
  105صفحـة   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3عــدد 

 2014 ديسمبر 31 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
 لالتفاقية المشتركة 11يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  .لتجهيزات الفالحية والهندسة المدنيةلوكالء االقطاعية 

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

  العمومية،

 1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و
   وما بعده،37صة فصلها ، وخا1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعّلق بالمصادقة 1987 ماي 5وعلى القرار المؤرخ في 
التجهيزات الفالحية  على االتفاقية المشتركة القومية لوكالء

  والهندسة المدنية،

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في 
  خ لهذه االتفاقية الممضى بتاري1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989 فيفري 22

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990 جويلية 14

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993 جوان 11

 المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 ماي 28

 المتعّلق 2002 نوفمبر 25ى القرار المؤرخ في وعل
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ7على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005 ديسمبر 29

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17لقرار المؤرخ في وعلى ا
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009 جانفي 28

 المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011 أكتوبر22

تعلق بالمصادقة الم 2013 مارس 8 مؤرخ فيالقرار وعلى ال
 25تفاقية الممضى بتاريخ لهذه اال 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013فيفري 

وعلى االتفاقيـة المشتركة القومية لوكالء التجهيزات الفالحية 
، والمعدلة 1987 أفريل 30والهندسة المدنية الممضاة بتاريخ 

  .بالملحقات المذكورة أعاله

  :ما يلي قرر 

 11 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لوكالء التجهيزات الفالحية والهندسة 

والمصاحب لهذا  2014 ديسمبر 23ى بتاريخ المدنية الممض
  .القرار

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2 الفصل
ملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والع

األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 
  .في كامل تراب الجمهورية

  .2014 ديسمبر 31تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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  11ملحق تعديلي عدد 

  مشتركة القطاعيةلالتفاقية ال

  لوكالء التجهيزات الفالحية

  والهندسة المدنية

  :بين الممضين أسفله 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الغرفة الوطنية للتجهيزات الفالحية والهندسة المدنية-

  من جهة

   االتحاد العام التونسي للشغل-

  اء واإللكترونيكالكهرب و الجامعة العامة للمعادن-

  من جهة أخرى

 والمصادق 1987 أفريل 30بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لوكالء التجهيزات الفالحية والهندسة المدنية الممضاة بتاريخ 
 8 المؤرخ في 62 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1987 ماي 5عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 

  ،1987سبتمبر 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 فيفري 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 31لمؤرخ في  ا23 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989 مارس 29المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2 عدد وعلى الملحق التعديلي
  ،1990 أوت 24 و 21 المؤرخ في 54د  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عد1990 أوت 16المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993  جوان11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58سية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التون1993 أوت 2في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1996 جويلية 24لمؤرخ في ا

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1999 ماي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48ة عدد لجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي ل1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 3 المؤرخ في 98 عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2005 ديسمبر 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جانفي 27 المؤرخ في 8ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي2006 جانفي 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2006،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8لى الملحق التعديلي عدد وع
 فيفري 24 المؤرخ في 16 عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2009،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2011 أكتوبر 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9ي عدد وعلى الملحق التعديل
  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2011 نوفمبر 1المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2013يفري  ف25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2013 مارس 8المؤرخ في 

المبرم طاعية وتفاقيات مشتركة قفي القطاعات الخاضعة ال 2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة وعلى 
 ،عة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا 2014 جوان 23بتاريخ  
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االّتفاق على ما يلي تم :  

  : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعيةمن االتفاقية المشتركة 49ل نّقح الفصي: الفصل األول 

  :قل ّن منحة ال) :جديد  ( 49الفصل 

تسند هذه المنحة وفق أيام العمل، وذلك عالوة على منحة النقل و. دينارا 51بـتسند لكل عامل منحة نقل ضبط مقدارها الشهري 
  .1982 مارس 16 المؤرخ في 503المنصوص عليها باألمر عدد 

  .2014  جوانطبق جدول األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أولي : الثانيالفصل 

 الجدول وكذلك بالزيادات في المنح جميع العمال بمن فيهم العمال الخالصون خارج اوينتفع بالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذ
  .جدول األجور

  .2014يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول جوان  : الثالثالفصل 

   .2014 ديسمبر 23 تونس في  

  

   المنّظمات النقابية للعمالعن

  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل

  حسين العباسي

  

