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  بالمالية، المكلف الوزيرـ 

  والتخطيط، ادباالقتص المكلف الوزيرـ 

  االجتماعية، بالشؤون المكلف الوزيرـ 

  بالفالحة، المكلف الوزيرـ 

  بالصحة، المكّلف الوزيرـ 

  بالتربية، المكلف الوزيرـ 

  العلمي، والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزيرـ 

  والرياضة، بالشباب المكلف الوزيرـ 

  بالنقل، المكلف الوزيرـ 

  واإلسكان، هيزبالّتج المكّلف الوزيرـ 

  العقارية، والشؤون الدولة بأمالك المكّلف الوزيرـ 

  بالسياحة، المكّلف الوزيرـ 

  السن، وكبار والطفولة والمرأة باألسرة المكلف الوزيرـ 

  الثقافية، بالشؤون المكّلف الوزيرـ 

  المهني، والتكوين بالتشغيل المكلف الوزيرـ 

  ،نساناإل لحقوق الوطنية الهيئة رئيسـ 

  المحلية، للجماعات األعلى المجلس رئيسـ 

  تمثيال، األكثر العمالية النقابية المنظمة رئيسـ 

 األكثر الفالحي غير القطاع في العمل أصحاب منظمة رئيسـ 
  تمثيال،

 والصيد الفالحة قطاع في العمل أصحاب منظمة رئيسـ 
  تمثيال، األكثر البحري

  التونسية، للمرأة الوطني اإلتحاد رئيسةـ 

  .اإلجتماعي للّتضامن الّتونسي اإلتحاد رئيسـ 

 في يرى شخص كل يستدعي أن المجلس لرئيس ويمكن
  .المجلس أعمال إلثراء فائدة حضوره

 المقرر هو االجتماعية بالشؤون المكلف الوزير ـ 4 الفصل
  .المجلس ألشغال العام

 كّلفةالم الوزارة من إطار إلى للمجلس القارة الكتابة تعهد
 تعيينه يتم مركزية إدارة عام مدير خّطة له االجتماعية بالشؤون

 بالشؤون المكلف الوزير من وباقتراح المجلس رئيس من بقرار
  .االجتماعية

 عادية، دورة في السنة في مرة المجلس يجتمعـ  5 الفصل
 بناء استثنائية دورات أو دورة في ذلك إلى الحاجة دعت وكلما
  .رئيسه من دعوة على

 على االجتماعية بالشؤون المكلف الوزير يسهرـ  6 الفصل
 مع والتنسيق بالتعاون المجلس وتوصيات قرارات تنفيذ متابعة

 باإلدماج العالقة ذات والمنظمات والهياكل والمؤسسات الوزارات
  .االجتماعية والتنمية

 سنويا تقريرا الجمهورية رئيس إلى المجلس يرفعـ  7 الفصل
 رئاسة واب موقع على للعموم التقرير هذا وينشر اطهنش حول

  .اإلجتماعية بالشؤون المكلفة والوزارة الحكومة

 وأحكام األول الفصل من 5 المّطة أحكام تلغىـ  8 الفصل
 1 في المؤرخ 2010 لسنة 3080 عدد األمر من الخامس الباب

  .أعاله إليه المشار 2010 ديسمبر

 الرسمي بالرائد رئاسيال األمر هذا ينشر ـ 9 الفصل
  .الّتونسية للجمهورية

  .2022 أفريل 25تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

 2022 أفريل 29 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في رارقـ
 لالتفاقية 10تعديلي عدد يتعلق بالمصادقة على الملحق ال

  .واإللكترونيكالمشتركة القطاعية للكهرباء 

  االجتماعية،إن وزير الشؤون 

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 المتعلق 1999 سبتمبر 15في وعلى القرار المؤرخ 
  إللكترونيك،اوبالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للكهرباء 

 المتعّلق 2002 ديسمبر 12وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 1بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 29بتاريخ 



  47عـــدد   2022 أفريل 29 ––ية التونسية الرائد الرسمي للجمهور  1302صفحــة 

تعّلق بالمصادقة الم 2006 فيفري 9وعلى القرار المؤرخ في 
 27 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،2006جانفي 

المتعّلق بالمصادقة  2009 جوان 1وعلى القرار المؤرخ في 
 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009ماي 

المصادقة  ب المتعّلق2011  أكتوبر11وعلى القرار المؤرخ في 
 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011سبتمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 8وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 2015 جانفي 13وعلى القرار المؤرخ في 
 26 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 25وعلى القرار المؤرخ في 
 27 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8ق التعديلي عدد على الملح

