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  املحـتــــوى
  األوامـــر والقــرارات    

  
  رئاسة الجمهورية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
في رتبة تقني ) 10(االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين للصنف العاشر 

  ............................قني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهوريةبالسلك الت
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 

 في رتبة مساعد تقني 9 و8 يندماج العملة المنتمين للصنفاالمتحان المهني باالختبارات إل
  ............................مهوريةبالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الج

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
 في رتبة عون 7 و6 و5 و4لة المنتمين لألصناف االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العم

  ........................تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية
 يتعلق بتفويض حق اإلمضاء 2014 ديسمبر 26مؤرخ في  الرئاسيقرار من مدير الديوان 

  ..................................................................في المادة التأديبية
  ..  تتعلق بتفويض حق اإلمضاء2014 ديسمبر 26مؤرخة في الرئاسي قرارات من مدير الديوان 

 
  رئاسة الحكومة

  .......................... ................................  عامين للمصالح العموميةتسمية مراقبين

  3عـدد   158السنـة   2015 جانفي 9 – 1436 ربيع األول 18الجمعة 
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بط صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين  يتعلق بض2014 ديسمبر 26قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
  ............................بالقطاع العمومي) 16اآللية (بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة 

  
    وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةوزارة العدل

 لسنة 2887يتعلق بتنقيح األمر عدد  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4555أمر عدد 
 بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم  والمتعلق2014 أوت 8 المؤرخ في 2014

االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين 
 .......................................................................وسيدي بوزيد

  
  املاليةاالقتصاد ووزارة 

سوية الوضعية يتعلق بالتمديد في آجال ت 2014 ديسمبر 30 مؤرخ في 2014 لسنة 4556أمر عدد 
الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم واألداءات بعنوان 

  .................................................العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

  ...................................لى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بوزارة االقتصاد والماليةإ
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

  .........................بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بوزارة االقتصاد والمالية
يتعلق بفتح مناظرة داخلية  2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

  .................بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بوزارة االقتصاد والمالية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة 
  ...................................................................االقتصاد والمالية

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
  ....................بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة االقتصاد والمالية

كيفية تنظيم  يتعلق بضبط 2014 ديسمبر 29خ في قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤر
خلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة المناظرة الدا

  ...................................................................االقتصاد والمالية
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

  .......................بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بوزارة االقتصاد والمالية
  

   واملناجموزارة الصناعة والطاقة
  .................................................. بالقطاع العموميإبقاء بحالة مباشرة

  
  وزارة الفالحة

يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة  2014 ديسمبر 26قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
الداخلية بالملفات لترقية مهندسي األشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي 

  .....................................................اإلدارات العمومية بوزارة الفالحة
ر من وزير الفالحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال قرا

يتعلق بفتح مناظرة بالملفات واألعمال للترقية إلى رتبة أستاذ  2014 ديسمبر 26مؤرخ في 
 ..................................................استشفائي جامعي في الطب البيطري

  
  وزارة الشؤون االجتماعية

 يتعلق بالمصادقة على 2014 ديسمبر 16 في خقرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤر
  ............. لالتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين11 وعدد 10الملحقين التعديليين عدد 
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 يتعلق بالمصادقة على 2014 ديسمبر 22قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
وشبه المصبرات  لالتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبرات 12الملحق التعديلي عدد 
  ..............................................................الغذائية وتعليب الزيوت

 يتعلق بالمصادقة على 2014 ديسمبر 22قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
 لالتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير 12الملحق التعديلي عدد 

  ..............................................الكحولية ولعصير الغالل والمياه المعدنية
يتعلق بالمصادقة على  2014 ديسمبر 22 مؤرخ في الجتماعيةمن وزير الشؤون اقـرار 

   .......... ومشتقاته لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب12الملحق التعديلي عدد 
 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي 2014 ديسمبر 31قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 

  ..................كالء التجهيزات الفالحية والهندسة المدنية لالتفاقية المشتركة القطاعية لو11عدد 
 يتعلق بالمصادقة على 2014 ديسمبر 31من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  قـرار

  ............. لالتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة11الملحق التعديلي عدد 
مصادقة على  يتعلق بال2014 ديسمبر 31قــرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 

 لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي 12الملحق التعديلي عدد 
  .............................................................والشكوالطة والمرطبات

 يتعّلق بالمصادقة على الملحق 2014 ديسمبر 31من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  قرار
  .........ات الكحولية لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروب12التعديلي عدد 

يتعلق بالمصادقة على  2014 ديسمبر 31 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
   ................لصناعة مواد البناء لالتفاقية المشتركة القطاعية 12الملحق التعديلي عدد 

  
  الصحةوزارة

يتعلق بتأجير األطباء مراقبي  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4559أمر عدد 
  ...................................................................ة الدممراكز تصفي

يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4560 أمر عدد
 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة سلك صيادلة 2015سنة 

  ....................................................................الصحة العمومية
وان سنة يتعلق بإسناد القسط الثاني بعن 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4561أمر عدد 

  ......  من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات2015
يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4562أمر عدد 

لطبيين  من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة سلك المتفقدين ا2015
  .......................................................................والموازين لهم

يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4563أمر عدد 
  ..  من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة السلك الطبي االستشفائي الصحي2015

 القسط الثاني بعنوان سنة يتعلق بإسناد 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4564أمر عدد 
  ..  من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة سلك أطباء األسنان للصحة العمومية2015

  
  وزارة النقل

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح 2014 ديسمبر 26 في قرار من وزير النقل مؤرخ
  ..................ندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمه

  
  وزارة الثقافة 

يتعلق بإحداث منحة العمل الثقافي  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4565أمر عدد 
....................................لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
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 رئاسة الجمهورية

  

 2014 رديسمب 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
ظيم االمتحان المهني باالختبارات إلدماج بضبط كيفية تنيتعلق 

في رتبة تقني بالسلك ) 10(العملة المنتمين للصنف العاشر 
  .الجمهوريةالتقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 

  إن مدير الديوان الرئاسي،

 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومية، 

 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
 النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط1983

  العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالمؤسساتوالجماعات المحلية 
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
وط إدماج بعض العملة ضمن إطارات  المتعلق بضبط شر1985

  الموظفين،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

 لسنة 114المشترك لإلدارات العمومية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالتمديد في األحكام االستثنائية الصادرة بمقتضى 2014
 2013 أفريل 22 المؤرخ في 2013 لسنة 1395عدد األمر 

والخاصة بشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات 
 المؤرخ 1985نة  لس1216الموظفين المنصوص عليها باألمر عدد 

  .1985 أكتوبر 5في 

  : قرر ما يلي
الفصل األول ـ ينظم االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة 

 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك )10(عاشر الالمنتمين للصنف 
  .لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية وفقا ألحكام هذا القرار

 ـ يفتح االمتحان المهني المشار إليه أعاله بقرار من 2الفصل 
  : مدير الديوان الرئاسي ويضبط هذا القرار

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

  ات،ـ تاريخ غلق قائمة الترشح

  .ـ تاريخ إجراء االختبارات الشفاهية

 ـ تشرف على االمتحان المهني المشار إليه أعاله لجنة 3الفصل 
حكومة وتتولى هذه اللجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس ال

  : بالخصوص

ـ دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة 
  في االمتحان المهني،

  ص الفني للمترشحين،بات الخبرة المهنية والتخص من إثـ التأكد

  ـ اإلشراف على سير االختبارات الشفاهية،

  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

  .راح المترشحين الذين يمكن قبولهمـ اقت

 ـ يمكن أن يترشح لالمتحان المهني المشار إليه أعاله 4الفصل 
  :العملة

  ،)10(ـ المرتبون والمترسمون بالصنف العاشر 

سنوات على األقل من الخدمة ) 5(ـ والذين قضوا خمس 
المدنية الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات وتحصلوا على 

 الباكالوريا رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو اقتصاد شهادة
وتصرف أو شهادة معادلة أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، 

مستوى التعليمي بالنسبة للعملة على أنه يتم اإلعفاء من شرط ال
الذين يثبت قيامهم بمهام تستوجب تخصصا فنيا تصادق عليه لجنة 

  .فنية تحدث للغرض
ب على المترشحين لالمتحان المهني المشار إليه  ـ يج5الفصل 

أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى اإلدارة العامة للمصالح 
سل اإلداري وتسجل المشتركة برئاسة الجمهورية عن طريق التسل

  : هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بــ

  ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب المعني باألمر،
ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسيم المعني باألمر في صنفه 

  الحالي،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن 

خدمات العسكرية التي قام بها المعني باألمر ويكون اقتضى األمر لل
  من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،هذا التلخيص ممضى 

ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية بالنسبة للعملة الذين 
  .يتوفر لديهم المستوى التعليمي المطلوب

  األوامـر والقـرارات
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 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط 6الفصل 
  .يخ غلق قائمة الترشحاتالمركزي بعد تار

 ـ يشتمل االمتحان المهني على اختبار شفاهي في 7الفصل 
  .برنامج المضمن بالملحق المصاحبلاختصاص المترشح وفقا ل

  ).20(والعشرين ) 0(ختبار الشفاهي عددا يتراوح بين الصفر يمنح لال
 : وتضبط المدة والضارب المحددان لالختبار كما يلي

  الضارب  مدةال  نوعية االختبار

  1   دقيقة20  اختبار شفاهي) 1

 ـ ال يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة 8الفصل 
ريات وال مذكرات وال أي مستند مدة إجراء االختبار ال كتب وال نش

  . كان نوعهاممه

 ـ ال يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل 9الفصل 
اط على األقل بالنسبة نق) 10(على مجموع من النقاط يساوي عشر 

  .إلى االختبار الشفاهي

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في 
االختبار تكون األولوية ألقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه 

  .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 10الفصل 
  .شار إليه أعاله من قبل مدير الديوان الرئاسياالمتحان المهني الم

  بهذا القرار طبقا ألحكام الفصل األول ـ يجري العمل11الفصل 
 2014 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440من األمر عدد 
  .المشار إليه أعاله

 ـ مدير الديوان الرئاسي مكلف بتنفيذ هذا القرار 12الفصل 
  .مهورية التونسيةالذي ينشر بالرائد الرسمي للج

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  ملحق

  برنامج االمتحان المهني باالختبارات
   في رتبة تقني10دماج العملة المنتمين للصنف إل

  اختصاص بناء* 
  ـ مختلف أنواع البناء،

   األرض،ـ مفاهيم تتعلق بأنواع حفر
  ـ مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات،

  ـ مختلف التجهيزات إلقامة البناءات،

  ـ اإلضاءة،

  ة، قائمة التكاليف،سيـ رفع األق

 آالت لتخليط اإلسمنت، آالت الرفع، عتاد :ـ العتاد ألشغال البناء 
  .النقل

  اختصاص الكهرباء* 

   سن مختلف الصيغ، ـأنواع التيارـ مختلف 

   والقيس،ـ آالت الكيل

ـ المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آالت التناوب، 
المحركات المتواقتة، وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، 

المجموعات الكهربائية الحركة للمضخمات، آالت تتعلق بالهندسة (
  ،)المدنية

  ـ السبر الكهربائي،

  .الرسوم المجملة الكهربائية: ـ الرسوم 

  تصاص التدفئة اخ*

 المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة،: ـ المحروقات 
  المحروقات الغازية،

  ـ انتقال الحرارة،

  ة،ـ مختلف الطرق لنقل الحرار

  ـ مجاري الدخان،

  جل،رـ مواضع الم

  ـ مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل،

  ـ األنابيب وتوابعها،

  اء الساخن،ـ تدفئة بالم

  ـ تدفئة بالمضخة،

  ـ تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،

   جهاز تدفئة كهربائي،ـ

  اختصاص تكييف الهواء* 

  الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،: مفاهيم المناخـ 

  ـ مبادئ معالجة الهواء،

  تركيب تجهيزات تكييف الهواء،ـ 

  اختصاص لحام صحي مصهر الحديد* 

  اللحام،ـ معدات مركب 

، النحاس، الحديد، الفوالذ، القصدير، اللحام:  المعادنـ 
  الرصاص، األليمنيوم،

  ـ مواد صمغية اصطناعية، مواد من البالستيك،

  .ـ التركيب
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  اختصاص لحام صحي* 
  ـ أدوات اللحام الصحي،

  :ـ تركيز الماء البارد
  أ ـ المواد المستعملة،

  ب ـ التجهيزات،
  .ج ـ التركيب

   :توزيع الماء الساخن وإنتاجـ 

  أ ـ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
  .ب ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن

  اختصاص غسيل الثياب* 
  ـ تسلم وتهيئة وشحن الغسيل،

  ـ الفرز واالنتقاء والتعداد والتسجيل،
  ـ التصنيف والترتيب والخزن،

  ـ التوزيع واالستعمال،
  ـ الغسل والكي والخياطة،

   ضبط الحاجيات،ـ
  .ـ وصوالت التسليم والقبول

  اختصاص النادل* 
  ـ  تنظيف األماكن والمعدات،

  ـ التثبت في الصحون والمالعق،
  ـ ترتيب الموائد،

  ـ استقبال ومرافقة الضيف،
  ـ االستماع للضيف وردة الفعل على مالحظاته،

  ـ مالئمة سير العمل وفق متطلبات القاعة والمطبخ،
  ائد وإعادة تهيئتهاـ تنظيف المو

  اختصاص الخياطة والتغليف والكي* 
   المستعملة،ةفـ مواد التغل
  :ـ التجهيزات

  ،ةأ ـ المعدات اليدوي
  .ب ـ اآلالت

  ـ تقنيات التغليف،
  ...ـ التعرف على نوعية األقمشة قبل الفصالة والغسل والكي

  ... كيفية استعمال المكواةـ
  اختصاص الخازن* 

  :ـ عموميات
  عوان،أ ـ األ

  ب ـ البنية التحتية،

  .ج ـ معدات الشحن

  :ـ الخزن

  أ ـ خزن واستغالل،

  ب ـ تنظيم العمل،

  ج ـ التسليم،

  د ـ الحفظ،

  .هـ ـ الجرد

  :ـ األمن

  أ ـ الحماية ضد السرقة،

  ب ـ الوقاية من الحرائق،

  .ج ـ مقاومة الحرائق

  اختصاص النجارة* 

  : ـ الشبابيك

   ـ المكونات،أ

  شبابيك حسب نوعية اغالقها،ب ـ ترتيب ال

  .ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة

  :ـ األبواب 

  أ ـ المكونات،

  ب ـ ترتيب األبواب،

  ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة،

  .هـ ـ األقفال

  اختصاص الطبخ وصنع الحلويات* 
  ـ المطابخ

  أ ـ تكنولوجيا المطبخ،
  ب ـ مصطلح الطهي،

  ج ـ تجهيزات المطابخ،

  د ـ التغذية،

  .ـ قواعد الصحةهـ 

  صنع الحلوياتـ 

  أ ـ فنيات إعداد الحلويات،

  ب ـ أماكن العمل،

  ج ـ مصطلحات صنع الحلويات،
  د ـ أهمية الطبخ،

  .هـ ـ فنيات عمليات الحشو

  اختصاص صيانة المناطق الخضراء* 

  ـ تحضير التربة،

  ـ تعشيب المساحات وتسطير الممرات،
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  ـ تقليم األشجار،