  للجامعة العامة للمعادن الكاتب العام

  والكهرباء واإللكترونيك

  الطاهر البرباري

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل                      

   للصناعة االتحاد التونسيةرئيس                     

  والصناعات التقليدية والتجارة                   

  وداد بوشماوي                   

  

  للتجهيزات الفالحية والهندسة المدنية رئيس الغرفة الوطنية                 

  خالد بن جمعة                  
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  القطاعية المشتركة االتفاقية

  الفالحية التجهيزات لوكالء

  المدنية سةوالهند

  األجور جدول    

  2014  جوان 1 من بداية به العمل يقع

  الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 بالدرجة البقاء مدة 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

  الصنف                   

 التنفيذ 1 413,161 420,435 428,481 429,745 434,620 436,995 439,370 441,745 444,121 446,496 448,871 451,246 453,621 455,997 458,372 460,747 463,122 465,497 467,872

498,902 495,203 491,504 487,805 484,106 480,407 476,709 470,510 466,811 463,112 459,413 455,714 452,016 448,317 444,618 440,919 437,220 433,521 426,709 2  

505,439 501,619 497,799 493,979 490,159 486,339 482,520 478,700 474,703 470,612 464,021 459,929 455,838 451,747 447,655 443,564 439,473 435,381 431,270 3  

548,245 544,106 539,967 535,828 531,689 527,550 523,410 519,271 515,132 510,993 506,854 502,629 495,685 491,241 486,797 482,353 477,908 473,464 469,020 4  

573,785 569,284 564,783 560,282 555,781 551,280 544,279 539,776 535,276 530,774 526,273 521,771 517,270 512,769 505,708 500,862 496,017 491,171 486,325 5  

633,265 628,401 623,537 618,673 613,809 608,945 604,082 599,218 594,355 586,991 582,128 577,264 572,401 567,537 562,673 557,810 550,446 545,313 540,067 6  

654,586 649,334 644,082 638,830 633,578 628,326 623,074 617,822 612,570 607,318 599,566 594,314 589,062 583,810 578,558 573,306 568,054 560,302 555,050 7  

 التسيير 8 648,776 655,108 661,441 667,773 676,606 682,938 689,270 695,603 701,935 708,268 717,100 723,432 729,765 736,097 742,430 748,763 755,096 761,429 767,761

792,850 786,279 779,708 773,137 766,566 759,995 753,424 746,853 740,282 733,711 727,140 718,069 711,498 704,928 698,357 691,786 682,715 676,144 669,573 9  

832,882 825,949 819,016 812,083 805,150 798,217 791,284 784,350 777,417 770,484 763,551 756,618 747,185 740,252 733,318 726,385 719,452 712,519 703,086 10  

857,214 849,905 842,596 835,287 827,978 820,669 813,359 806,050 798,741 791,431 784,122 776,813 769,503 762,194 752,385 745,075 737,766 730,457 723,147 11  

894,597 886,812 879,027 871,242 863,457 855,672 847,887 840,102 832,317 824,531 816,747 808,962 801,177 793,392 785,607 775,322 767,537 759,752 751,967 12  

 اإلطارات 13 834,283 844,307 854,330 864,354 874,377 884,401 894,425 904,448 914,472 924,495 934,519 944,543 954,566 964,590 974,613 984,636 994,659 004,682 1 014,705 1

1 073,073 1 062,269 1 051,465 1 040,661 1 029,857 1 019,053 1 008,249 997,445 986,641 975,837 965,033 954,229 943,425 932,621 921,817 911,013 900,209 889,405 878,601 14  

1 153,026 1 141,290 1 129,556 1 117,821 1 106,086 1 094,351 1 082,616 1 070,882 1 059,148 1 047,414 1 035,679 1 023,945 1 012,210 1 000,476 988,742 977,007 965,273 953,538 941,804 15  

1 247,850 1 234,720 1 221,590 1 208,460 1 195,330 1 182,200 1 169,070 1 155,940 1 142,810 1 129,680 1 116,550 1 103,420 1 090,290 1 077,160 1 064,030 1 050,900 1 037,770 1 024,640 1 011,510 16  

  .1982 مارس 16  في المؤرخ 1982  لسنة 501 عدد باألمر فیھا والمرفع  1981 أفریل  7 في المؤرخ 1981 لسنة   437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن :  ظةحمال




