
  109صفحـة   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3عــدد 

 ديسمبر 31ي من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ ف قـرار
 11صادقة على الملحق التعديلي عدد يتعلق بالم 2014

  .لالتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

 1966 لسنة 27ون عدد على مجلة الشغل الصادرة بالقانو
   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعّلق بالمصادقة 1985 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في 
  على االتفاقية المشتركة القومية لقطاع تحويل البلور والمرآة،

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في 
 9 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1ي عدد على الملحق التعديل

  ،1989مارس 

 المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990مارس 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 
 11تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال3عدد  على الملحق التعديلي

  ،1993جوان 

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

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
 الممضى  لهذه االتفاقية5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002نوفمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 
 29ى بتاريخ تفاقية الممض لهذه اال7ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 28يخ  تفاقية الممضى بتار لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2011سبتمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في 
 21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013مارس 

ة الممضاة القومية لتحويل البلور والمرآ وعلى االتفاقيـة المشتركة
  . أعالهالمذكورة والمعدلة بالملحقات 1985 جويلية 16بتاريخ 

  : قرر ما يلي

 11تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة الممضى 

  .والمصاحب لهذا القرار، 2014 ديسمبر 17بتاريخ 

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 
ابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة الت

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 
  لقطاعيةلالتفاقية المشتركة ا

  لتحويل البّلور والمرآة
  

  :بين الممضين أسفله 
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الغرفة الوطنية لتحويل البّلور والمرآة-

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-
   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-

  من جهة أخرى
 والمصادق عليها بقرار وزير 1985 جويلية 16تفاقية المشتركة القومية لتحويل البّلور والمرآة الممضاة بتاريخ بعد االطالع على اال

  ،1985 أكتوبر 4 المؤرخ في 69 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 1985 سبتمبر 7الشؤون االجتماعية المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1989 مارس 9تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 28 المؤرخ في 22ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1989 مارس 22في 

ه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق علي1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
   ،1990 أوت 31 و 28 المؤرخ في 55 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1990 أوت 16المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 جوان 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 17 المؤرخ في 61ية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1993وت  أ5في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد نسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التو1996 جويلية 24المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1999 جوان 30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1999 جويلية 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6لملحق التعديلي عدد وعلى ا
  ،2002  ديسمبر13 المؤرخ في 101 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

جتماعية ير الشؤون اال والمصادق عليه بقرار وز2005 ديسمبر 29قية الممضى بتاريخ تفا لهذه اال7ى الملحق التعديلي عدد وعل
 جانفي 24 المؤرخ في 7ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي2006 جانفي 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2006،  

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2009 جانفي 28 تفاقية الممضى بتاريخ لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد وعل
 جانفي 24 المؤرخ في 16 عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2009،  

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون االال و2011 سبتمبر 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد وعل
  ،2011  أكتوبر21 المؤرخ في 80 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2011 أكتوبر 14المؤرخ في 

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2013 مارس 21تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد وعلى
  ،2013 أفريل 12 المؤرخ في 30 عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2013 أفريل 8لمؤرخ في ا

المبرم تفاقيات مشتركة قطاعية وفي القطاعات الخاضعة ال 2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة وعلى 
  ،التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام  2014 جوان 23بتاريخ  

  : االّتفاق على ما يلي مت
  : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعيةمن االتفاقية المشتركة 45ينّقح الفصل : الفصل األول 

  منحة النقل ) : جديد  ( 45الفصل 
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 74,666بـ ، ضبط مقدارها 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503لمحدثة باألمر عدد يتمّتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة ا
  دينارا شهريا 
 10بـ ، حددت ذه المنحة بالفقرة األولى ـ بزيادة في هه المنصوص عليالمقدار يتقاضون منحة نقل يفوق مبلغها الذينال ـ مينتفع الع

  .دنانير في الشهر

  .2014بداية من أول ماي  بهذا الملحق التعديلي  المرفقان2عدد  و1 عدد األجورالوطبق جدي: الفصل الثاني 
  .بهذا الملحق التعديلي المرفقين األجور جدوليال الذين يتقاضون أجورا خارج موتنسحب هذه الزيادات على الع

   .2014ز التنفيذ بداية من أول ماي ييدخل هذا الملحق التعديلي ح: الفصل الثالث  
   .2014 ديسمبر 17 تونس في  

  
  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
  الكاتب العام للجامعة العامة
  للنفط والمواد الكيمياوية
  الحسناوي السميري