أعشاب مقصوصة، (عمال الفضالت الخضراء تالف وإعادة استـ إ
  ،...)أوراق ميتة، فضالت القص

  ـ تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق،

  .ـ صيانة المعدات واآلالت

  اختصاص تزويق ورود* 

  أعمال تقنية) أ

  ـ الصيانة،

  ـ الري،

  ـ القص،

  ـ التنظيف،

  .ـ تحضير المزهريات وباقات الورود

  :أعمال التزود) ب

  لطلبيات،ت في اـ التثب

  ـ الخزن واالحتفاظ،

  اختصاص آلية عامة* 

  ـ دراسة الشبكات المحركية،

 عجالت مسننة، حركات تفاضلية علبة السرعة ـ مجموعة
  لمحركات اآلالت،

  ـ المنحنيات الدوارة،

  الحدبات،ـ 

  ـ األجهزة المتحركة،

  ،لربطـ ا

  األجهزة األساسية للربط،ـ 

  ، الشل النسبي في حركة قطعتي محركـ

  ـ إيصال الحركة الدائرية،

  .ـ األدوات اآللية المعدنية

  اختصاص الدهانة* 

  ـ أدوات الدهانة،

  ـ أشغال ونظم الدهانة،

  ـ األلوان،

  ـ عيوب الدهانة،

  .ـ الورق المزخرف لتغطية الجدران

  اختصاص المطالة* 

  ـ أشغال مطالة ودهن وسائل النقل،

  .ـ تقدير مدة وكلفة اإلصالح

 2014 ديسمبر 26 مؤرخ في ر الديوان الرئاسيمديقرار من 
ظيم االمتحان المهني باالختبارات بضبط كيفية تنيتعلق 

تقني مساعد  في رتبة 9 و8 ينإلدماج العملة المنتمين للصنف
  .بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية

  إن مدير الديوان الرئاسي،

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

 لسنة 3العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12مؤرخ في  ال1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالمؤسساتوالجماعات المحلية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5رخ في  المؤ1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985

  الموظفين،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

 لسنة 114المشترك لإلدارات العمومية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440وعلى األمر عدد 
م االستثنائية الصادرة بمقتضى  المتعلق بالتمديد في األحكا2014

 2013 أفريل 22 المؤرخ في 2013 لسنة 1395األمر عدد 
والخاصة بشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات 

 المؤرخ 1985نة  لس1216الموظفين المنصوص عليها باألمر عدد 
  .1985 أكتوبر 5في 

  : قرر ما يلي

رات إلدماج العملة الفصل األول ـ ينظم االمتحان المهني باالختبا
تقني بالسلك التقني مساعد  في رتبة 9 و 8للصنفين المنتمين 

  .المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية وفقا ألحكام هذا القرار

 ـ يفتح االمتحان المهني المشار إليه أعاله بقرار من 2الفصل 
  : مدير الديوان الرئاسي ويضبط هذا القرار

  وضة للتناظر،ـ عدد الخطط المعر

  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

  .ـ تاريخ إجراء االختبارات الشفاهية
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 ـ تشرف على االمتحان المهني المشار إليه أعاله لجنة 3الفصل 
يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة 

  : بالخصوص

كة ـ دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشار
  في االمتحان المهني،

  ـ التأكد من إثبات الخبرة المهنية والتخصيص الفني للمترشحين،

  ـ اإلشراف على سير االختبارات الشفاهية،

  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

  ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،

 ـ يمكن أن يترشح لالمتحان المهني المشار إليه أعاله 4الفصل 
  : العملة

  الثامن على األقل،ـ المرتبون والمترسمون بالصنف 

سنوات على األقل من الخدمة المدنية ) 5(ـ والذين قضوا خمس 
وا بنجاح مرحلة التعليم عتابالفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات 

االبتدائي وأتموا السنة السادسة من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني 
ختم تحصلوا على شهادة صاد وتصرف أو أو علوم تجريبية أو اقت

التعليم األساسي وأتموا السنة الثالثة على األقل من التعليم الثانوي 
رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف أو تحصلوا 

 من شرط يعفىعلى أنه على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، 
م بمهام تستوجب تخصصا لعملة الذين يثبت قيامهاالمستوى التعليمي 

  .فنيا تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض

ب على المترشحين لالمتحان المهني المشار إليه  ـ يج5الفصل 
أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى اإلدارة العامة للمصالح 
المشتركة برئاسة الجمهورية عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل 

ــهذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط   :  المركزي وتكون مصحوبة ب

  ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب المعني باألمر،

يم المعني باألمر في الصنف ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترس
   على األقل،8

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن 
ر ويكون اقتضى األمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني باألم

  هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

 بالنسبة للعملة المدرسيةـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة 
  .الذين لديهم المستوى التعليمي المطلوب

 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط 6الفصل 
  .المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات

ان المهني على اختبار شفاهي في  ـ يشتمل االمتح7الفصل 
  .برنامج المضمن بالملحق المصاحبلاختصاص المترشح وفقا ل

) 0(ختبار الشفاهي عددا يتراوح بين الصفر يمنح لال
  ).20(والعشرين 

  : وتضبط المدة والضارب المحددان لالختبار كما يلي

  الضارب  المدة  نوعية االختبار

  1   دقيقة20  اختبار شفاهي) 1

 ـ ال يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة 8 الفصل
ريات وال مذكرات وال أي مستند مدة إجراء االختبار ال كتب وال نش

  . كان نوعهاممه

 ـ ال يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل 9الفصل 
نقاط على األقل بالنسبة ) 10(على مجموع من النقاط يساوي عشر 

  .إلى االختبار الشفاهي

ذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في وإ
االختبار تكون األولوية ألقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه 

  .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 10الفصل 
  .االمتحان المهني المشار إليه أعاله من قبل مدير الديوان الرئاسي

  بهذا القرار طبقا ألحكام الفصل األول ـ يجري العمل11لفصل ا
 2014 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440من األمر عدد 
  .المشار إليه أعاله

 ـ مدير الديوان الرئاسي مكلف بتنفيذ هذا القرار 12الفصل 
  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
   الديوان الرئاسيمدير

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  ملحق

 برنامج االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة 
  مساعد تقنيفي رتبة  9 و8 ينالمنتمين للصنف

  اختصاص بناء* 

  ـ مختلف أنواع البناء،

  ـ مفاهيم تتعلق بأنواع حفر األرض،

  اءات،ـ مفاهيم تتعلق بإقامة البن

  ـ مختلف التجهيزات إلقامة البناءات،

  ـ اإلضاءة،

  ـ رفع األقيسة، قائمة التكاليف،

تخليط اإلسمنت، آالت الرفع، لآالت :  ـ العتاد ألشغال البناء
  .  عتاد النقل
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  اختصاص الكهرباء *

  ـ مختلف أنواع التيار ـ سن مختلف الصيغ،

  ـ آالت الكيل والقيس،

لمحركات، محول الطاقة، آالت التناوب،  المكثفات، المولدات واـ
 محرك ذو مجمع كهربائي، ، وغير المتواقتة،المحركات المتواقتة

ات، آالت تتعلق بالهندسة مالمجموعات الكهربائية الحركة للمضخ(
  ،)المدنية

  ـ السبر الكهربائي،

  .الرسوم المجملة الكهربائية: ـ الرسوم 

  اختصاص التدفئة* 

وقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحر:  ـ المحروقات
  المحروقات الغازية،

  ـ  انتقال الحرارة،

  ـ مختلف الطرق لنقل الحرارة،

  ـ مجاري الدخان،

  ـ مواضع المرجل،

  ـ مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل،

  ـ األنابيب وتوابعها،

  ـ تدفئة بالماء الساخن،

  ـ تدفئة بالمضخة،

  دفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،ـ ت

  .ـ جهاز تدفئة كهربائي

  اختصاص تكييف الهواء* 

  الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،:  ـ مفاهيم المناخ

  ـ مبادئ معالجة الهواء،

  . الهواءات تكييفـ تركيب تجهيز

  اختصاص لحام صحي مصهر الحديد* 

  ـ معدات مركب اللحام،

، الفوالذ، القصدير، اللحام، حديدالنحاس، ال: ـ المعادن 

  منيوم،يالرصاص، األل

  ـ مواد صمغية اصطناعية، مواد من البالستيك،

  .ـ التركيب

  اختصاص لحام صحي* 

  ، أدوات اللحام الصحيـ

  :  تركيز الماء الباردـ

   المواد المستعملة،أ ـ

  التجهيزات،ب ـ 

  .التركيبج ـ 

  : إنتاج وتوزيع الماء الساخن ـ

  ف منظومات إنتاج الماء الساخن، مختلأ ـ

  .ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخنب 

  اختصاص غسيل الثياب* 

  سلم وتهيئة وشحن الغسيل،تـ 

  ـ الفرز واالنتقاء والتعداد والتسجيل،

  ـ التصنيف والترتيب والخزن،

  ـ التوزيع واالستعمال،

  ـ الغسل والكي والخياطة،

  ـ ضبط الحاجيات،

  .يم والقبولـ وصوالت التسل

  اختصاص النادل* 

  ـ تنظيف األماكن والمعدات،

  ـ التثبت في الصحون والمالعق،

  ـ ترتيب الموائد،

  ـ استقبال ومرافقة الضيف،

  ستماع للضيف وردة الفعل على مالحظاته،ـ اال

  ـ مالئمة سير العمل وفق متطلبات القاعة والمطبخ،

  .ـ تنظيف الموائد وإعادة تهيئتها

  لخياطة والتغليف والكياختصاص ا* 

  ـ مواد التغلفة المستعملة

  : ـ التجهيزات

  أ ـ المعدات اليدوية،

  ب ـ اآلالت

  ـ تقنيات التغليف،

  ..ـ التعرف على نوعية األقمشة قبل الفصالة والغسل والكي

  .....ـ كيفية استعمال المكواة

  اختصاص الخازن* 

  :عموميات  ـ

  ـ األعوان،أ 

  ـ البنية التحتية، ب 

  .ـ معدات الشحنج 
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  : الخزن  ـ

  ـ خزن واستغالل،أ 

  ـ تنظيم العمل،ب 

  ـ التسليم،ج 

  ـ الحفظ،د 

  .ـ الجردهـ 

  :األمن  ـ

  ـ الحماية ضد السرقة،أ 

  ـ الوقاية من الحرائق،ب 

  .ـ مقاومة الحرائقج 

  اختصاص النجارة* 

  :الشبابيك  ـ

  ـ المكونات،أ 

  ،ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغالقهاب 

  .ـ مستلزمات وقواعد الجودةج 

  :األبواب ـ

  أ ـ المكونات،

  ـ ترتيب األبواب،ب 

  ـ مستلزمات وقواعد الجودة،ج 

  .ـ األقفالهـ 

  اختصاص الطبخ وصنع الحلويات* 

  ـ المطابخ

  أ ـ تكنولوجيا المطبخ،
  ب ـ مصطلح الطهي،

  ج ـ تجهيزات المطابخ،
  غذية،د ـ الت

  .هـ ـ قواعد الصحة
  وياتـ صنع الحل

  أ ـ فنيات إعداد الحلويات،
  ب ـ أماكن العمل،

  ج ـ مصطلحات صنع الحلويات،
  د ـ أهمية الطبخ،

  .هـ ـ فنيات عمليات الحشو

  اختصاص صيانة المناطق الخضراء* 

  ـ تحضير التربة،

  ـ تعشيب المساحات وتسطير الممرات،

  ـ تقليم األشجار،

اب أعش(تالف وإعادة استعمال الفضالت الخضراء ـ إ
  ...)مقصوصة، أوراق ميتة، فضالت القص

  ـ تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق،

  .ـ صيانة المعدات واآلالت

  اختصاص تزويق ورود* 

  أعمال تقنية) أ

  ـ الصيانة،

  ـ الري،

  ـ القص،

  ـ التنظيف،
  .ـ تحضير المزهريات وباقات الورود

  :أعمال التزود) ب
  ـ التثبت في الطلبيات،

  .ـ الخزن واالحتفاظ
  اختصاص آلية عامة* 

  ـ دراسة الشبكات المحركية،

ـ مجموعة عجالت مسننة، حركات تفاضلية علبة السرعة 
  لمحركات اآلالت،

  المنحنيات الدوارة،ـ 

  ـ الحدبات،

  ـ األجهزة المتحركة،

  ـ الربط،

  ـ األجهزة األساسية للربط،

  ـ الشل النسبي في حركة قطعتي محرك،

  ـ إيصال الحركة الدائرية،

  .وات اآللية المعدنيةدـ األ

  اختصاص الدهانة* 

  ـ أدوات الدهانة،

  ـ أشغال ونظم الدهانة،

  ـ األلوان،

  ـ عيوب الدهانة،

  . ـ الورق المزخرف لتغطية الجدران

  اختصاص المطالة* 

  ـ أشغال مطالة ودهن وسائل النقل،

  .ـ تقدير مدة وكلفة اإلصالح
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 2014 ديسمبر 26  مؤرخ فيمدير الديوان الرئاسيقرار من 
رات بضبط كيفية تنظيم االمتحان المهني باالختبايتعلق 

 عون في رتبة 7 و6 و5 و4 إلدماج العملة المنتمين لألصناف
تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 

  .الجمهورية

  إن مدير الديوان الرئاسي،

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

 لسنة 3العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالمؤسساتوالجماعات المحلية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
لمتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات  ا1985