  ، 2017جوان 

 المتعلق 2018 نوفمبر 30وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 9بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2018 نوفمبر 6بتاريخ 

وعلى االتفاقيـة المشتركة القومية للكهرباء واإللكترونيك 
 ةالمذكورات  والمعدلة بالملحق،1999 سبتمبر 8الممضاة بتاريخ 

  .أعاله

  :يليقرر ما 

 10تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد األول ـ  الفصل
 الممضـى إللكترونيكاولالتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء 

  .والمصاحب لهذا القرار 2022  أفريل15 بتاريخ

حق التعديلي على  تنطبق وجوبا أحكام هذا المل ـ2الفصل 
 المضبوطة بالفصل  لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين

وذلك أعاله،ل من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها األو 
  .الجمهوريةفي كامل تراب 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
 .التونسية

  .2022 أفريل 29تونس في 
  

   عليهتاطلع

  يسة الحكومةرئ
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  10ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية
  إللكترونيكاللكهرباء و

  :بين الممضين أسفله

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الجامعة الوطنية للكهرباء واإللكترونيك-

  من جهة

   االتحاد العام التونسي للشغل-

   الجامعة العامة للمعادن واإللكترونيك-

  من جهة أخرى

طالع على االتفاقية المشتركة القومية للكهرباء بعد اال
 والمصادق عليها 1999 سبتمبر 8واإللكترونيك الممضاة بتاريخ 

 1999 سبتمبر 15بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 المؤرخ 78ئد الرسمي للجمهورية التونسية عدد والصادرة بالرا

  ،1999 سبتمبر 28في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 29

 والصادر 2002 ديسمبر 12االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 20 المؤرخ في 103بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002ديسمبر 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2006 جانفي 27

 2006 فيفري 9والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 المؤرخ في 13والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2006فيفري  14

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 ماي 23

 2009 جوان 1والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 المؤرخ في 45والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2009 جوان 5

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4 التعديلي عدد وعلى الملحق
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23

 والصادر بالرائد الرسمي 2011 أكتوبر 11االجتماعية المؤرخ في 
  ،2011 أكتوبر 14 المؤرخ في 78للجمهورية التونسية عدد 

يخ  لهذه االتفاقية الممضى بتار5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25

 والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في 
  ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
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ن  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤو2014 ديسمبر 26
 والصادر بالرائد الرسمي 2015 جانفي 13االجتماعية المؤرخ في 

  ،2015 فيفري 3 المؤرخ في 10للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2016 أفريل 27

رائد الرسمي للجمهورية  والصادر بال2016 ماي 25المؤرخ في 
  ،2016 جويلية 19 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2017 جوان 5

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2017 جويلية 3المؤرخ في 
  ،2017 جويلية 4ي  المؤرخ ف53التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون 2018 نوفمبر 6

 الصادر بالرائد الرسمي 2018 نوفمبر 30االجتماعية المؤرخ في 
  ،2018 ديسمبر 25 المؤرخ في 103للجمهورية التونسية عدد 

الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى محضر اإلتفاق حول 
 في القطاعات الخاضعة التفاقيات 2024-2023- 2022سنوات 

 بين االتحاد العام 2022جانفي  1مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 
التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

  .التقليدية

  :تم االّتفاق على ما يلي

 من االتفاقية المشتركة 54 و53ح الفصالن ينّق ـ الفصل األول

  :القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي

  :منحة النقل): جديد (53الفصل 

ويبلغ » منحة نقل«تسند لكّل عامل منحة جملية تدعى 
  :مقدارها حسب األصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي

  :2021بداية من غرة ديسمبر 

 ساعة في 173,33ي أ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭
  ): الشهر

 دينار شهريا 66.505: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
                                                      2022بعنوان سنة 

بعنوان سنة   دينار شهريا73.074: بالنسبة لإلطارات -

2022                                                                       

  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 69.763: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
                                                          2022بعنوان سنة 

                                       2022 دينار شهريا بعنوان سنة 77.906: بالنسبة لإلطارات - 

  :2023 بداية من غرة جانفي

 ساعة في 173,33أي ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭
  ): الشهر

 دينار شهريا 70.994: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
  .                  2023بعنوان سنة 

                           .       2023 دينار شهريا بعنوان سنة 78.006: بالنسبة لإلطارات - 

  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 74.472: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
  .                2023بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 83.164: بالنسبة لإلطارات -
2023                          .  