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل               
  حاد التونسي للصناعة والتجارة االتةرئيس               

  والصناعات التقليدية                  
  وداد بو شماوي                 
  

  رئيس الغرفة الوطنية                
  لتحويل البّلور والمرآة                 

  محمد علي لخضر                  
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 القطاعیة المشتركة االتفاقیة
 آةوالمر البلور لتحویل

  1 عدد األجور جدول    
  بالساعة الخالصین للعملة

  2014 ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع
 الدرجة  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 الصنف             

2,293 2,276 2,260 2,243 2,234 2,226 2,217 2,208 2,200 2,191 2,183 2,174 2,142 1  
2,469 2,454 2,439 2,424 2,409 2,393 2,385 2,376 2,367 2,359 2,350 2,342 2,333 2  
2,612 2,596 2,580 2,564 2,548 2,532 2,516 2,500 2,488 2,479 2,469 2,460 2,451 3  
2,801 2,785 2,768 2,752 2,736 2,718 2,701 2,684 2,666 2,649 2,632 2,614 2,597 4  
2,947 2,931 2,914 2,898 2,882 2,865 2,849 2,833 2,816 2,800 2,784 2,767 2,751 5  
3,169 3,152 3,135 3,117 3,100 3,083 3,065 3,048 3,030 3,013 2,996 2,978 2,961 6  
3,403 3,385 3,367 3,348 3,330 3,318 3,293 3,275 3,256 3,238 3,219 3,201 3,183 7  

 .1982 مارس 16  في المؤرخ 1982 لسنة 501 عدد باألمر فیھا والمرفع1981 أفریل 7 في المؤرخ  1981لسنة 437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن:  مالحظة
   

  
  

  القطاعیة المشتركة االتفاقیة
والمرآة البلور لتحویل  

   
      

  2  عدد األجور جدول    
  بالشھر الخالصین للعملة

 2014  ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع

 الدرجة  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 الصنف           

 أ1 370,476 379,914 381,499 383,098 384,711 387,332 391,064 394,812 398,686 402,354 406,148

 ب 1 375,702 381,533 383,210 384,887 386,814 390,561 394,281 399,145 401,808 405,795 408,512

443,830 439,725 435,569 431,462 427,371 423,295 419,234 415,188 411,886 410,187 404,152 2  

453,679 449,236 444,809 440,397 436,006 431,612 427,251 422,905 418,568 414,246 410,342 3  

473,214 468,849 464,502 460,171 455,856 451,555 447,270 442,200 438,743 434,502 428,495 4  

494,486 489,734 484,997 480,278 475,574 470,886 466,213 461,554 456,912 452,282 448,067 5  

522,040 516,450 510,877 505,321 499,780 494,256 488,747 483,254 477,777 472,414 466,593 6  

539,925 534,087 528,268 522,467 516,683 510,917 505,168 499,435 493,718 488,017 482,332 7  

557,657 551,452 545,265 539,096 532,944 526,810 520,692 514,591 508,507 502,438 496,385 8  

571,418 564,926 558,453 552,000 545,566 539,151 532,753 526,374 520,011 513,666 507,339 9  

586,765 580,058 573,371 566,083 560,054 553,423 546,811 540,216 533,639 527,079 520,574 10  

606,010 598,911 591,936 584,982 578,048 571,134 564,240 557,364 550,508 543,669 536,850 11  

620,385 613,029 605,693 598,378 591,084 583,809 576,554 569,317 562,091 554,901 547,720 12  

644,217 636,363 628,676 620,939 613,223 605,528 597,855 590,201 582,568 574,954 567,360 13  

669,816 661,496 653,189 644,925 636,671 628,439 620,228 612,037 603,866 595,715 587,583 14  

691,226 679,671 673,393 664,511 655,653 646,817 638,003 629,211 620,440 611,690 602,961 15  

718,336 708,829 699,346 689,887 680,451 671,037 661,645 652,275 642,927 633,599 624,292 16  

782,175 771,177 760,205 749,257 738,334 727,435 716,559 705,706 694,875 684,067 673,280 17  

837,658 824,948 812,263 799,602 786,966 774,354 759,698 749,199 736,656 724,134 711,635   18  

ة المؤقتة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن:  مالحظة األمر المحدث سنة 437  عدد ب ي المؤرخ 1981 ل ل  7 ف ع1981  أفری ا والمرف األمر فیھ سنة 501 عدد ب ي المؤرخ 1982 ل  16  ف
 . 1982 مارس

 