  الموظفين،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 أفريل 12ي  المؤرخ ف1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

 لسنة 114المشترك لإلدارات العمومية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440وعلى األمر عدد 
 بمقتضى  المتعلق بالتمديد في األحكام االستثنائية الصادرة2014

 2013 أفريل 22 المؤرخ في 2013 لسنة 1395األمر عدد 
والخاصة بشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات 

 المؤرخ 1985 لسنة 1216الموظفين المنصوص عليها باألمر عدد 
  .1985 أكتوبر 5في 

  : قرر ما يلي
الفصل األول ـ ينظم االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة 

بالسلك التقني عون تقني  في رتبة 7 و6 و5 و4ألصناف نتمين لالم
  .المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية وفقا ألحكام هذا القرار

 ـ يفتح االمتحان المهني المشار إليه أعاله بقرار من 2الفصل 
  : مدير الديوان الرئاسي ويضبط هذا القرار

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

  يخ غلق قائمة الترشحات،ـ تار

  .ـ تاريخ إجراء االختبارات الشفاهية

 ـ تشرف على االمتحان المهني المشار إليه أعاله لجنة 3الفصل 
يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة 

  :بالخصوص

ـ دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة 
  ني،في االمتحان المه

  ص الفني للمترشحين، من إثبات الخبرة المهنية والتخصـ التأكد

  ـ اإلشراف على سير االختبارات الشفاهية،

  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

  ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،

 ـ يمكن أن يترشح لالمتحان المهني المشار إليه أعاله 4الفصل 
  : العملة

   على األقل،الرابعون بالصنف ـ المرتبون والمترسم

سنوات على األقل من الخدمة ) 5(ـ والذين قضوا خمس 
وتابعوا بنجاح المدنية الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات 

تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على 
شهادة ختم التعليم األساسي أو تحصلوا على شهادة تكوين منظرة 

 المستوى، على أنه يتم اإلعفاء من شرط المستوى التعليمي بهذا
بالنسبة للعملة الذين يثبت قيامهم بمهام تستوجب تخصصا فنيا 

  .تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض في الهيكل المعني

ب على المترشحين لالمتحان المهني المشار إليه  ـ يج5الفصل 
ة العامة للمصالح أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى اإلدار

المشتركة برئاسة الجمهورية عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل 
  : هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بـ

  ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب المعني باألمر،

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسيم المعني باألمر في الصنف 
  ، على األقل4

 مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن ـ تلخيص
اقتضى األمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني باألمر ويكون 

  هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

 بالنسبة للعملة المدرسيةـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة 
  .الذين يتوفر لديهم المستوى التعليمي المطلوب

 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط 6الفصل 
  .المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات

 ـ يشتمل االمتحان المهني على اختبار شفاهي في 7الفصل 
  .برنامج المضمن بالملحق المصاحبلاختصاص المترشح وفقا ل

  ).20(والعشرين ) 0(ختبار الشفاهي عددا يتراوح بين الصفر يمنح لال

  : بط المدة والضارب المحددان لالختبار كما يليوتض
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  الضارب  المدة  نوعية االختبار

  1   دقيقة20  اختبار شفاهي) 1

 ـ ال يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة 8الفصل 
ريات وال مذكرات وال أي مستند مدة إجراء االختبار ال كتب وال نش

  . كان نوعهاممه

بول أي مترشح إن لم يتحصل  ـ ال يمكن التصريح بق9الفصل 
نقاط على األقل بالنسبة ) 10(على مجموع من النقاط يساوي عشر 

  .إلى االختبار الشفاهي

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في 
االختبار تكون األولوية ألقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه 

  .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا

ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في  10الفصل 
  .االمتحان المهني المشار إليه أعاله من قبل مدير الديوان الرئاسي

 األول ـ يجري العمل بهذا القرار طبقا ألحكام الفصل 11الفصل 
 2014 جويلية 3 المؤرخ في 2014 لسنة 2440من األمر عدد 
  .المشار إليه أعاله

ان الرئاسي مكلف بتنفيذ هذا القرار  ـ مدير الديو12الفصل 
  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  ملحق

 برنامج االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة 
  عون تقنيي رتبة ف 7 و6 و5 و4لألصناف المنتمين 

  اختصاص بناء* 

  ـ مختلف أنواع البناء،

  ـ مفاهيم تتعلق بأنواع حفر األرض،

  ـ مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات،

  ـ مختلف التجهيزات إلقامة البناءات،

  ـ اإلضاءة،

  ـ رفع األقيسة، قائمة التكاليف،

تخليط اإلسمنت، آالت الرفع، لآالت : ـ العتاد ألشغال البناء
  .  النقلعتاد 

  اختصاص الكهرباء *

  ـ مختلف أنواع التيار ـ سن مختلف الصيغ،

  ـ آالت الكيل والقيس،

 المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آالت التناوب، ـ
 محرك ذو مجمع كهربائي، ، وغير المتواقتة،المحركات المتواقتة

لهندسة ات، آالت تتعلق بامالمجموعات الكهربائية الحركة للمضخ(
  ،)المدنية

  ـ السبر الكهربائي،

  .الرسوم المجملة الكهربائية: ـ الرسوم 

  اختصاص التدفئة* 

المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، :  ـ المحروقات
  المحروقات الغازية،

  ـ  انتقال الحرارة،

  ـ مختلف الطرق لنقل الحرارة،

  ـ مجاري الدخان،

  ـ مواضع المرجل،

  لدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل،ـ مفاهيم حول مو

  ـ األنابيب وتوابعها،

  ـ تدفئة بالماء الساخن،

  ـ تدفئة بالمضخة،

  ـ تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،

  .ـ جهاز تدفئة كهربائي

  اختصاص تكييف الهواء* 

  الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،:  ـ مفاهيم المناخ

  لهواء،ـ مبادئ معالجة ا

  . الهواءات تكييفـ تركيب تجهيز

  اختصاص لحام صحي مصهر الحديد* 

  ـ معدات مركب اللحام،

، الفوالذ، القصدير، اللحام، النحاس، الحديد: ـ المعادن 

  منيوم،يالرصاص، األل

  ـ مواد صمغية اصطناعية، مواد من البالستيك،

  .ـ التركيب

  اختصاص لحام صحي* 

   أدوات اللحام الصحيـ

  : تركيز الماء البارد ـ
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   المواد المستعملة،أ ـ

  التجهيزات،ب ـ 

  .التركيبج ـ 

  : إنتاج وتوزيع الماء الساخن ـ

   مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،أ ـ

  .ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخنب 

  اختصاص غسيل الثياب* 

  سلم وتهيئة وشحن الغسيل،تـ 

  سجيل،ـ الفرز واالنتقاء والتعداد والت

  ـ التصنيف والترتيب والخزن،

  ـ التوزيع واالستعمال،

  ـ الغسل والكي والخياطة،

  ـ ضبط الحاجيات،

  .ـ وصوالت التسليم والقبول

  اختصاص النادل* 

  ـ تنظيف األماكن والمعدات،

  ـ التثبت في الصحون والمالعق،

  ـ ترتيب الموائد،

  ـ استقبال ومرافقة الضيف،

  الفعل على مالحظاته،ستماع للضيف وردة ـ اال

  ـ مالئمة سير العمل وفق متطلبات القاعة والمطبخ،

  .ـ تنظيف الموائد وإعادة تهيئتها

  اختصاص الخياطة والتغليف والكي* 

  ـ مواد التغلفة المستعملة

  : ـ التجهيزات

  أ ـ المعدات اليدوية،

  ب ـ اآلالت

  ـ تقنيات التغليف،

  ..لة والغسل والكيـ التعرف على نوعية األقمشة قبل الفصا

  ...ـ كيفية استعمال المكواة

  اختصاص الخازن* 

  :عموميات  ـ

  ـ األعوان،أ 

  ـ البنية التحتية، ب 

  .ـ معدات الشحنج 

  : الخزن  ـ

  ـ خزن واستغالل،أ 
  ـ تنظيم العمل،ب 
  ـ التسليم،ج 
  ـ الحفظ،د 
  .ـ الجردهـ 

  :األمن  ـ
  ـ الحماية ضد السرقة،أ 

  حرائق،ـ الوقاية من الب 
  .ـ مقاومة الحرائقج 

  اختصاص النجارة* 
  :الشبابيك  ـ

  ـ المكونات،أ 
  ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغالقها،ب 
  .ـ مستلزمات وقواعد الجودةج 

  :األبواب ـ
  أ ـ المكونات،

  ـ ترتيب األبواب،ب 
  ـ مستلزمات وقواعد الجودة،ج 
  .ـ األقفالهـ 

  اختصاص الطبخ وصنع الحلويات* 

  مطابخـ ال

  أ ـ تكنولوجيا المطبخ،

  ب ـ مصطلح الطهي،

  ج ـ تجهيزات المطابخ،

  غذية،د ـ الت

  .هـ ـ قواعد الصحة

  ـ صنع الحلويات

  أ ـ فنيات إعداد الحلويات،

  ب ـ أماكن العمل،

  ج ـ مصطلحات صنع الحلويات،

  د ـ أهمية الطبخ،

  .هـ ـ فنيات عمليات الحشو

  اختصاص صيانة المناطق الخضراء* 

  تحضير التربة،ـ 

  ـ تعشيب المساحات وتسطير الممرات،
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  ـ تقليم األشجار،

أعشاب (تالف وإعادة استعمال الفضالت الخضراء ـ إ
  ...)مقصوصة، أوراق ميتة، فضالت القص

  ـ تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق،

  .ـ صيانة المعدات واآلالت

  اختصاص تزويق ورود* 

  أعمال تقنية) أ

  ـ الصيانة،

  ـ الري،

   القص،ـ

  ـ التنظيف،

  .ـ تحضير المزهريات وباقات الورود

  :أعمال التزود) ب

  ـ التثبت في الطلبيات،

  .ـ الخزن واالحتفاظ
  اختصاص آلية عامة* 

  ـ دراسة الشبكات المحركية،
ـ مجموعة عجالت مسننة، حركات تفاضلية علبة السرعة 

  لمحركات اآلالت،
  ـ المنحنيات الدوارة،

  ـ الحدبات،

  هزة المتحركة،ـ األج

  ـ الربط،

  ـ األجهزة األساسية للربط،

  ـ الشل النسبي في حركة قطعتي محرك،

  ـ إيصال الحركة الدائرية،

  .وات اآللية المعدنيةـ األد

  اختصاص الدهانة* 

  ـ أدوات الدهانة،

  ـ أشغال ونظم الدهانة،

  ـ األلوان،

  ـ عيوب الدهانة،

  . ـ الورق المزخرف لتغطية الجدران

  صاص المطالةاخت* 

  ـ أشغال مطالة ودهن وسائل النقل،

  .ـ تقدير مدة وكلفة اإلصالح

 2014 ديسمبر 26مؤرخ في الرئاسي قرار من مدير الديوان 
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبية

  إن مدير الديوان الرئاسي، 
 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانونطالع على اال بعد

 للسلط المؤقت المتعلق بالتنظيم 2011ديسمبر  16المؤرخ في 
 لسنة 3، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومية

 4 و القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 النظام األساسي العام ألعوان  المتعلق بضبط1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
  المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه 1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 ماي 10 المؤرخ في 2011 لسنة 503وعلى األمر عدد 
 لدى مية السيد إبراهيم نافع مستشارا أوال المتعلق بتس2011

  رئيس الجمهورية،
 جوان 15 المؤرخ في 2011 لسنة 723وعلى األمر عدد 

 نافع بمهام مدير عام إبراهيم المتعلق بتكليف السيد 2011
  للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
لمتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا  ا2014ديسمبر 

  .للديوان الرئاسي
  :  قرر ما يلي

 من القانون) جديد (51الفصل األول ـ  طبقا ألحكام الفصل 
 المشار إليه 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد 

أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح أعاله، 
 ل لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالحالعمومية، مستشار أو

 بالنيابة عن مدير الديوان المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي
الرئاسي تقارير اإلحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات 

  .التأديبية المتعلقة بأعوان رئاسة الجمهورية باستثناء عقوبة العزل
ي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسم2الفصل 

  .2014 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 
  .2014 ديسمبر 26تونس في 

  مدير الديوان الرئاسي
  سامي بن عمارة

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة
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 2014 ديسمبر 26مؤرخ في الرئاسي قرار من مدير الديوان 
   .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن مدير الديوان الرئاسي، 

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

 لسنة 3، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومية
 4 و القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

   المؤرخ في1983 لسنة 112القانون عدد وعلى 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
الترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق  المتعلق ب1975

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه 1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 ماي 10 المؤرخ في 2011 لسنة 503وعلى األمر عدد 
 لدى  المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشارا أوال2011

  رئيس الجمهورية،

 جوان 15 المؤرخ في 2011 لسنة 723وعلى األمر عدد 
 نافع بمهام مدير عام إبراهيم المتعلق بتكليف السيد 2011

  للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281على القرار الجمهوري عدد و
 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا 2014ديسمبر 

  .للديوان الرئاسي

  :  قرر ما يلي

 مكرر من األمر عدد 2الفصل األول ـ  طبقا ألحكام الفصل 
المشار إليه  ٍ 1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953
يض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح  أسند تفوأعاله،

 العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح
 بالنيابة عن مدير الديوان المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي

والته باستثناء مة في حدود مشكل الوثائق الداخلالرئاسي 
  .القرارات ذات الصبغة الترتيبية

مضائه للسيد إبراهيم نافع في تفويض إ ـ يرخص 2الفصل 
الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا " ب"و" أ"للموظفين من الصنفين 

للفقرة الثالثة من الفصل الثاني مكرر من األمر المشار إليه أعاله 
  .1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953عدد 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .2014 نوفمبر 1ة ويجري العمل به ابتداء من التونسي

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 2014 ديسمبر 26مؤرخ في الرئاسي قرار من مدير الديوان 

   .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن مدير الديوان الرئاسي، 

 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد لقانوناطالع على اال بعد

 للسلط المؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومية

 4 و القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

   المؤرخ في1983نة  لس112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

تاب الدولة بتفويض حق  المتعلق بالترخيص للوزراء وك1975
  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه 1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2011 لسنة 4554وعلى األمر عدد 

كريم جليل في خطة رئيس مصلحة  المتعلق بتسمية السيد 2011
إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية بالمصالح المشتركة 

