؤرخ في 2013 لسنة 304وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك األخصائيين 2013

  االجتماعيين لوزارة الشؤون االجتماعية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 ماي 27 الشؤون االجتماعية المؤرخ في وعلى قرار وزير
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2013

  .مستشارللترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي 

  :قرر ما يلي 
 سبتمبر 3الفصل األول ـ تفتح بوزارة الشؤون االجتماعية يوم 

إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2015
  .أخصائي اجتماعي مستشار

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسة 2الفصل 
  .خطة) 15(عشر 

  .2015 أوت 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  4الفصل 

  .2015 جويلية 10تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  د عمار يومباعيأحم

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

 جويلية 10جتماعية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون اال
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

  .أخصائي اجتماعي أول

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جانفي 11 المؤرخ في 2013 لسنة 304وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك األخصائيين 2013
  االجتماعيين لوزارة الشؤون االجتماعية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 ماي 27وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2013

  .للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول

  :قرر ما يلي 

 سبتمبر 4الفصل األول ـ تفتح بوزارة الشؤون االجتماعية يوم 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

  .أخصائي اجتماعي أول

طط المراد سد شغورها بأربعة  ـ حدد عدد الخ2الفصل 
  .خطة) 54(ن وخمسي

  .2015 أوت 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  4الفصل 

  .2015 جويلية 10تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار يومباعي

  اطلع عليه

  ومةرئيس الحك

  الحبيب الصيد

  

 جويلية 13 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قــرار
 12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2015

  .لالتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

 27 على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد االطالعبعد 
 37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966لسنة 

  وما بعده،

 المتعّلق 1975 نوفمبر 20وعلى القرار المؤرخ في 
  بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أوت 23وعلى القرار المؤرخ في 
 31مضى بتاريخ  لهذه االتفاقية الم1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

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

  ،1989فيفري 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
 14  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

 ،1993جوان 
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 المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996ة  جويلي23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة 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 
 29تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1القرار المؤرخ في وعلى 
 13قية الممضى بتاريخ تفا لهذه اال10لملحق التعديلي عدد على ا
  ،2011 أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 8وعلى القرار المؤرخ في 
 21تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد على

  ،2013 جانفي

اقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة وعلى االتف
  .معدلة بالملحقات المذكورة أعاله، وال1975 جويلية 24بتاريخ 

  : قرر ما يلي

 12 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى 

  .لمصاحب لهذا القراروا 2014 ماي 14بتاريخ 

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

  .2015 جويلية 13تونس في 
  اعيةالشؤون االجتموزير 

  أحمد عمار يومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

الحبيب الصيد
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  1212ملحق تعديلي عدد ملحق تعديلي عدد 

  القطاعيةالقطاعيةلالتفاقية المشتركة لالتفاقية المشتركة 

  لمؤسسات الصحافة المكتوبةلمؤسسات الصحافة المكتوبة

  

  ::بين الممضين أسفله بين الممضين أسفله 

   مديري الصحف مديري الصحفجامعةجامعة  --

  من جهةمن جهة

   االتحاد العام التونسي للشغل االتحاد العام التونسي للشغل--

  النقابة العامة لإلعالمالنقابة العامة لإلعالم  --

  من جهة أخرىمن جهة أخرى

 والمـصادق عليهـا بقـرار     والمـصادق عليهـا بقـرار    19751975 جويليـة   جويليـة  2424ع على االتفاقية المـشتركة القوميـة لمؤسـسات الـصحافة المكتوبـة الممـضاة بتـاريخ        ع على االتفاقية المـشتركة القوميـة لمؤسـسات الـصحافة المكتوبـة الممـضاة بتـاريخ        بعد االطال بعد االطال 
 نـوفمبر   نـوفمبر  2525 المـؤرخ فـي    المـؤرخ فـي   7878عـدد  عـدد   والـصادرة بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونـسية       والـصادرة بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونـسية      19751975 نـوفمبر   نـوفمبر  2020وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ فـي     وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ فـي     