  :2024 غرة جانفيبداية من 
 ساعة في 173,33أي ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭
  ): الشهر

 دينار شهريا 75.786: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
                                        2024بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 83.272: بالنسبة لإلطارات -
2024                                                                 

  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 79.499: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
                                                    2024بعنوان سنة 

سنة  دينار شهريا بعنوان 88.778: بالنسبة لإلطارات -
2024.                            

تتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها باألمر 
  .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503عدد 

بالنسبة لعمال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من 
 5,300التاسعة ليال إلى السادسة صباحا، يضاف إليهم مبلغ 

 40را في الشهر إلى مقدار منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي دينا
  .  ساعة عمل في األسبوع48و

  :منحة الحضور): جديد (54الفصل 

ضبط مقدارها الجملي » منحة حضور « تسند لكّل عامل 
  :حسب األصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي

  :2021بداية من غرة ديسمبر 
 ساعة في 173,33ي أ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭
  ): الشهر

 دينار شهريا 12.324: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -
                                                          2022بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 13.680: بالنسبة لإلطارات -
2022                                                                          
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  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 13.974: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -

                                                             2022بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 15.602: بالنسبة لإلطارات -

2022                                      

  :2023 بداية من غرة جانفي

 ساعة في 173,33أي ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭

  ): الشهر

 دينار شهريا 13.155: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -

                                                       2023بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 14.603: اراتبالنسبة لإلط -

2023                                                                       

  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 14.917: بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير -

                                                      2023بعنوان سنة 

 دينار شهريا بعنوان سنة 16.655: بالنسبة لإلطارات -

2023                                   

  :2024 بداية من غرة جانفي

 ساعة في 173,33أي ( ساعة في األسبوع 40نظام ٭

  ): الشهر

 دينار شهريا 14.043:  بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير-  

                                        2024نة بعنوان س

 دينار شهريا   بعنوان سنة 15.589:  بالنسبة لإلطارات-  

2024                                          

  ):  ساعة في الشهر208أي ( ساعة في األسبوع 48نظام ٭

 دينار شهريا 15.924:  بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير-  

                     2024 سنة بعنوان

 دينار شهريا بعنوان سنة 17.779:  بالنسبة لإلطارات-  

2024                                                    

تتضمن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها 

 والنصوص التي نقحته 1948 جانفي 8باألمر المؤرخ في 

  .وتممته

بق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق تط ـ 2الفصل 
  :التعديلي حسب التواريخ التالية

  2021 بداية من أول ديسمبر 4 و3و 2و 1 الجداول عدد -

  2023 بداية من غرة جانفي 8 و7 و6 و5ول عدد ا الجد-

 بداية من غرة جانفي 12 و11 و10 و9ول عدد ا الجد-
2024.    

-2023-2022 اتتنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنو
الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على  2024

العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول 
  .األجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي

 يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بدايـة  ـ3الفصل 
لفصلين األول والثاني  مع مراعاة أحكام ا2021مـن غرة ديسمبر 

  .أعاله

   ـ4الفصل 

تطبق المؤسسات والقطاعات االتفاقات التي أبرمتها قبل  -  أ 
 جانفي 1إمضاء االتفاق المشار إليه أعاله الممضى بتاريخ 

2022.  

 2020إذا كان ما أسندته المؤسسات خالل سنتي  -ب 
تفاق  أقل مما تضمنته الفقرتين األولى والرابعة من اال2021و

إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر   المشار إليه أعاله، فإّنه يتم
 2022بين الزيادات بعنوان  وال يستوجب الجمع. 2021ديسمبر 

والزيادات أو الّتسبقة التي أسندتها المؤسسات خالل سنتي 
  .2021 و2020

  : أحكام خاصة ـ5الفصل 

لقطاعية وعدم يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة ا
المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة 

  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاق

   .2022 أفريل 15 تونس في

 عن المنّظمات النقابية للعمال
عن المنّظمات النقابية ألصحاب 

 العمل

  األمين العام لالتحاد العام

 التونسي للشغل

 رئيس االتحاد التونسي
  للصناعة والتجارة

 والصناعات التقليدية

 سمير ماجول نور الدين الطبوبي 

الكاتب العام للجامعة العامة 
  للمعادن

 واإللكترونيك

  رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء 

 واإللكترونيك

 عادل المانع عبد العزيز العرفاوي
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