  لرئاسة الجمهورية والمكلف باإلذن بالدفع، 

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
علق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا  المت2014ديسمبر 

  .للديوان الرئاسي

  :  قرر ما يلي
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 مكرر من األمر عدد 2الفصل األول ـ  طبقا ألحكام الفصل 
 المشار إليه 1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990ة  لسن1953
 متصرف مستشار،، كريم جليل أسند تفويض إلى السيد أعاله،

الشؤون اإلدارية والمالية رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة 
  مكلف باإلذن بالدفع ليمضيرئاسة الجمهوريةبالمصالح المشتركة ل
ة في حدود ديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلبالنيابة عن مدير ال

  .والته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيةممش

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2014 نوفمبر 1جري العمل به ابتداء من التونسية وي

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 2014 ديسمبر 26مؤرخ في الرئاسي قرار من مدير الديوان 
   .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن مدير الديوان الرئاسي، 

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

 لسنة 3، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومية
 4 و القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
الدولة بتفويض حق  المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب 1975

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه 1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 المؤرخ في 2013 لسنة 336عدد وعلى القرار الجمهوري 

 المتعلق بتكليف السيد محمد الناصر الغانمي 2013 ديسمبر 27
بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية 

  بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالشؤون المالية،

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 40 عدد وعلى القرار الجمهوري
 المتعلق بتسمية السيد محمد الناصر الغانمي في 2014ارس م

رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية 
  ،2014 جانفي 8برئاسة الجمهورية ابتداء من 

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا 2014ديسمبر 

  .لديوان الرئاسيل

  :  قرر ما يلي

 مكرر من األمر عدد 2الفصل األول ـ  طبقا ألحكام الفصل 
 المشار إليه 1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990ة  لسن1953
، متصرف محمد الناصر الغانمي أسند تفويض إلى السيد أعاله،
 إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية كاهية مدير، رئيس
 بالشؤون الماليةالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالمص

ة في ديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلليمضي بالنيابة عن مدير ال
  .والته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيةمحدود مش

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2014 مبرنوف 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  سي،إن مدير الديوان الرئا

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

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

متعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  ال1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 حق رخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض المتعلق بالت1975

  اإلمضاء،
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 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953ألمر عدد وعلى ا
 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه 1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 المؤرخ في 2013 لسنة 337وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتكليف السيد نزار عياد بمهام كاهية 2013يسمبر  د27

مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية بالمصالح 
  المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالتصرف اإلداري،

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 40وعلى القرار الجمهوري عدد 
 رتبة متصرف  المتعلق بتسمية السيد نزار عياد في2014مارس 

رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية برئاسة 
  ،2014 جانفي 8الجمهورية ابتداء من 

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
 والمتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا 2014ديسمبر 

  .للديوان الرئاسي

  : قرر ما يأتي 

 عدد  مكرر من األمر2صل حكام الفالفصل األول ـ طبقا أل
المشار إليه  1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953
 متصرف رئيس، كاهية ،أسند تفويض إلى السيد نزار عيادأعاله، 

مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية بالمصالح 
المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالتصرف اإلداري ليمضي 

يابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود بالن
  .مشموالته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2014 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  ن عمارةسامي ب

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  سي،إن مدير الديوان الرئا

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

 لسنة 3ة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العمومي
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

ية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحل
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
  اإلمضاء،

 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
يم مصالح رئاسة الجمهورية كما  المتعلق بتنظ1990نوفمبر 

 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136تم إتمامه باألمر عدد 
 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001سبتمبر 

  ،2012 أكتوبر 16

 3 المؤرخ في 2012 لسنة 79وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتعيين السيد طارق شعباني ملحقا بالديوان 2012ماي 

 24 مكلفا بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية ابتداء من الرئاسي
  ،2012أفريل 

 1 المؤرخ في 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا 2014ديسمبر 

  .للديوان الرئاسي

  : قرر ما يأتي 

 مكرر من األمر عدد 2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 

المشار إليه  1990 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990لسنة  1953
أسند تفويض إلى السيد طارق شعباني، متصرف رئيس، أعاله، 

ملحقا بالديوان الرئاسي، مكلفا بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية 
بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن مدير 

 حدود مشموالته الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في
  .باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

 إلى غاية 2014 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2014 نوفمبر 30

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  كومةرئيس الح

  مهدي جمعة
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 يتعلق 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  سي،إن مدير الديوان الرئا
 2011 لسنة 6 بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3قانون األساسي عدد العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بال

 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

لصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ا
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
ا تم إتمامه  المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كم1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136باألمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473واألمر عدد 

 المؤرخ في 2013 لسنة 338 وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتكليف السيد كمال المرابط بمهام 2013 ديسمبر 27

 اإلدارية والمالية رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون
  بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالتزويد،

 المؤرخ 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة 2014 ديسمبر 1في 

  .مديرا للديوان الرئاسي
  : قرر ما يلي 

لمشار  مكرر من األمر ا2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد 

 أسند تفويض إلى السيد كمال المرابط، متصرف مستشار، 1990
رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية 
بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالتزويد ليمضي 

الوثائق الداخلة في حدود بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل 
  .مشموالته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2014 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  هدي جمعةم

 رئاسة الحكومة

  

  .2014ديسمبر  29مؤرخ في  2014لسنة  4554بمقتضى أمر عدد 

سمي المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية اآلتي ذكرهم في 
  : رتبة مراقب عام للمصالح العمومية برئاسة الحكومة 

  ـ فيصل شعبان،

  ـ علي كاهية،

  ـ الحسين دبش،

  ـ وليد الذهبي،

  ـ محفوظ عويشري،

  عبد القادر سلتان،ـ 

  ـ نجيب الخبوشي،

  ـ الحبيب الرديفي،

  ـ أحمد بعطوط،

  ـ محسن المنصوري،

  ـ هشام المشيشي،

  ـ سارة زمالي،

  ـ قيس الهاللي،

  .ـ ريم الريابي

  

 يتعلق بضبط 2014 ديسمبر 26قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
 صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة

  .بالقطاع العمومي) 16اآللية (عامة 

  إن رئيس الحكومة،

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

 2014 لسنة 4العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
تممته وخاصة المرسوم عدد أوعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 5مؤرخ في ال 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 

  جميع النصوص التي نقحته وتممته،على بصفة مباشرة وكليا و
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 31 المؤرخ في 1999لسنة  101 القانون عدد وعلى
، مثلما تم 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999ديسمبر 

 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 16تنقيحه بالمرسوم عدد 
 منه والمتعلق بإحداث الصندوق 13، وخاصة على الفصل 2011

  الوطني للتشغيل،

 أكتوبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 1936وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص باألعوان الوقتيين  1998

للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 المؤرخ في 2008 لسنة 560اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2008 مارس 4

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
ألصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب  المتعلق بضبط ا1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
لسنة  2338الصبغة اإلدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2003 نوفمبر 11المؤرخ في  2003

 أكتوبر 16مؤرخ في ال 2012 لسنة 2369وعلى األمر عدد 
ندوق الوطني للتشغيل وشروط  المتعلق بضبط برامج الص2012

  وصيغ االنتفاع بها،

 بين الحكومة 2014 جانفي 7وعلى االتفاقية المؤرخة في 
واالتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بتسوية وضعية المنتفعين 

  ،16باآللية 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  مة،الحكورئيس  المتعلق بتعيين 2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2014

  : قرر ما يلي

  العنوان األول

  أحكام عامة

الفصل األول ـ تضبط أحكام هذا القرار صيغ وإجراءات إدماج 
إلى ) 16اآللية (المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة 

 والذين هم بحالة مباشرة فعلية، 2012 ديسمبر 31حدود 
  .بالقطاع العمومي

 ـ يضبط المنتفعون باإلدماج على معنى الفصل األول 2الفصل 
أعاله بمقتضى قوائم إسمية مؤشر عليها من الوزير المكلف بالتشغيل 
مبوبة حسب معياري سنة االنتفاع باإلدماج والوزارة أو الهيكل المعني 

  .بإدماج المعنيين

الح رئاسة الحكومة بإحالة القائمات المشار إليها أعاله تقوم مص
  .إلى الوزارات والهياكل المعنية قصد اعتمادها في عملية اإلدماج

  العنوان الثاني

  اللجان المكلفة باإلدماج

 ـ تحدث لجنة على مستوى كل وزارة بها أو بالمؤسسات 3الفصل 
ج على معنى الفصل  باإلدماونشرون معنياالخاضعة إلشرافها متربصون مب

  : األول أعاله تقوم بـــ

ـ دراسة ملفات المعنيين باإلدماج الراجعين لها بالنظر من 
خالل التثبت في الوثائق التي يتعين تقديمها من طرف كل 

  متربص،

ـ تصنيف المتربصين وفق مستوياتهم العلمية طبقا ألحكام 
  . من هذا القرار9الفصل 

زير أو وزير اإلشراف المعني أو من  ـ يترأس اللجنة الو4الفصل 
  : تتركب من األعضاء اآلتي ذكرهموينوبه 

ة الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحد (ـ ممثل عن رئاسة الحكومة
  ،) العموميةمتابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت

  ـ ممثل عن وزارة االقتصاد والمالية،

  ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

   الشؤون االجتماعية،مثل عن وزارة مـ

ن اإلدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة ـ ممثل ع
  المعنية،

  . للشغلـ ممثل عن االتحاد العام التونسي

أو وزير زير وويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من ال
  .اإلشراف المعني باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية

 لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في كما يمكن
  .حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة

 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون االجتماعية 5الفصل 
لجنة تكلف بتلقي ودراسة ملفات المتربصين المعنيين باإلدماج 
والمباشرين بالجمعيات والمنظمات الوطنية طبقا للقائمة المشار 

إلدماج ل أعاله وتقدم في شأنهم مقترحات 2 إليها بالفصل
وعند التعذر تقوم . بالمنظمات والجمعيات التي يباشرون بها

ها إلى يل بالوزارات تحتقديم مقترحات إلدماج المعنيينباللجنة 
  .رئاسة الحكومة

 ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بالشؤون االجتماعية 6الفصل 
  : تي ذكرهمأو من ينوبه تتركب من األعضاء اآل

  ة العمومية برئاسة الحكومة، العامة للوظيفـ ممثل عن الهيئة

  ـ ممثل عن وزارة االقتصاد والمالية،

  ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

  .ونسي للشغلـ ممثل عن االتحاد العام الت

 مقرر من الوزير المكلف أعضاء اللجنة بمقتضىويعين 
  .اح من الوزارات والهياكل المعنيةبالشؤون االجتماعية باقتر
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كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في 
  .حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة

 أعاله، 5 و3للجان المشار إليها بالفصلين  ـ تجتمع ا7الفصل 
بصفة دورية ومنتظمة بالوزارة المعنية مرتين كل أسبوع وكلما 

ئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويضبط ر. دعت الضرورة لذلك
  .ويتولى تسييرها

. وال تكون مداوالت اللجنة قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها
وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خالل اليومين 
المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد األعضاء 

  .الحاضرين
رين وعند التساوي وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الحاض

  .يرجح صوت الرئيس

وتضمن مداوالتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس 
  .اللجنة وجميع األعضاء الحاضرين

  العنوان الثالث
  جراءات اإلدماجإ

إدماج المنتفعين بالتسوية على معنى الفصل   ـ يتم8الفصل 
 األول من هذا القرار بالنظر للهيكل اإلداري الذي يباشر به على

  : النحو التالي
لمتربصين المباشرين بالوزارات والمؤسسات أ ـ بالنسبة ل

  : اإلداريةذات الصبغة العمومية 

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة، طبقا لشروط 
يتم إثرها االنتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، 
 للتراتيب مباشرة انتدابهم كأعوان وقتيين يتم ترسيمهم طبقا

  .الجاري بها العمل
ربصين المباشرين بالمؤسسات العمومية ب ـ بالنسبة للمت

  : غير اإلدارية والمنشآت العمومية

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد طبقا لشروط االنتداب 
المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، مع إدراجهم ضمن 

بت كل مؤسسة أو منشأة األعوان القارين إثر قضاء المدة التي دأ
قدين لديها على أن ال تتجاوز امعنية على اعتمادها لترسيم المتع

  .تلك المدة السنتين

وفقا المتربصين  ـ يتم إبرام عقود انتداب 9الفصل 
لمستوياتهم العلمية كما تم ضبطها صلب القوائم المشار إليها 

 من هذا القرار، طبقا للشروط المنصوص عليها 2بالفصل 
  .ألنظمة األساسية الخاصة والمشتركةبا

ؤساء المؤسسات  ـ الوزراء وكتاب الدولة ور10الفصل 
 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار ، مكلفونوالمنشآت العمومية

  . الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 ديسمبر 26تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 ان والعدالة االنتقالية وحقوق اإلنس العدلوزارة

  

 يتعلق 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4555أمر عدد 
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887بتنقيح األمر عدد 

والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية 
بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة 

  .وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيدوقابس 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
عمومية كما تم  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط ال2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 2014 لسنة 4 وعلى القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء 2013ماي 
  ،العدلي

 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها 2013ديسمبر 

   منه،8وخاصة الفصل 

 12 المؤرخ في 2014 لسنة 17وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا 2014جوان 

  ،2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17تدة بين مرتبطة بالفترة المم

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء 1967

والقانون األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 المؤرخ 2013 لسنة 13وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على 2013 ماي 2في 
  القضاء العدلي،

وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1968 جويلية 24 المؤرخ في  1968 لسنة 23

 لسنة 106النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 أكتوبر 22 المؤرخ في 2011

 المتعلق بإحداث 1884 أفريل 4المؤرخ في العلي  وعلى األمر
  المحكمة االبتدائية بتونس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بصفاقس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بقفصة،
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ق  المتعل1896 مارس 18خ في وعلى األمر العلي المؤر
  س،بإحداث المحكمة االبتدائية بقاب

 المتعلق 1897 فيفري 25وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بسوسة،

 المتعلق 1898 ماي 23وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بالكاف،

 المتعلق 1956  جوان10وعلى األمر العلي المؤرخ في 
بإحداث محكمة استئناف بصفاقس كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،1956 أوت 3العلي المؤرخ في 

 المتعلق بإحداث 1956 أوت 3المؤرخ في العلي وعلى األمر 
  المحكمة االبتدائية ببنزرت،

