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 ديسمبر 31 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
 12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2014

  .ءلصناعة مواد البنالالتفاقية المشتركة القطاعية 

  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،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعّلق بالمصادقة 1975 جوان 19 المؤرخ في وعلى القرار
  على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983 مارس 8

عّلق بالمصادقة  المت1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989 فيفري 22

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990 سبتمبر 12

بالمصادقة  المتعلق 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993 أوت 12

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

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ6على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 ماي 28
 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 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ8لحق التعديلي عدد على الم

  ،2005 ديسمبر 29

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009 جانفي 28

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ10تعديلي عدد على الملحق ال

  ،2011 سبتمبر 23

 المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 25وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013 مارس 1

وعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة 
 المذكورة  التعديلية، والمعدلة بالملحقات1975 أفريل 29بتاريخ 

  .أعاله

  :قرر ما يلي 

 12 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل 
بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء الممضى 

  .والمصاحب لهذا القرار 2014 ديسمبر 22

ق التعديلي على  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحـ 2 الفصل
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
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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  12ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية

 لصناعة مواد البناء
  :بين الممضين أسفله 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الجامعة الوطنية للبناء-

  من جهة

   االتحاد العام التونسي للشغل-

   الجامعة العامة للبناء واألخشاب-

  من جهة أخرى

 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون 1975 أفريل 29الطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ بعد ا
  ،1975 سبتمبر 2 المؤرخ في 58عـدد  والصـادرة بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة 1975 جوان 19االجتماعية المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1 وعلى الملحق التعديلي عدد
  ،1983 ماي 27 المؤرخ في 40 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983 أفريل 28في 

مصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  وال1989 فيفري 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1989 مارس 18المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 سبتمبر 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 أكتوبر 16 المؤرخ في 66عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1990 أكتوبر 13 في المؤرخ

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 أوت 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 سبتمبر 21 المؤرخ في 71عدد هورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجم1993 سبتمبر 7في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1996 جويلية 24المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1999 ماي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14لممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية ا7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 10 المؤرخ في 100دد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

جتماعية صادق عليه بقرار وزير الشؤون االم وال2005 ديسمبر 29تفاقية الممضى بتاريخ هذه اال ل8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جانفي 27 المؤرخ في 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006 جانفي 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ  في 

2006، 
جتماعية ير الشؤون االمصادق عليه بقرار وز وال2009 جانفي28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9وعلى الملحق التعديلي عدد 

  24 المؤرخ في 16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 فيفري17 المؤرخ في والتضامن والتونسيين بالخارج
  ،2009فيفري

اعية  جتممصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2011 سبتمبر 23تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد وعلى
  ،2011 أكتوبر 14 المؤرخ في 78 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2011 أكتوبر 11المؤرخ في 

المؤرخ جتماعية ه بقرار وزير الشؤون اال والمصادق علي2013 مارس 1تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد وعلى
  ،2013 مارس 29 المؤرخ في 26 الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد2013 مارس 25في 

المبرم  في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة قطاعية  و2014الزيادات في األجور والمنح بعنوان سنة حول بروتوكول االتفاق  وعلى
  . والتجارة والصناعات التقليديةةبين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناع 2014 جوان 23بتاريخ 
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  :ما يلي   االّتفاق علىمت

  :  المشار إليها أعاله كما يلي القطاعية من االتفاقية المشتركة37ينّقح الفصل  ـ الفصل األول

  منح مختلفة :  )جديد (37الفصل 

  من هذا الفصل " د" الواردة بالّنقطة لـالنقالمتعلقة بمنحـة  األحكـام تنّقح

  : يلي كما

  : منحة النقل والحضور -د  «

  المنحـة، وضبط مقدار هذهام الغيابات غير المبررةيتسند للعمال منحة نقل وحضور  يتحملها المؤجر في آخر كّل شهر مع طرح أ
 بعنوان ينارا د2,080وان النقـل، وـبعن دينارا 48,500(ي الشهر ـف دينارا 50,580 بـوان التنفيذ المنتمين للصنف األولـعبالنسبـة أل

  ). بعنـوان الحضورينارا د2,080بعنـوان النقـل، و دينـارا 42,500(ر ـي الشهـف دينارا 44,580  بـوانـاألعبالنسبـة لبقيـة و، )الحضور

ال الجزء المخصر بنقلهموال يصرف للعمص للنقل إذا قام المؤج.  

  . »1982 مارس 16 المؤرخ في 1980 لسنة 503باألمر عدد ة ـل المحدثـة النقـادير منحـالغ مقـتتضمن هذه المب

  .2014 بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي ان المرفق2 وعدد1 عدد األجوروالطبق جدي ـ 2الفصل 

قاضون ، الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يت2014تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 
  .ر المرفقين بهذا الملحق التعديليأجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي األجو

  .2014اي ـيدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول م ـ 3الفصل 

   .2014 ديسمبر 22تـونس في 

  

  عن المنّظمات النقابية للعمال

  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل

اسيحسين العب  

  

  للجامعة الكاتب العام

  العامة للبناء واألخشاب

  حسن شبيل

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل                    

   االتحاد التونسي للصناعةةرئيس                     

  والصناعات التقليدية والتجارة                   

  وداد بو شماوي                    

  

  رئيس الجامعة                 

  الوطنية للبناء                 

  إبراهيم النايلي             
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  القطاعية المشتركة االتفاقية
    البناء مواد لصناعة  