19751975،،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المـؤرخ   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المـؤرخ  19831983 مارس  مارس 3131 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11د د وعلى الملحق التعديلي عد  وعلى الملحق التعديلي عد  
  ،،19831983 سبتمبر  سبتمبر 99 و و66 المؤرخ في  المؤرخ في 5858 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19831983 أوت  أوت 2323في في 

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة     والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    19819899 فيفــري  فيفــري 2222 لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ    لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ   22وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد   وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد   
  ،،19891989 مارس  مارس 2121 المؤرخ في  المؤرخ في 2020ة عدد ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي19891989 مارس  مارس 1818المؤرخ في المؤرخ في 

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة   19901990 جويليــة  جويليــة 1414 لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ   لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ  33وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  
  ،،19901990 سبتمبر  سبتمبر 1111 المؤرخ في  المؤرخ في 5757عدد عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19901990 أوت  أوت 3131لمؤرخ في لمؤرخ في اا

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ    والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ   19931993 جوان  جوان 1111 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 44وعلى الملحق التعديلي عدد    وعلى الملحق التعديلي عدد    
  ،،19931993 أوت  أوت 1313 المؤرخ في  المؤرخ في 6060ية عدد ية عدد هورية التونسهورية التونس والصادر بالرائد الرسمي للجم والصادر بالرائد الرسمي للجم19931993 أوت  أوت 55في في 

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة   19961996 جويليــة  جويليــة 2323 لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ   لهــذه االتفاقيــة الممــضى بتــاريخ  55وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  
  ،،19919966 جويلية  جويلية 2626 المؤرخ في  المؤرخ في 6060عدد عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19961996 جويلية  جويلية 2424المؤرخ في المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ    والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعيـة المـؤرخ   19991999 جوان  جوان 3030 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 66وعلى الملحق التعديلي عدد  وعلى الملحق التعديلي عدد  
  ،،19991999 جويلية  جويلية 2727 المؤرخ في  المؤرخ في 6060عدد عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19991999 جويلية  جويلية 1414في في 

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة     والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    20022002 نــوفمبر  نــوفمبر 1414 الممــضى بتــاريخ   الممــضى بتــاريخ   لهــذه االتفاقيــة  لهــذه االتفاقيــة 77وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  وعلــى الملحــق التعــديلي عــدد  
  ،،20022002 ديسمبر  ديسمبر 1313 المؤرخ في  المؤرخ في 101101د د  والصادر بالرائد الرسمي عد والصادر بالرائد الرسمي عد20022002 نوفمبر  نوفمبر 2525المؤرخ في المؤرخ في 

ؤون االجتماعيــة ؤون االجتماعيــة  والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــش  والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــش 20052005 ديــسمبر  ديــسمبر 2929 بتــاريخ  بتــاريخ  لهــذه االتفاقيــة الممــضى لهــذه االتفاقيــة الممــضى88ديلي عــدد ديلي عــدد وعلــى الملحــق التعــوعلــى الملحــق التعــ
 جـانفي   جـانفي  2020 المـؤرخ فـي    المـؤرخ فـي   66 عـدد   عـدد   والصادر بالرائد الرسـمي للجمهوريـة التونـسية    والصادر بالرائد الرسـمي للجمهوريـة التونـسية   20062006 جانفي  جانفي 1717والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  

20062006،،  

ــة   20092009 جــانفي  جــانفي 2828 بتــاريخ  بتــاريخ  لهــذه االتفاقيــة الممــضى  لهــذه االتفاقيــة الممــضى 99ديلي عــدد ديلي عــدد وعلــى الملحــق التعــ وعلــى الملحــق التعــ  ــة    والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعي    والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعي
 فيفـري   فيفـري  2424 المؤرخ في  المؤرخ في 1616عدد عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20092009 فيفري  فيفري 1717والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في     والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في     

20092009،،  

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة     والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    20112011 أكتــوبر  أكتــوبر 1313 بتــاريخ  بتــاريخ  لهــذه االتفاقيــة الممــضى لهــذه االتفاقيــة الممــضى1010يلي عــدد يلي عــدد وعلــى الملحــق التعــدوعلــى الملحــق التعــد
  ،،20112011 نوفمبر  نوفمبر 1818 المؤرخ في  المؤرخ في 8888دد دد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع20112011 نوفمبر  نوفمبر 11في في المؤرخ المؤرخ 

 والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة    والمــصادق عليــه بقــرار وزيــر الــشؤون االجتماعيــة   20132013 جــانفي  جــانفي 2121 بتــاريخ  بتــاريخ  لهــذه االتفاقيــة الممــضى لهــذه االتفاقيــة الممــضى1111يلي عــدد يلي عــدد وعلــى الملحــق التعــدوعلــى الملحــق التعــد
  ،،20132013فري فري  في في1515 المؤرخ في  المؤرخ في 1414ي للجمهورية التونسية عدد ي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسم والصادر بالرائد الرسم20132013 فيفري  فيفري 88المؤرخ في المؤرخ في 

  ..20152015 ماي  ماي 22ة مديري الصحف بتاريخ ة مديري الصحف بتاريخ باإلّتحاد العام الّتونسي للشغل وجامعباإلّتحاد العام الّتونسي للشغل وجامع  تفاق الممضى بين النقابة العامة لإلعالم تفاق الممضى بين النقابة العامة لإلعالم وعلى محضر االوعلى محضر اال



  2021صفحـة   2015 جويلية 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   59عــدد 

  

  :: االّتفاق على ما يلي  االّتفاق على ما يلي ممتت

  :: المشار إليها أعاله كما يلي  المشار إليها أعاله كما يلي قطاعيةقطاعية ال ال من االتفاقية المشتركة من االتفاقية المشتركة4747ينقح الفصل ينقح الفصل ـ ـ الفصل األول الفصل األول 

    ::منحة الّنقل منحة الّنقل ) ) جديد جديد  (  ( 4747الفصل الفصل 

 المـؤرخ فـي    المـؤرخ فـي   503503تسند لكّل عامل منحة جملية للنقل وذلك عالوة على منحة النقل المنصوص عليهـا بـاألمر عـدد        تسند لكّل عامل منحة جملية للنقل وذلك عالوة على منحة النقل المنصوص عليهـا بـاألمر عـدد        
  ::ها الشهري كما يلي ها الشهري كما يلي ارار، ضبط مقد، ضبط مقد19821982 مارس  مارس 1616

  .. دينارا دينارا43,48043,480  ::   أعوان التنفيذ أعوان التنفيذ--

    .. دينارا دينارا49,96049,960: :   ر واإلطاراتر واإلطارات أعوان التسيي أعوان التسيي--

  ..20152015بداية من أول جانفي بداية من أول جانفي  بهذا الملحق التعديلي  بهذا الملحق التعديلي انان المرفق المرفق22عدد عدد  و و11 عدد  عدد  األجور األجوروالوالطبق جدطبق جديي  ــ  22الفصل الفصل 

، الزيـادات فـي األجـور الناتجـة عـن تطبيـق هـذين الجـدولين علـى العمـال الـذين يتقاضـون             ، الزيـادات فـي األجـور الناتجـة عـن تطبيـق هـذين الجـدولين علـى العمـال الـذين يتقاضـون             20152015فة استثنائية وبالنسبة لـسنة    فة استثنائية وبالنسبة لـسنة     تنسحب بص  تنسحب بص 
  .  .  ين بهذا الملحق التعديليين بهذا الملحق التعديلياألجور المضبوطة بجدولي األجور المرفقاألجور المضبوطة بجدولي األجور المرفقأجورا تفوق أجورا تفوق 

  ..20152015تنفيذ بداية من أول جانفي تنفيذ بداية من أول جانفي  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز ال يدخل هذا الملحق التعديلي حيز الــ  33الفصل الفصل 

  ..20152015 ماي  ماي 1414    تونس فيتونس في

  

    عن المنّظمات النقابية للعمالعن المنّظمات النقابية للعمال

  األمين العام لالتحاد العاماألمين العام لالتحاد العام

   مديري الصحف مديري الصحفجامعةجامعةرئيس رئيس   التونسي للشغلالتونسي للشغل

  الطيب الزهارالطيب الزهار  حسين العباسيحسين العباسي

    عالمعالملإللإل  الكاتب العام للنقابة العامةالكاتب العام للنقابة العامة

    محمد السعيديمحمد السعيدي
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