 المتعلق بإحداث 1956 أوت 3المؤرخ في العلي وعلى األمر 
  محكمة استئناف بتونس،

 المتعلق 1956 سبتمبر 25المؤرخ في العلي ى األمر وعل
بإحداث محكمة استئناف بسوسة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،1976 أكتوبر 21 المؤرخ في 1976 لسنة 899عدد 

 سبتمبر 9 المؤرخ في 1961 لسنة 314وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث المحكمة االبتدائية بالقصرين،1961

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1975 لسنة 644دد وعلى األمر ع
   المتعلق بإحداث المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،1975

 أكتوبر 21 المؤرخ في 1976 لسنة 898وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،1976

 ديسمبر 5 المؤرخ في 1987 لسنة 1313وعلى األمر عدد 
  ستئناف بقفصة، المتعلق بإحداث محكمة ا1987

 مارس 26 المؤرخ في 1988 لسنة 667وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بقابس،1988

 ديسمبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2769وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف ببنزرت،1999

 ماي 13 المؤرخ في 2008 لسنة 1806وعلى األمر عدد 
حداث ثالث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية  المتعلق بإ2008

  تابعتين لها،

 ماي 28 المؤرخ في 2013 لسنة 2222وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،2013

 سبتمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 3771وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد،2013

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32هوري عدد وعلى القرار الجم
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887وعلى األمر عدد 
نتقالية المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة اال

بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة 
  وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه 
 2014لسنة  2887دد الفصل األول ـ  ينقح عنوان األمر ع

  :المشار إليه أعاله وذلك كما يلي  2014 أوت 8المؤرخ في 
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887أمر عدد "

المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية 
بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس 

والكاف وبنزرت والقصرين وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة 
  ".وسيدي بوزيد

 ـ تنقح أحكام الفقرة األولى من الفصل األول من 2الفصل 
المشار  2014 أوت 8 المؤرخ في 2014لسنة  2887األمر عدد 

  :إليه أعاله وذلك كما يلي 
أحدثت دائرة جنائية ) : فقرة أولى جديدة(الفصل األول 

مة ابتدائية منتصبة بمقار متخصصة في العدالة االنتقالية بكل محك
محاكم االستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة 

  .والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد

 ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلف 3الفصل 
  .بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةيس رئ

  مهدي جمعة

  

 املاليةاالقتصاد و وزارة

  
 يتعلق 2014 ديسمبر 30 مؤرخ في 2014 لسنة 4556أمر عدد 

بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة 
والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم واألداءات 

  .ن المقيمين بالخارجيبعنوان العودة النهائية للتونسي

  ،إن رئيس الحكومة

  باقتراح من وزير االقتصاد والمالية،
 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

 4 والقانون األساسي عدد 2014ري  فيف3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 
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 جانفي 21 المؤرخ في 1976 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف 1976

والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان 
مه بالنصوص الالحقة وخاصة األجنبية كما تم تنقيحه وإتما

  ،2011 أكتوبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 98المرسوم عدد 

 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة األداء على القيمة المضافة كما تم 1988

 لسنة 54تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2013ديسمبر  30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62وعلى القانون عدد 
 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على االستهالك كما تم 1988

 لسنة 54تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
ة  المتعلق بقانون المالي2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد 
 30 المؤرخ في 1989 لسنة 113الصادرة بموجب القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة 1989ديسمبر 
 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1وخاصة القانون عدد 

  ،2012سنة المتعلق بقانون المالية التكميلي ل

 لسنة 71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999

 المؤرخ 2009لسنة  66بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
  ،2009 أوت 12في 

 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 
   منها،272 وخاصة الفصل 2008جوان  2 المؤرخ في 2008

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 أوت 29 المؤرخ في 1994 لسنة 1743وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما 1994

 3487ة وخاصة األمر عدد تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحق
  ،2014 سبتمبر 18 المؤرخ في 2014لسنة 

 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 197وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين 1995

المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه 
 المؤرخ 2012 لسنة 645بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 

  ،2012 جوان 27في 

 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2918وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة 2014

والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم 
  واألداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32رار الجمهوري عدد وعلى الق
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 المتعلق 2000 جانفي 25وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
  بتسجيل العربات،

  وعلى رأي وزير النقل،

  على رأي المحكمة اإلدارية،و

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه 

 في األجل 2015 جوان 30الفصل األول ـ يمدد إلى غاية 
 2014 لسنة 2918المنصوص عليه بالفصل األول من األمر عدد 

انية  والمتعلق بتسوية الوضعية الديو2014 أوت 8المؤرخ في 
للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي 
من المعاليم واألداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين 

  .بالخارج

ما مالية ووزير النقل مكلفان، كل في ـ وزير االقتصاد وال2الفصل 
رية  بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهو،يخصه

  .التونسية

  .2014 ديسمبر 30تونس في 
  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

 

 يتعلق 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح 

  .المالية بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

 2011 لسنة 6ع على القانون التأسيسي عدد بعد االطال
 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ،2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013
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 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 368وعلى األمر عدد 
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999

  وزارة المالية،

 والمتعلق 2004 أوت 30وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 
 المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة بضبط كيفية تنظيم

  .متفقد عام للمصالح المالية

  : قرر ما يلي 

 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بوزارة االقتصاد والمالية يوم 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

  .متفقد عام للمصالح المالية

 المراد تسديد شغورها بأربعين   ـ حدد عدد الخطط2الفصل 
  .خطة) 40(

 جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2015.  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 2014 ديسمبر 29ن وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في قرار م
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس 

  .رئيس بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
لمؤقت للسلط  والمتعلق بالتنظيم ا2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الد1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ،2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819عدد وعلى األمر 
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

 1748لمهندسي اإلدارات العمومية كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2001 المؤرخ في غرة أوت 2001لسنة 

المتعلق  2006 جوان 6 المالية المؤرخ في وعلى قرار وزير
اظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة بضبط كيفية تنظيم المن

  .مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
  : قرر ما يلي 

 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بوزارة االقتصاد والمالية يوم 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

  .مهندس رئيس
الخطط المراد تسديد شغورها بأربع  ـ حدد عدد 2الفصل 

  :خطط موزعة بين االختصاصات كما يلي ) 4(

  واحدة،) 1(خطة : ـ اختصاص إحصاء 
 اثنتين،) 2(خطتين : ـ اختصاص إعالمية 
  .واحدة) 1(خطة : ـ اختصاص كهرباء 

  .2015 جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

لرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار با4الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 2014 ديسمبر 29مؤرخ في  والمالية قرار من وزير االقتصاد
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  . االقتصاد والماليةمستشار صحفي رئيس بوزارة

  إن وزير االقتصاد والمالية،

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

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4عدد  والقانون األساسي 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ،2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013

 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2305وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2001

  ارات العمومية، للصحافيين العاملين باإلد

 2014 أكتوبر 24وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين 

  .باإلدارات العمومية

  : قرر ما يلي 

 فيفري 26مالية يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة االقتصاد وال
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

  .مستشار صحفي رئيس

 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة 2الفصل 
  .واحدة) 1(

  .2015 جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
لجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي ل4الفصل 

  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 

عدول الخزينة للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك 
  .بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

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

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
 وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799وعلى األمر عدد 
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013

  الخزينة التابع لوزارة المالية،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . أعضاء الحكومة والمتعلق بتسمية2014

  : قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
  .رتبة عدل خزينة مركزي وفقا ألحكام هذا القرار

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات 2الفصل 
للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي المشار إليها أعاله عدول 

سنوات ) 5(لمترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس الخزينة األول ا
  .أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات

تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعاله  ـ 3الفصل 
  : بقرار من وزير االقتصاد والمالية ويضبط هذا القرار 

  .ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر

 .قائمة الترشحاتـ تاريخ غلق 
 .ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة

 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 
أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإلداري إلى وزارة 
االقتصاد والمالية وتسجيل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط 

بة بالوثائق اإلدارة التي ينتمي إليها كل مترشح وتكون مصحو
 : التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن 
اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني باألمر ويجب 
 أن يكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة 
 الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
 للمعني باألمر،

 ـ نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين 
والرسكلة المنظمة أو المرخص فيها من قبل اإلدارة خالل السنتين 

 .ي تنظم بعنوانها المناظرةاألخيرتين اللتين تسبقان السنة الت
 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط 5الفصل 

اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة 
  .الترشحات

 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل األول 6الفصل 
أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى 

  : الخصوص هذه اللجنة ب
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اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في * 
  المناظرة،

 : تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية * 

  ـ األقدمية العامة للمترشح في اإلدارة،

 ـ أقدمية المترشح في الرتبة،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،

لة المنظمين أو المرخص ـ الملتقيات ودورات التكوين والرسك
تين تسبقان لفيهما من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين ال

 السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،

 ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس سنوات األخيرة،

ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح 
 . من هذا القرار7والمذكور بالفصل 

ضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتالءم ويمكن ألع
وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط األعداد وضوارب هذه 

  .المقاييس من قبل أعضاء اللجنة

  .اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم* 

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 7الفصل 
 يعكس أدائه للمهام )20(وعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين صفر 

  .المنوطة بعهدته ومدى إتقانه لعمله

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 
الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين 
حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط التي تحصل عليها كل 

  .مترشح

موع من النقاط وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المج
تعطى األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه األقدمية تعطى 

  .األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 9الفصل 
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي 

  .من قبل وزير االقتصاد والمالية

ا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذ10الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 

  
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل 

  .كزي بوزارة االقتصاد والماليةخزينة مر

  إن وزير االقتصاد والمالية،

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

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4ن األساسي عدد  والقانو2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
مرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ال

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ،2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013

 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799وعلى األمر عدد 
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013

  ارة المالية،الخزينة التابع لوز
 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 

   والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ديسمبر 29وعلى قرار وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في 
 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2014

  .للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي

  : قرر ما يلي 
 فيفري 20لفصل األول ـ تفتح بوزارة االقتصاد والمالية يوم ا

 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015
  .عدل خزينة مركزي

 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بسبعين 2الفصل 
  .خطة) 70(

 جانفي 15 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2015.  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4 الفصل
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 

  
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات بضبط يتعلق 

لترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة ل
  .بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

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

 لسنة 3د العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عد
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد و

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799  عددوعلى األمر
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013

   منه،30الخزينة التابع لوزارة المالية وخاصة الفصل 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413د وعلى األمر عد
  . والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2014

  : قرر ما يلي 

 تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ
  .رتبة عدل خزينة  أول وفقا ألحكام هذا القرار

 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات  ـ2الفصل 
ل خزينة أول المشار إليها أعاله عدول الخزينة للترقية إلى رتبة عد

سنوات أقدمية على ) 5(المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس 
األقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات وأكملوا 
بنجاح المرحلة األولى من التعليم العالي أو تحصلوا على شهادة 

ي تاريخ معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى ف
  .االنتداب

 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها 3الفصل 
  : أعاله بقرار من وزير االقتصاد والمالية ويضبط هذا القرار 

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

 ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
 .ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة

المشار إليها أعاله  ـ يجب على المترشحين للمناظرة 4الفصل 
أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإلداري إلى 
وزارة االقتصاد والمالية وتسجيل هذه المطالب وجوبا بمكتب 
ضبط اإلدارة التي ينتمي إليها كل مترشح وتكون مصحوبة 

 : بالوثائق التالية 

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية ـ 
الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني وإن اقتضى 

باألمر ويجب أن يكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس 
 اإلدارة أو من ينوبه،

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة 
 الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
 للمعني باألمر،

 لألصل من الشهائد العلمية،ـ نسخ مطابقة 
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين 
والرسكلة المنظمة أو المرخص فيها من قبل اإلدارة خالل 
السنتين األخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها 

 .المناظرة
 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط 5الفصل 

نتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة اإلدارة التي ي
  .الترشحات

 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل األول 6الفصل 
أعاله لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى 

  : هذه اللجنة بالخصوص 

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في * 
  .المناظرة

 : لمترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية تقييم ملفات ا* 

  ـ األقدمية العامة للمترشح في اإلدارة،

 ـ أقدمية المترشح في الرتبة،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،

ـ الملتقيات ودورات التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص 
فيهما من قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين اللتين تسبقان 

 نة التي تنظم بعنوانها المناظرة،الس

 ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس سنوات األخيرة،

ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح 
 .والمذكور بالفصل الموالي

ويمكن ألعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتالءم 
 هذه وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط األعداد وضوارب

  .المقاييس من قبل أعضاء اللجنة

  .اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم*

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 7الفصل 
يعكس أدائه للمهام ) 20(وعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين صفر 

  .المنوطة بعهدته ومدى إتقانه لعمله
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يها أعاله تقييم  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إل8الفصل 
الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين 
حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط التي تحصل عليها كل 

  .مترشح

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط 

تعطى األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه األقدمية تعطى 

  .سنااألولوية ألكبرهم 

 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 9الفصل 

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول من 
  .قبل وزير االقتصاد والمالية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  م بن حمودةحكي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

 

 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل 

  .خزينة أول بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

 2011لسنة  6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

سمبر  دي12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

بر  ديسم30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 

  ،2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013

 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799وعلى األمر عدد 
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013

  الخزينة التابع لوزارة المالية،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ديسمبر 29وعلى قرار وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في 
 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2014

  .للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول

  : قرر ما يلي 

 فيفري 20الفصل األول ـ تفتح بوزارة االقتصاد والمالية يوم 
فات للترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالمل2015

  .عدل خزينة أول

 ها بخمس ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغور2الفصل 
  .خطة) 65(وستين 

 جانفي 15 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2015.  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 

  
  والماليةوزير االقتصاد 

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  

  الصناعة والطاقة واملناجم وزارة

  

  .2014ديسمبر  29مؤرخ في  2014لسنة  4557بمقتضى أمر عدد 

يبقى السيد أحمد السويبقي، مستشار المصالح العمومية، في 
  .2015حالة مباشرة لمدة ثالثة أشهر ابتداء من أول جانفي 

  

  .2014ديسمبر  29مؤرخ في  2014لسنة  4558قتضى أمر عدد بم

يبقى السيد محمد العكروت بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع 
  .2015العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 
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   الفالحةوزارة
  

