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رار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا الق2الفصل      .2017 ديسمبر 8تونس في   .التونسية
 

                     خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
المصادقة  المتعلق ب1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983أفريل  13 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في   ،ةوالبناءات الميكانيكيبالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين لمتعلق  ا1975 ديسمبر 11وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى    الدستور،علىطالع بعد اال  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكيةتفاقية  لال14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 ديسمبر 5قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في      ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6ملحق التعديلي عدد بالمصادقة على ال المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4لى الملحق التعديلي عدد ع المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990أكتوبر  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 نوفمبر 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

للمسابك والتعدين والبناءات وعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016 جوان 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2016 جويلية 15وعلى القرار المؤرخ في   ،2014أكتوبر  10لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 أكتوبر 27وعلى القرار المؤرخ في   ،2013فيفري  25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 نوفمبر 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10دد بالمصادقة على الملحق التعديلي ع المتعلق 2011 نوفمبر 30وعلى القرار المؤرخ في   ،2009 أفريل 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009  ماي12وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8تعديلي عدد على الملحق ال المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في  ، والمعدلة 1975 جويلية 24 الممضاة بتاريخ ةالميكانيكي للمسابك والتعدين والبناءات لالتفاقية المشتركة القطاعية  14 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل    : قرر ما يلي  . أعالهةالمذكورات بالملحق والمصاحب لهذا  2017  نوفمبر13الميكانيكية الممضى بتاريخ   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 ديسمبر 5تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةل من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  تنطبق ـ2الفصل   .القرار

محمد الطرابلسي                   جتماعيةوزير الشؤون اال
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 جويلية 24والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للمسابك   من جهة أخرى  واإللكترونيكوالكهرباء للمعادن  الجامعة العامة -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة  ةالغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكي -   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله   الميكانيكيةلالتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات   14ملحق تعديلي عدد 
لمؤرخ  والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية ا1975  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1976 جانفي 23 و20 المؤرخ في 5التونسية عدد  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية 1975 ديسمبر 11في 

لرسمي للجمهورية  والصادر بالرائد ا1983 أفريل 28المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 أفريل 13  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 جوان 7 في  المؤرخ42التونسية عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989س  مار21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 نوفمبر 16 المؤرخ في 74للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 نوفمبر 9االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 أكتوبر 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
قرار وزير الشؤون  والمصادق عليه ب1996 جويلية 23  جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999لية  جوي14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002 ديسمبر 10 المؤرخ في 100لجمهورية التونسية عدد ل والصادر بالرائد الرسمي 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8سية عدد تون والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية ال2006
  المؤرخ في39والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 ماي 15
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11عدد وعلى الملحق التعديلي   ،2011  ديسمبر 23 و20 المؤرخ في 97التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2011 نوفمبر 30المؤرخ في   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2011 نوفمبر 15
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 نوفمبر 7 المؤرخ في 90التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2014 أكتوبر 27المؤرخ في   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2014 أكتوبر 10
عية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتما2016 جوان 15  دات في األجور والمنح بعنوان سنتي االتفاق حول الزياوعلى   ،2016 جويلية 26 المؤرخ في 61التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2016 جويلية 15المؤرخ في 

في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة قطاعية  2016-2017   .والصناعات التقليديةاالتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة  بين 2017 نوفمبر 3وعلى محضر االتفاق المبرم بتاريخ   ،للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةلعام التونسي بين االتحاد ا 2017 مارس 10المبرم بتاريخ  و
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من االتفاقية  مكرر 56و 52 و50 ولصنّقح الفت ـالفصل األول   : االّتفاق على ما يلي تم تسند لكافة العمال منحة حضور حدد :  منحة الحضور     الحضور منحة ) : جديد  ( 50الفصل   : كما يلي  أعاله المشار إليها القطاعية المشتركة  والمنقح باألمر المؤرخ في 1948 جانفي 8من األمر المؤرخ في  5المنصوص عليها بالفصل " النصف يومية"وتتضمن المنحة   .2017ويلية بداية من أول ج د في الشهر 5,707 ـ  .2016بداية من أول أوت  د في الشهر 5,384 ـ  :كما يلي مقدارها 
جملية وشهرية تتضمن منحة النقل تسند لكافة العمال منحة    قل ّنمنحة ال) : جديد  ( 52الفصل   .1965 ديسمبر 31 ، ضبط 1982 مارس 16  المؤرخ في503المحدثة باألمر عدد   د بداية من أول أوت 68,900وبالنسبة لإلطارات تقدر بـ  د 63,600ـ بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ   :مقدارها كما يلي 

 جويلية د بداية من أول 73,034وبالنسبة لإلطارات تقدر بـ  د 67,416بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ ـ   .2016
  .2017 بداية من أول جويلية 4 وعدد 3عدد : والن دـ الج  .2016 بداية من أول أوت 2 وعدد 1عدد : ـ الجدوالن   :حسب التاريخين التاليين التعديلي  بهذا الملحق رفقةمالاألجور ول اطبق جدت  ـ2لفصل ا  .2017 د في الشهر بداية من أول جويلية 16,854ـ   .2016 د في الشهر بداية من أول أوت 15,900ـ   : كما يلي مقدارهابنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل ضبط ينتفع جميع أصناف العمال والموظفون بمنحة سكن تسند   منحة السكن) : جديد( مكرر 56الفصل   .المنحة وذلك عن كل يوم غيابهذه التخفيض في مقدار غير أنه إذا فاقت مدة الغيابات خمسة أيام في الشهر، فإنه يقع   .2017

ال من نفس االختصاص والناتجة عن تطبيق الزيادات المسندة للعم بنفس ،2017 وتاريخ أول جويلية 2016أوت أول في تاريخ  األجور المعمول بها اولالمطابقة الختصاصاتهم والمضبوطة بجدويتمّتع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور األساسية  ر فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في األجوبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية،   : ولىاألفقرة ال  :    أحكام خاصة ـ4الفصل   .2016أوت أول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   . بهذا الملحق التعديلية األجور المرفقلواجد ة استثنائية بداية من غرة أوت  بصف2016السكن بعنوان سنة الزيادة في األجور األساسية ومنحة الحضور ومنحة النقل ومنحة  عامال أو أقل، يبدأ مفعول 25بالنسبة للمؤسسات التي تشغل   : ثانيةالفقرة ال  .2018األساسية، على أن ال تتجاوز شهر فيفري  وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها 2016والمنح بعنوان سنة 
  سفيان بو حنك    الطاهر البرباري    والتعدين والبناءات الميكانيكية للمسابك رئيس الغرفة الوطنية  واإللكترونيكللمعادن والكهرباء للجامعة العامة الكاتب العام   وداد بوشماوي    نور الدين الطبوبي    التقليديةوالصناعات  والتجارة للصناعة االتحاد التونسي ةرئيس  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017 نوفمبر 13  فيتـونس .االتفاقانعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا عدين وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له والتيتم االلتزام باحترام االتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك   :ثالثةالفقرة ال  .2018ديسمبر  31 إلى غاية 2018األساسية وهذه المنح بداية من غرة جانفي فيبدأ مفعول الزيادة في األجور ، 2017أما بالنسبة لسنة   .2017 جوان 30 إلى غاية 2016
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مستخدمو
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