  1 عدد األجور جدول
  بالساعة الخالصون العمال

 2014   ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع

  الدرجة  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 البقاء مدة  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

 بالدرجة
 الصنف                

2,075 2,025 1,975 1,925 1,875 1,867 1,864 1,862 1,860 1,857 1,855 1,852 1,850 1,848 1,812 1   
2,197 2,147 2,097 2,047 1,997 1,987 1,979 1,967 1,965 1,962 1,960 1,957 1,954 1,952 1,949 2   
 التنفيذ  3 1,994 1,997 2,001 2,004 2,014 2,025 2,037 2,048 2,060 2,071 2,095 2,145 2,195 2,245 2,295
2,426 2,376 2,326 2,276 2,226 2,212 2,200 2,186 2,161 2,148 2,135 2,121 2,108 2,095 2,084 4   
2,514 2,464 2,414 2,364 2,314 2,301 2,287 2,273 2,259 2,246 2,231 2,204 2,188 2,174 2,159 5   
2,642 2,592 2,542 2,492 2,442 2,427 2,412 2,397 2,382 2,366 2,352 2,336 2,321 2,294 2,276 6   
2,824 2,774 2,724 2,674 2,624 2,608 2,579 2,562 2,545 2,529 2,512 2,496 2,478 2,461 2,445 7   
3,049 2,999 2,949 2,899 2,849 2,828 2,805 2,784 2,762 2,739 2,716 2,682 2,660 2,638 2,616 8   
 التسيير  9 2,777 2,801 2,838 2,864 2,889 2,914 2,937 2,962 2,988 3,025 3,049 3,099 3,149 3,199 3,249
3,455 3,405 3,355 3,305 3,255 3,227 3,199 3,170 3,142 3,101 3,073 3,045 3,016 2,989 2,961 10   
3,683 3,633 3,583 3,533 3,483 3,450 3,418 3,387 3,354 3,322 3,290 3,257 3,213 3,181 3,148 11   

  . 1982 سمار 16  في المؤرخ 1982 لسنة 501 عدد باألمر فيها والمرفع 1981 أفريل   7في  المؤرخ 1981لسنة   437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكميلية المنحة الجدول بهذا المضبوطة األجور تتضمن:   مالحظة

  
  

 القطاعية المشتركة االتفاقية
  البناء مواد لصناعة

    
  2 عدد األجور جدول

  بالشهر الخالصون العمال
  2014   ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع 

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

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

 الصنف               

 التنفيذ  1 376,861 384,371 385,013 385,463 385,977 386,491 387,005 387,519 387,969 388,483 390,252 400,652 411,052 421,452 431,852

456,778 446,378 435,978 425,578 415,178 413,108 411,267 409,009 408,430 407,914 407,335 406,755 406,175 405,660 405,390 2   

476,867 466,467 456,067 445,667 435,267 430,440 428,114 425,667 423,229 420,903 418,576 416,494 415,781 415,067 414,354 3   

504,242 493,842 483,442 473,042 462,642 459,837 457,265 454,460 449,154 446,583 443,777 440,972 438,166 434,808 433,282 4   

522,776 512,376 501,976 491,576 481,176 478,384 475,592 472,508 469,456 466,405 463,353 457,801 454,515 451,463 448,411 5   

549,353 538,953 528,553 518,153 507,753 504,532 501,526 498,305 495,084 491,863 488,856 485,571 481,037 476,238 472,704 6   

 التسيير  7 509,382 512,018 515,354 519,104 522,540 525,976 529,412 532,848 536,498 542,434 545,870 556,270 566,670 577,070 587,470

634,581 624,181 613,781 603,381 592,981 588,342 583,705 579,298 574,660 570,021 565,383 558,038 553,632 548,993 544,354 8   

675,506 665,106 654,706 644,306 633,906 628,803 620,994 615,660 610,558 605,456 600,354 595,252 589,918 582,109 577,007 9   

717,333 706,933 696,533 686,133 675,733 669,935 664,137 658,107 652,309 643,804 638,006 632,208 626,179 620,381 614,583 10   

766,092 755,692 745,292 734,892 724,492 717,766 711,040 704,547 700,052 691,095 684,370 677,644 668,444 661,719 654,995 11   

 اإلطارات  12 699,306 709,526 717,041 724,556 732,069 739,583 746,953 754,611 762,126 769,639 777,154 787,554 797,954 808,354 818,754

873,946 863,546 853,146 842,746 832,346 823,884 815,420 806,957 798,495 790,032 781,570 773,106 764,642 756,181 747,718 13   

923,041 912,641 902,241 891,841 881,441 872,132 862,822 853,454 844,205 834,896 825,586 816,277 806,969 797,660 788,351 14   

1 007,341 996,941 986,541 976,141 965,741 954,354 942,968 931,583 920,195 908,810 897,424 886,037 874,651 863,265 851,878 15   

1 089,732 1 079,332 1 068,932 1 058,532 1 048,132 1 034,736 1 021,340 1 007,944 994,548 981,154 967,757 954,360 940,964 927,568 914,173 16   

  . 1982 سمار 16  في المؤرخ 1982 نةلس 501 عدد باألمر فيها والمرفع 1981 أفريل  7 في   المؤرخ 1981لسنة  437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكميلية المنحة الجدول بهذا المضبوطة األجور تتضمن:   مالحظة