يتعلق  2014 ديسمبر 26قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
ت لترقية بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفا

مهندسي األشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك 
  .لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الفالحة

  إن وزير الفالحة،

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

 لسنة 3انون األساسي عدد العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالق
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

صبغة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ال
اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

ه باألمر عدد لمهندسي اإلدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمام
 وخاصة األمر 2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 113
  ،2014 جوان 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285عدد 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . بتسمية أعضاء الحكومة المتعلق2014

  : قرر ما يلي

تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية  األول ـ الفصل
مهندسي األشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي 

  .اإلدارات العمومية وفقا ألحكام هذا القرار

المشار إليها بالملفات  الداخلية المناظرةتفتح  ـ 2الفصل 
  .ن وزير الفالحةبقرار مأعاله 

  : ويضبط هذا القرار

   للتناظر،المعروضة عدد الخطط ـ

  الترشحات،  تسجيل تاريخ غلق قائمةـ

  .فتح المناظرة تاريخ ـ

تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله، لجنة يتم  ـ 3 الفصل
  .باقتراح من وزير الفالحة أعضائها بقرار من رئيس الحكومة تعيين

  : بالخصوص وتتولى هذه اللجنة

ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم 
  حق المشاركة في المناظرة،

ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة 
  في الغرض،

  .ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم
 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات 4الفصل 

ية إلى رتبة مهندس أول  مهندسي األشغال المرسمين في للترق
سنة على األقل والمتوفر ) 40(رتبتهم والبالغين من العمر أربعين 

سنة على األقل أقدمية في هذه ) 15(فيهم شرط خمس عشرة 
  .الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات

 للمناظرة المشار إليها أعاله المترشحينيجب على  ـ 5الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري، وتسجل وا مطالب ترشحهم أن يرسل

هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها 
  : المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية عند االقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا 

  ضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،التلخيص مم
  ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب المترشح،

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة 
  الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
  للمعني باألمر،

  ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،
 دورات مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أونسخ ـ 

  التكوين المنظمة من قبل اإلدارة للخمس سنوات األخيرة،

ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون 
خالل الثالث سنوات األخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف اإلداري 

  للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
اط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده ـ تقرير نش

المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها خالل السنتين 
المشاركة في ملتقيات ـ محاضرات ـ (السابقتين لفتح المناظرة 

بمالحظات ويكون هذا التقرير مصحوبا ..) دورات تكوينية تأطير
  الرئيس المباشر للمترشح،

يسجل بمكتب ضبط اإلدارة ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح 
  . قائمة الترشحاتختماألصلية للمترشح، بعد تاريخ 

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
يعبر عن أداء ) 20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 

  .العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله
  .العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني باألمروتتولى اإلدارة إضافة 

 المشار إليها أعاله  الداخلية المناظرةلجنةتتولى  ـ 7الفصل 
  : للمقاييس التاليةتقييم الملفات المعروضة طبقا 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،
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ـ تنفيل حاملي الشهادات العلمية التي تفوق المستوى 
  طلوب لالنتداب في رتبة المترشح،الم

 المرخص ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة أو
  فيها من قبل اإلدارة للخمس سنوات األخيرة،
  ـ السيرة والمواظبة للثالث سنوات األخيرة،

   أعاله،5ـ تقرير النشاط المشار إليه بالفصل 
باشر والمشار إليه ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس الم

   أعاله،6بالفصل 
والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 

، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل )20(
  .أعضاء لجنة المناظرة

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات 8الفصل 
وترتيب المترشحين حسب الجدارة المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار 

  .طبقا لمجموع األعداد المتحصل عليها
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط 

أقدميتهم  األقدمية في الرتبة وإذا تساوت تعطى األولوية حسب
  .تعطى األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المشار إليها أعاله من قبل وزير الفالحةالمناظرة 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  
قرار من وزير الفالحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 ديسمبر 26معلومات واالتصال مؤرخ في وتكنولوجيا ال
يتعلق بفتح مناظرة بالملفات واألعمال للترقية إلى رتبة  2014

  .أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري
إن وزير الفالحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 

  المعلومات واالتصال،
 2011  لسنة6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 85وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبالد التونسية، كما 1980

 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 31تم تنقيحه بالقانون عدد 
2002،  

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

ة ذات الصبغة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومي
منها اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 31 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 2008
  ،2011ل  أفري26 المؤرخ في 2011لسنة 

 ديسمبر 21 المؤرخ في 1983 لسنة 1217وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي لألطباء البياطرة 1983

االستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 وخاصة الفصل 1999 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1450

   منه،2

 24 بتاريخ 815دد وعلى مذكرة وزير االقتصاد والمالية ع
ل خطط مبرمجة بعنوان  والمتعلقة بتغيير وتحوي2014أفريل 
  .2014 إلى السنة المالية 2013 و2012سنتي 

  : قررا ما يلي

 واأليام الموالية 2015 مارس 2الفصل األول ـ تفتح يوم 
بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، مناظرة بالملفات 

تبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب واألعمال للترقية إلى ر
 وذلك حسب البيانات المدرجة 2014البيطري بعنوان سنة 

  : الجدول التاليب

  عدد الخطط  المادة

  1  حميات األهلية والتشريع البيطريلطب الخيول وال

  .2015 جانفي 30 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 2الفصل 

جمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي لل3الفصل 
  .التونسية

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  توفيق الجالصي

  

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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   الشؤون االجتماعيةوزارة
  

 ديسمبر 16 في  وزير الشؤون االجتماعية مؤرخمنقرار 
 10 عدد ين التعديليينيتعلق بالمصادقة على الملحق 2014
  . لالتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين11وعدد 

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
يم المؤّقت للسلط  المتعّلق بالتنظ2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

  العمومية،

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

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أوت 23وعلى القرار المؤرخ في 
  على االتفاقية المشتركة القومية للتأمين،

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

  ،1989مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 نوفمبر 9وعلى القرار المؤرخ في 
 19 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990أكتوبر 

ق بالمصادقة  المتعّل1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في 

 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 
  ،1993أوت 

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

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

ة  المتعلق بالمصادق1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999ماي 

 المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2007 ماي 24وعلى القرار المؤرخ في 
 10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7لحق التعديلي عدد على الم

  ،2007ماي 

 المتعلق بالمصادقة 2009 جوان 1وعلى القرار المؤرخ في 
 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009ماي 

تعلق بالمصادقة الم 2012 مارس 21 في مؤرخالقرار وعلى 
 21لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2012فيفري 

 13وعلى االتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 
  . والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله،1983أفريل 

  :قرر ما يلي 

 عدد ين التعديليينتمت المصادقة على الملحقـ   األولالفصل
 الذين تم إمضاؤهما  للتأمين لالتفاقية المشتركة القطاعية11 و10

   . والمصاحبين لهذا القرار2014 نوفمبر 24بتاريخ 

 ين التعديليين الملحقينتنطبق وجوبا أحكام هذـ  2الفصل 

على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة 

بالفصل األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، 

  .. تراب الجمهوريةوذلك في كامل

  .2014 ديسمبر 16تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

مهدي جمعة
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  دد10ــملحق تعديلي ع

  لالتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين

  : بين الممضين أسفله

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

  ة التونسية لشركات التأمين الجامع-

  من جهة                                                      

   االتحاد العام التونسي للشغل-

    الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية-

 من جهة أخرى
صادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والم1983 أفريل 13بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 

  ،1983 نوفمبر 18 و15 المؤرخ في 74 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983 أوت 23المؤرخ في 

رخ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤ1989  مارس9 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989 مارس 22في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1990أكتوبر 19 بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى2الملحق التعديلي عدد  وعلى
  ،1990 نوفمبر 16 المؤرخ في 74هورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجم1990 نوفمبر 9في 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  1993  أوت12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 سبتمبر 24 المؤرخ في 72 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1993 سبتمبر7 في

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996  جويلية23لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  4 وعلى الملحق التعديلي عدد
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1996 جويلية 24المؤرخ في 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  1999  ماي28 الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1999  جوان9في 

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

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2007 ماي 10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جوان 1 المؤرخ في 44 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2007 ماي 24نسيين بالخارج المؤرخ في والتضامن والتو

2007،  

 والمصــادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعــية 2009 ماي 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جوان 5 المؤرخ في 45 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 جوان 1 المؤرخ فـــي والتــضامن والتونسيين بالخارج

2009،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 2012 فيفري 21  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ9وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2012 مارس 23  المؤرخ في 23 الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد2012 مارس 21في 

   بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين،2012 أكتوبر 11 وعلى االتفاق المبرم بتاريخ 

المبرم تفاقيات مشتركة قطاعية واعات الخاضعة الفي القط 2012بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان سنة وعلى 
  بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 2012 ديسمبر 4بتاريخ  

  : يلي ما على االّتفاق مت

      : ها أعاله  كما يليليفاقية المشتركة القطاعية المشار إ من االت20 و3 و1 تنّقح الفصول :األول الفصل

  :  المدة، المراجعة، التراجع، التأويل):جديد( 1 الفصل
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  : تنّقح الفقرة الثانية من هذا الفصل كما يلي

إن التراجع أو طلب المراجعة في كامل هذه االتفاقية أو في جزء منها من طرف أحد المتعاقدين يمكن أن يتم في أجل ستة أشهر     "
  ". ماي31قبل 

  :  الحق النقابي وحرية الرأي وتمثيل األعوان: )جديد( 3 صلالف

  : تضاف الفقرة التالية بآخر الفصل

  ". النقابي وذلك على ضوء إلتزام العامل المقدم لإلدارة من طرف نقابتهكيخصم المؤجر مبلغ االشترا"

  :  منح مختلفة: )جديد( 20 الفصل

  :  يليتنّقح أحكام الفقرة المتعلقة بمنحة النقل كما

 دينارا في الشهر ويتضمن هذا المقدار مبلغ منحة النقل المنصوص 45تسند منحة نقل لكافة أعوان شركات التأمين ضبط مقدارها بـ"
  ".1982 مارس 16 المؤرخ في 503عليها باألمر عدد 

  .2012بداية من أول جوان  األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي ولطبق جدي : الثاني الفصل

، الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يتقاضون أجورا 2012 تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 
  .تفوق األجور المضبوطة بجدول األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي

                                                                                  .2012 يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أول جوان : الثالث الفصل

  .2014 نوفمبر 24تونس في 

  
  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
  الكاتب العام للجامعة العامة
  للبنوك والمؤسسات المالية

  حميد الجالليعبد ال

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل                         
  رئيس الجامعة التونسية                       

  لشركات التأمين                       
 عبد العزيز دربال                       
  

  المندوب العام للجامعة التونسية                        
  لشركات التأمين                      

  آمال الطالبي                      
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  دد11ــملحق تعديلي ع
  لالتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين

  : بين الممضين أسفله
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الجامعة التونسية لشركات التأمين-

  من جهة                                                      
   االتحاد العام التونسي للشغل-
   الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية-

                                                              من جهة أخرى

 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983يل  أفر13بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 
  ،1983 نوفمبر 18 و15 المؤرخ في 74 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983 أوت 23المؤرخ في 

جتماعية المؤرخ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال1989  مارس9 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989 مارس 22في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1990أكتوبر 19 بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى2الملحق التعديلي عدد  وعلى
  ،1990 نوفمبر 16 المؤرخ في 74 الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد1990 نوفمبر 9في 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  1993  أوت12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993سبتمبر  24 المؤرخ في 72 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1993 سبتمبر7 في

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996  جويلية23لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  4 وعلى الملحق التعديلي عدد
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1996 جويلية 24المؤرخ في 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  1999  ماي28ذه االتفاقية الممضى بتاريخ  له5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1999  جوان9في 

 عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 3 المؤرخ في 98 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2007 ماي 10 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جوان 1 المؤرخ في 44 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2007 ماي 24لتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في وا

2007،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 ماي 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جوان 5 المؤرخ في 45 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 جوان 1الخارج المؤرخ في والتضامن والتونسيين ب

2009،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2012 فيفري 21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2012 مارس 23  المؤرخ في 23ائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالر2012 مارس 21المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2014 نوفمبر 24 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد  
  ،2015 جانفي 9ؤرخ في  الم3 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2014 ديسمبر 16المؤرخ في 

   بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين،2012 أكتوبر 11وعلى االتفاق المبرم بتاريخ 

 مين، بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأ2014 جويلية 21وعلى االتفاق المبرم بتاريخ 

المبرم تفاقيات مشتركة قطاعية وفي القطاعات الخاضعة ال 2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان سنة وعلى 
   بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 2014 جوان 23بتاريخ  
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  : ي االّتفاق على ما يلمت

    : ليها أعاله  كما يليفاقية المشتركة القطاعية المشار إ من االت20 ينقح الفصل : األولالفصل 

  : منح مختلفة:  )جديد (20الفصل 

  : تنّقح أحكام الفقرة المتعلقة بمنحة النقل كما يلي
ويتضمن هذا المقدار مبلغ منحة النقل  دينارا في الشهر 55تسند منحة نقل لكافة أعوان شركات التأمين ضبط مقدارها بــ     "

  ".1982 مارس 16 المؤرخ في 503المنصوص عليها باألمر عدد 

  .2014بداية من أول جوان  األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي ولطبق جدي:  الفصل الثاني
                                                                                  .2014يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أول جوان :  الثالثالفصل 

     .2014 نوفمبر 24تونس في 
  

  

  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

      
  الكاتب العام للجامعة العامة
  للبنوك والمؤسسات المالية

   الجالليعبد الحميد

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل                         
  رئيس الجامعة التونسية                       

  لشركات التأمين                       
 عبد العزيز دربال                       
  

  المندوب العام للجامعة التونسية                        
  لشركات التأمين                      

  آمال الطالبي                      



  91صفحـة   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3عــدد 

  للتأمین تفاقیة المشتركة القطاعیةاال
  

  جدول األجور
  2012 جوان 1یقع العمل بھ بدایة من 

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

3  3  4  4  3  3  3  2  2  2  1  1  1  1  

+30  27-30 27ـ23  23ـ19  19ـ16  16ـ13  13ـ10  10ـ8   8 -6 6ـ4  4ـ3  3ـ2  2ـ1   1ـ0 

  الدرجة

  مدة البقاء بالدرجة

 األقدمية الفعلية

 الصنف   السلم                            
1522.900  1504.588  1486.276  1470.118  1449.654  1431.342  1412.934  1394.694  1376.408  1358.096  1339.786  1321.474  1303.164  1284.852  21    

 أ  20  1271.119  1289.431  1307.741  1326.053  1343.719  1362.675  1380.987  1398.651  1416.963  1436.121  1454.231  1472.543  1490.855  1509.167

1495.233  1476.921  1458.609  1440.497  1422.187  1403.675  1385.499  1367.253  1348.941  1330.629  1312.319  1294.007  1275.697  1257.385  19    

1440.497  1425.238  1409.979  1394.720  1379.461  1364.200  1348.941  1333.682  1318.423  1303.164  1287.903  1272.644  1257.385  1242.158  18    

 ب  17  1228.393  1243.652  1258.911  1274.170  1289.365  1304.690  1319.949  1335.208  1350.467  1365.728  1380.987  1396.246  1411.505  1426.764

1413.030  1397.771  1382.512  1367.253  1351.994  1336.733  1321.474  1306.215  1290.956  1275.697  1260.436  1245.177  1229.918  1214.659  16    

1  

1254.016  1241.198  1228.380  1215.561  1202.744  1189.919  1177.108  1164.291  1151.472  1138.655  1125.836  1113.019  1100.202  1087.383  15    

 ج  14  1078.228  1091.045  1103.864  1116.681  1129.500  1142.317  1155.134  1167.307  1180.770  1193.589  1206.406  1219.225  1232.043  1244.861

1235.704  1222.886  1210.068  1197.251  1184.432  1171.310  1158.798  1145.979  1133.162  1120.343  1107.526  1094.707  1081.890  1069.071  13    

2  

1092.251  1081.569  1070.887  1060.206  1049.324  1038.843  1028.161  1017.478  1006.798  996.115  985.435  974.752  961.437  950.754  12    

 د  11  943.125  953.807  964.488  977.805  988.486  999.168  1009.849  1020.331  1031.212  1041.894  1052.577  1063.257  1073.939  1084.621

1076.985  1066.303  1055.621  1044.945  1034.264  1023.582  1012.901  1002.219  991.766  980.856  970.175  957.074  946.177  935.495  10    

3  

945.737  937.192  928.647  920.103  911.557  903.011  894.459  885.921  877.375  866.196  857.650  849.106  840.560  829.381  9    

 هـ  8  823.277  831.821  842.801  851.548  860.092  868.638  879.617  888.363  896.907  905.453  913.999  922.543  931.088  939.633

933.529  924.984  916.439  907.895  899.349  890.805  882.259  871.080  862.734  853.988  845.244  834.263  825.719  817.173  7    

907.593  900.572  893.551  886.532  879.512  869.858  862.840  855.819  848.801  841.092  832.127  825.108  818.090  811.069  6    

 و  5  804.830  811.986  819.004  826.023  833.043  842.697  849.715  856.736  863.754  870.883  878.898  887.447  894.468  901.489

895.245  888.224  881.203  871.539  864.521  857.500  850.482  843.444  833.808  826.789  819.771  812.750  805.732  796.078  4    

4  

 استثنائي  689.507  694.695  704.072  709.262  714.449  719.637  724.826  730.014  737.701  742.891  748.078  753.200  758.388  763.576

 ز  3  685.201  690.389  695.576  703.401  708.588  713.776  718.965  723.507  729.332  737.163  742.152  747.540  752.728  757.916

752.212  746.824  741.436  736.248  728.426  723.236  718.048  712.981  707.672  702.484  694.662  689.472  684.285  678.897  2    

745.708  740.520  735.332  727.509  722.322  717.360  711.945  706.757  701.568  693.745  688.558  683.304  678.181  670.617  1    

5  

  .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 501 والمرفع فیھا باألمر عدد 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981 سنة  ل437 تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة باألمر عدد :مالحظة 
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 ديسمبر 22 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
 12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2014

لالتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبرات وشبه 
  .غذائية وتعليب الزيوتالمصبرات ال

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

 1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و
  ا بعده، وم37 وخاصة فصلها ،1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعّلق 1975 جويلية 17وعلى القرار المؤرخ في 
بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات 

  وشبه المصبرات الغذائية،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2القرار المؤرخ في وعلى 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

 ،1993جوان 
 المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14ؤرخ في وعلى القرار الم
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17ي وعلى القرار المؤرخ ف
 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في 
 22 الممضى بتاريخ لهذه االتفاقية 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2011بر أكتو14وعلى القرار المؤرخ في 
 5تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد على

  ،2011أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 
 11تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد على

  ،2013فيفري 

مل المصبرات وشبه وعلى االتفاقية المشتركة القومية لمعا
، والمعدلة 1975 أفريل 29المصبرات الغذائية الممضاة بتاريخ 

  .هبالملحقات المذكورة أعال

  : قرر ما يلي
 12 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـالفصل األول

لالتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبرات وشبه المصبرات 
، 2014 ديسمبر 11 الممضى بتاريخب الزيوت ـالغذائية وتعلي

 .والمصاحب لهذا القرار
تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 

جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

 .2014 ديسمبر 22تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

مهدي جمعة
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  12 تعديلي عددملحق 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  لمعامل المصبرات
  وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت

  :بين الممضين أسفله 
   التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات-
   الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية-

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-
    ة والسياحة والصناعات التقليديةللصناعات الغذائيالجامعة العامة   -
   

  من جهة أخرى
 

 والمصادق 1975 أفريل 29 بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبرات وشبه المصبرات الغذائية الممضاة
 5 المؤرخ في 59 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1975 جويلية 17عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 

  ،1975سبتمبر 
ير الشؤون االجتماعية المؤرخ  والمصادق عليه بقرار وز1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 

  ،1983 ماي 17 المؤرخ في 37 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983 أفريل 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1989 مارس 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 31 المؤرخ في 23ادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والص1989 مارس 29في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 أوت 21مؤرخ في  ال54 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1990 أوت 16المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 جوان 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1993 أوت 2في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23ه االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذ5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1996 جويلية 24المؤرخ في 

مصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  وال1999 جوان 30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1999 جويلية 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 10 المؤرخ في 100 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2002 نوفمبر 25لتضامن المؤرخ في وا

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2005 ديسمبر 29تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد وعل
 جانفي 27 المؤرخ في 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006 جانفي 17 في والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ

2006 ،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 ماي 15 المؤرخ في 39الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  و2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2009،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2011 أكتوبر 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2011 أكتوبر 25 المؤرخ في 81  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد2011 أكتوبر 14المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2013 فيفري 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16 فيفري والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19المؤرخ في 
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في القطاعات الخاضعة إلتفاقيات مشتركة قطاعية  2014تفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة بروتوكول االوعلى  
  .بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 2014 جوان 23المبرم بتاريخ  و

  : االّتفاق على ما يلي مت
  : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعيةمن االتفاقية المشتركة 54ل ــح الفصنّقي: الفصل األول 

  منحة النقل ) : جديد  ( 54الفصل   
   .5 و4 د في الشهر للصنفين 55,833 وبـ3 و2 و1 د في الشهر لألصناف 48ها بـ  تسند إلى كافة العمال منحة نقل، ضبط مقدار

  . 1982 مارس 16 المؤرخ في 503لمنصوص عليها باألمر عدد منحة النقل المقادير ا وتتضمن مقدار
  .2014بداية من أول جوان  بهذا الملحق التعديلي ان المرفق2 و عدد 1 عدد  األجوروالطبق جدي: الفصل الثاني 

ن يتقاضون أجورا  ، الزيادات في األجور عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذي2014تنسحب بصفة استثنائية  وبالنسبة لسنة 
  .تفوق األجور المضبوطة بجدولي األجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي

  .2014يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول جوان  : الثالثالفصل 
  .2014 ديسمبر 11 تونس في  

  
  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  سين العباسيح

  
  العامةالكاتب العام للجامعة

للصناعات الغذائية والسياحة 
  والصناعات التقليدية

  الحبيب رجب

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارةةرئيس

  والصناعات التقليدية
  وداد بوشماوي

  
   الوطنيةالغرفةرئيس 

   الغذائية المصبراتصناعاتل
  صر خلف اللهمنت

    



  95صفحـة   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3عــدد 

  االتفاقية المشتركة القطاعية
  المصبرات لمعامل

 الزيوت وتعليب الغذائية المصبرات وشبه
     

  
 1 عدد األجور جدول

 بالساعة الخالصين للعمال
  2014   جوان 1 من بدایة بھ العمل یقع

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

 بالدرجة
 األصناف             

1,949 1,937 1,926 1,916 1,905 1,903 1,899 1,895 1,893 1,889 1,885 1,882 1,810 1 
2,121 2,109 2,096 2,084 2,072 2,061 2,049 2,044 2,041 2,036 2,034 2,029 2,026 2 
2,315 2,299 2,270 2,257 2,242 2,228 2,213 2,198 2,184 2,169 2,165 2,161 2,156 3 
2,508 2,493 2,478 2,464 2,449 2,420 2,405 2,389 2,373 2,358 2,340 2,325 2,313 4 
2,642 2,625 2,610 2,594 2,578 2,562 2,547 2,515 2,500 2,483 2,468 2,452 2,435 5 

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

  
  
  
  
  
  

  االتفاقية المشتركة القطاعية
  المصبرات لمعامل

 الزيوت وتعليب الغذائية المصبرات وشبه
 2 عدد األجور جدول    

 بالشهر والخالصين اإلداريون للعمال
  2014   جوان 1 من بدایة بھ العمل یقع

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

 بالدرجة
 األصناف             

429,324 426,354 423,386 417,218 414,250 411,280 408,312 405,344 402,439 399,754 398,869 397,982 380,729 1 
491,206 487,636 484,066 480,497 476,927 473,357 469,786 466,216 462,647 455,877 452,307 448,737 445,168 2 
567,174 562,415 557,655 552,895 548,135 543,375 535,416 530,656 525,896 521,135 516,375 511,616 506,856 3 
649,009 642,663 636,316 629,970 623,623 614,077 607,731 601,383 595,037 588,690 582,344 572,798 566,451 4 
784,497 774,978 765,457 755,938 746,418 737,004 727,379 717,859 708,340 698,819 689,299 679,780 670,260 5 

 عدد باألمر فیھا والمرفع 1981 أفریل  7 في المؤرخ 1981 لسنة  437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكمیلیة المنحة لسلما بھذا المضبوطة األجور تتضمن:  مالحظة
  .1982  مارس 16  في المؤرخ 1982 لسنة  501
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 ديسمبر 22 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
 12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2014

التفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير ل
  .الكحولية ولعصير الغالل والمياه المعدنية

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

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

 المتعّلق بالمصادقة 1975 مارس 12وعلى القرار المؤرخ في 
على االتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير 

  الكحولية ولعصير الغالل والمياه المعدنية،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 28 في وعلى القرار المؤرخ
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1990  أوت16وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في 
 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993أوت 

لمتعّلق بالمصادقة  ا1996 جويلية 24المؤرخ في  وعلى القرار
 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996جويلية 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6 عدد  على الملحق التعديلي

  ،1999ماي 

ق  المتعّل2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في 
 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر

مصادقة  المتعّلق بال2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في 
 22تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد على

  ،2011أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 
 11تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد على

  ،2013فيفري 

وعلى االتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية 
، 1975 جانفي 16غير الكحولية ولعصير الغالل الممضاة بتاريخ 

  .معدلة بالملحقات المذكورة أعالهوال

  : قرر ما يلي

 12مصادقة على الملحق التعديلي عدد تمت ال ـ الفصل األول
غير الكحولية  قطاعية لمعامل المشروبات الغازيةلالتفاقية المشتركة ال

والمصاحب لهذا   2014 ديسمبر 11 ولعصير الغالل الممضى بتاريخ
  .القرار

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 
ت المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطا

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

 .2014 ديسمبر 22تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

مهدي جمعة
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  12ملحق تعديلي عدد 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

   المشروبات الغازية غير الكحوليةلمعامل
  ولعصير الغالل والمياه المعدنية

  :بين الممضين أسفله 
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية-

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-
   التقليدية ت والسياحة والصناعا الجامعة العامة للصناعات الغذائية-

  من جهة أخرى
بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغالل والمياه المعدنية الممضاة بتاريخ 

درة بالرائد الرسمي للجمهورية  والصا1975 مارس 12 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 1975 جانفي 16
  ،1975 أفريل 29 المؤرخ في 29 عدد التونسية

لشؤون االجتماعية المؤرخ  والمصادق عليه بقرار وزير ا1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1983 جوان 10مؤرخ في  ال43ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1983ريل ف أ28في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1989 مارس 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 31 المؤرخ في 23ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1989 مارس 29في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 أوت 24 و 21 المؤرخ في 54د  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عد1990 أوت 16المؤرخ في 

المصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  و1993 أوت 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 سبتمبر 14 المؤرخ في 69عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1993 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 24لمؤرخ في ا

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1999 ماي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى 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 7وعلى 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 8وعلى 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 9لى الملحق التعديلي عدد وع
 فيفري 24 المؤرخ في 16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2009،  

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2011 أكتوبر 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10ي 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  ف11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2013 فيفري 19المؤرخ في 

ة قطاعية تفاقيات مشترك الخاضعة الفي القطاعات 2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة وعلى  
  ،عة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا 2014 جوان 23المبرم بتاريخ و
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  : االّتفاق على ما يلي مت

  :  المشار إليها أعاله كما يلي القطاعيةمن االتفاقية المشتركة  51الفصل نّقح ي: الفصل األول 
  منحة النقل  : )جديد (51الفصل 

، منحـة نقـل جمليـة ضبط 1982 مـارس 16 المؤرخ في 503ـدد تسند لكافة العمال عالوة على منحة النقل المنصوص عليها باألمر ع
  . دينار35,333مقدارهـا الشهـري بـ 

   .2014ماي بداية من أول  بهذا الملحق التعديلي ان المرفق2 وعدد 1 عدد  األجوروالطبق جدي: الفصل الثاني 
، الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون 2014تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 

  .أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي األجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي

  .2014اي ـم اية من أولي حيز التنفيذ بدـق التعديلـيدخل هذا الملح:  الثالثالفصل 
  .2014 ديسمبر 11 تـونس في  

  
   عن المنظمات النقابية ألصحاب العمل                    عن المنظمات النقابية للعمال

  رئيسة االتحاد التونسي للصناعة                                                األمين العام لالتحاد العام
  والتجارة والصناعات التقليدية                                                     التونسي للشغل

  وداد بو شماوي                                                    حسين العباسي       
     

  رئيس الغرفة الوطنية                                                  الكاتب العام للجامعة العامة
   لصانعي المشروبات غير الكحولية                للصناعات الغذائية والسياحية                         

  زابيجمال م                                                         والصناعات التقليدية 
          الحبيب رجب   
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 1جدول األجور عدد 
 العمال الخالصون بالساعة

 2014 ماي 1العمل بھ بدایة من یقع 

 االتفاقیة المشتركة القطاعیة لمعامل المشروبات
 الغازیة غیر الكحولیة ولعصیر الغالل

 والمیاه المعدنیة
            

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

3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  
األقدمية 

في 
 الدرجة

 الصنف                              
2.160 2.154 2.148 2.146 2.144 2.140 2.126 2.124 2.122 2.120 2.118 2.116 2.114 2.111 2.085 1  
2.426 2.420 2.414 2.412 2.410 2.408 2.405 2.392 2.390 2.388 2.386 2.384 2.380 2.378 2.376 2  
2.637 2.632 2.627 2.619 2.611 2.603 2.596 2.589 2.585 2.582 2.569 2.567 2.565 2.562 2.559 3  
2.796 2.790 2.784 2.777 2.755 2.748 2.741 2.733 2.726 2.719 2.714 2.711 2.698 2.695 2.692 4  
3.012 3.006 3.000 2.991 2.982 2.973 2.965 2.957 2.933 2.925 2.917 2.909 2.900 2.892 2.884 5  
3.144 3.135 3.126 3.117 3.108 3.099 3.091 3.083 3.059 3.051 3.043 3.035 3.026 3.018 3.010 6  

 
لسنة  501 والمرفع فیھا باألمر عدد 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981   لسنة437تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة باألمر عدد  : مالحظة 

   .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982
 
 
  
 

           

 2جدول األجور عدد 
 العمال الخالصون بالشھر

 2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من 

 االتفاقیة المشتركة القطاعیة لمعامل المشروبات
 الغازیة غیر الكحولیة ولعصیر الغالل

 والمیاه المعدنیة
            

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

3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  

األقدمية 

في 

 الدرجة

 الصنف                              

430.421 428.443 426.465 424.774 423.083 421.392 420.938 420.483 420.029 419.575 419.120 418.666 418.211 417.757 415.360 1  

460.407 458.498 456.589 454.994 453.399 451.804 450.209 448.615 447.020 444.927 444.285 443.643 443.002 442.360 441.719 2  

513.807 512.133 510.459 508.764 507.070 505.375 501.180 499.484 497.789 496.094 494.399 492.704 491.008 489.314 486.611 3  

643.769 640.378 636.987 633.680 627.873 624.566 621.258 617.951 614.643 611.336 608.028 604.721 601.413 595.606 592.298 4  

739.847 731.510 723.173 719.039 714.905 710.770 706.636 702.502 698.367 694.233 690.098 683.464 679.330 675.195 671.061 5  

780.741 771.134 761.526 757.061 752.595 748.130 743.664 739.198 734.732 730.267 725.801 720.085 715.620 711.154 706.688 6  

822.687 811.809 800.931 796.134 791.337 786.540 781.743 776.946 772.149 767.352 762.555 757.758 752.961 748.164 743.367 7  

900.161 886.670 873.179 866.646 860.113 853.580 847.047 840.514 833.981 827.449 820.916 814.383 807.850 801.317 794.784 8  

995.918 979.814 963.710 955.441 947.172 938.903 930.634 922.365 914.096 905.828 897.559 889.290 881.021 872.752 864.484 9  

           
 والمرفع 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981  لسنة437تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة باألمر عدد : مالحظة 

  .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982لسنة  501فیھا باألمر عدد 
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 ديسمبر 22 مؤرخ في من وزير الشؤون االجتماعيةقـرار 
 12صادقة على الملحق التعديلي عدد يتعلق بالم 2014

  . ومشتقاتهلالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

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

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

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في 
 12ة الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقي3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990سبتمبر 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

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

  ،1996 جويلية 23تاريخ ب

 المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999ماي 

 المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002نوفمبر  14بتاريخ 

 المتعلق 2005 ديسمبر 29وعلى القرار المؤرخ في 
تفاقية الممضى  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد بالمصادقة عل

  ،2005 ديسمبر 29بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2009 جانفي

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 5تفاقية الممضى بتاريخ   لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد على

  ،2011أكتوبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 
تفاقية الممضى بتاريخ   لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد على
  ،2013 فيفري 11

وعلى االتفاقيـة المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة 
  .معدلة بالملحقات المذكورة أعاله وال1975 أفريل 29بتاريخ 

  : قرر ما يلي
 12تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل 

 11 لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب الممضى بتاريخ
  .والمصاحب لهذا القرار 2014ديسمبر 

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

، وذلك ركة القطاعية المشار إليها أعالهاألول من االتفاقية المشت
  .في كامل تراب الجمهورية

 .2014 ديسمبر 22تونس في 
  تماعيةالشؤون االجوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

مهدي جمعة
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  12 ملحق تعديلي عدد
   القطاعيةلالتفاقية المشتركة

   ومشتقاتهلصناعة الحليب
  

  :بين الممضين أسفله 
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته-

  من جهة
  التحاد العام التونسي للشغل ا-
  للصناعات الغذائية والسياحة و الصناعات التقليدية الجامعة العامة -

  من جهة أخرى
 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون 1975 أفريل 29بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 

  ،1975 أوت 19 و 15في  المؤرخ 55 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1975 جوان 19االجتماعية المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1983 أفريل 29 المؤرخ في 33عدد   والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية1983 أفريل 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 فيفري 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
   ،1989 مارس 28 المؤرخ في 22 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989 مارس 22المؤرخ في 

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

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 جوان 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 27 المؤرخ في 64ية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1993 أوت 5في 

تماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االج1996 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 48الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 13المؤرخ في  101د  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عد2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2005 ديسمبر 29تفاقية الممضى بتاريخ ذه اال له8وعلى الملحق التعديلي عدد 
نفي  جا24 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 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد وعل
 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 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10لملحق التعديلي عدد وعلى ا
  ،2011كتوبر  أ25 المؤرخ في 81 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2011 أكتوبر 14المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2013 فيفري 11ضى بتاريخ  لهذه االتفاقية المم11وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16 عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2013 فيفري 19المؤرخ في 

تفاقيات مشتركة قطاعية الفي القطاعات الخاضعة  2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة وعلى  
  ،عة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا 2014 جوان 23المبرم بتاريخ و
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  :تم االّتفاق على ما يلي 
 :ي  المشار إليها أعاله كما يل القطاعية من االتفاقية المشتركة 50 لنّقـح الفصي: الفصل األول     

  :منحة النقل والتنّقالت ) : جديد  ( 50الفصل  
  :من هذا الفصل و المتعلقة بمنحة النقل كما يلي " أ " تنّقح أحكام الفقرة 

، وذلك عالوة على المبلغ المقرر باألمر عدد ) د38,333(تسند لكل عامل منحة جملية شهرية بعنوان النقل قيمتها :  منحة النقل - أ " 
  ". المؤجر الذي يدفعها في موفى كل شهرهذه المنحة على  وتحمل .1982 مارس 16المؤرخ في  1982 لسنة 503
  .2014بداية من أول ماي  المرفقة بهذا الملحق التعديلي 3 وعدد 2 وعدد1 عدد تطبق جداول األجور : الثانيالفصل  

  .ال الخالصون خارج جداول األجورمل بمن فيهم العاموينتفع بالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول جميع الع
  .2014يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي  : الثالثالفصل 
   .2014 ديسمبر 11 ونس فيـت  

  
  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
   العامةالكاتب العام للجامعة

  للصناعات الغذائية والسياحة
  والصناعات التقليدية

  حبيب رجب

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل               
   االتحاد التونسي للصناعةةرئيس                

  والصناعات التقليدية والتجارة                
  وداد بو شماوي                  
  

  رئيس الغرفة الوطنية                   
   ومشتقاتهلصناعة الحليب                    

  الحبيب الجديدي                  
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  القطاعية المشتركة اإلتفاقية
   ومشتقاتهالحليب لصناعة

  
 1 عدد األجور جدول

 العالي االختصاص وفنيي والفنيين االشراف ألعوان

  2014  ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 الدرجة
 بالدرجة البقاء مدة

 الفعلیة األقدمیة
  األصناف              

 I أ 641,749 645,279 648,810 655,755 659,278 662,809 666,339 669,870 673,400 676,924 680,454 683,984 687,515 691,045
  ب 649,602 653,132 656,663 663,608 667,131 670,662 674,192 677,723 681,253 684,777 688,307 691,838 695,368 698,898
  ج 657,455 660,985 664,516 671,461 674,984 678,515 682,045 685,576 689,106 692,630 696,160 699,691 703,221 706,751
 II أ 697,529 701,770 706,003 710,237 714,471 718,705 722,939 727,179 734,827 739,061 743,295 747,529 751,763 755,996
  ب 739,825 745,473 754,534 761,595 765,829 771,476 777,124 782,771 788,418 797,473 803,121 808,768 814,415 820,063
  ج 755,531 761,179 770,240 777,301 781,535 787,182 792,830 798,477 804,124 813,179 818,827 824,474 830,121 835,769
 III أ 786,190 792,540 798,891 805,242 811,599 817,950 827,712 834,066 840,423 846,774 853,125 859,475 865,826 872,184
  ب 798,754 805,105 811,456 817,806 824,164 830,515 840,277 846,630 852,988 859,339 865,689 872,040 878,391 884,748
  ج 811,319 817,670 824,021 830,371 836,729 843,080 852,842 859,195 865,553 871,904 878,254 884,605 890,956 897,313
 IV أ 883,371 891,838 900,306 908,780 917,248 925,716 934,190 942,658 951,125 959,593 968,067 976,535 985,002 993,477
  ب 895,935 904,403 912,871 921,345 929,813 938,280 946,755 955,222 963,690 972,158 980,632 989,100 997,567 006,042 1
  ج 908,500 916,968 925,436 933,910 942,378 950,845 959,320 967,787 976,255 984,722 993,197 001,664 1 010,132 1 018,607 1
 V أ 945,441 954,967 964,493 974,026 983,552 993,078 002,611 1 010,723 1 021,663 1 031,196 1 040,722 1 050,248 1 059,781 1 069,307 1
  ب 958,006 967,532 977,058 986,591 996,117 005,643 1 015,176 1 023,288 1 034,228 1 043,761 1 053,287 1 062,813 1 072,346 1 081,872 1
  ج 970,571 980,097 989,623 999,156 008,682 1 018,208 1 027,741 1 035,853 1 046,793 1 056,326 1 065,852 1 075,378 1 084,911 1 094,437 1
 VI أ 001,221 1 011,812 1 022,397 1 032,988 1 043,573 1 054,157 1 064,748 1 075,333 1 085,924 1 096,509 1 107,093 1 117,685 1 128,269 1 138,861 1
  ب 032,633 1 043,224 1 053,809 1 064,400 1 074,985 1 085,569 1 096,161 1 106,745 1 117,336 1 127,921 1 138,505 1 149,097 1 159,681 1 170,273 1
 VII أ 115,435 1 128,847 1 142,258 1 155,670 1 169,082 1 182,486 1 195,898 1 209,310 1 222,721 1 236,133 1 249,544 1 262,949 1 276,359 1 289,772 1
  ب 153,130 1 166,541 1 179,953 1 193,365 1 206,776 1 220,181 1 233,593 1 247,004 1 260,416 1 273,827 1 287,239 1 300,644 1 314,054 1 327,467 1

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

  
  

  القطاعية المشتركة اإلتفاقية
  ومشتقاتهالحليب لصناعة

    
 2 عدد األجور جدول    

  للعملة    
  2014  ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع

  األسبوع في ساعة 48 نظام
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 الدرجة
 بالدرجة البقاء مدة

 الفعلیة األقدمیة
 األصناف               

 I أ 2,067 2,075 2,091 2,107 2,123 2,138 2,154 2,169 2,183 2,191 2,199 2,208 2,217 2,225
 األجراء ب 2,078 2,086 2,102 2,118 2,134 2,149 2,165 2,180 2,194 2,202 2,210 2,219 2,228 2,236
  ج 2,089 2,097 2,113 2,129 2,145 2,160 2,176 2,191 2,205 2,213 2,221 2,230 2,239 2,247
 II أ 2,288 2,306 2,324 2,342 2,359 2,377 2,385 2,395 2,404 2,414 2,424 2,436 2,451 2,462
 األجراء ب 2,299 2,317 2,335 2,353 2,370 2,388 2,396 2,406 2,415 2,425 2,435 2,447 2,462 2,473

 المختصون
  ج  2,310 2,328 2,346 2,364 2,381 2,399 2,407 2,417 2,426 2,436 2,446 2,458 2,473 2,484
 III أ 2,493 2,510 2,528 2,546 2,551 2,559 2,569 2,577 2,587 2,595 2,606 2,617 2,640 2,648
 العمال ب 2,505 2,523 2,541 2,558 2,564 2,572 2,582 2,590 2,599 2,608 2,618 2,629 2,653 2,661
  ج 2,518 2,535 2,553 2,574 2,576 2,585 2,594 2,602 2,612 2,620 2,631 2,642 2,665 2,673
  IV أ 2,618 2,646 2,658 2,677 2,696 2,715 2,733 2,752 2,771 2,807 2,826 2,845 2,863 2,880
 العمال ب 2,650 2,677 2,689 2,708 2,727 2,747 2,764 2,783 2,803 2,838 2,857 2,876 2,894 2,912

 المختصون
  ج 2,681 2,708 2,721 2,740 2,759 2,778 2,796 2,815 2,834 2,869 2,889 2,908 2,925 2,943
 V أ 2,826 2,846 2,866 2,888 2,925 2,947 2,968 2,989 3,011 3,034 3,055 3,077 3,097 3,121
 العمال ب 2,865 2,885  2,906 2,928 2,964 2,986 3,007 3,029 3,051 3,074 3,094 3,116 3,137 3,160

 ووالكفاءةذ
  ج 2,904 2,925 2,945 2,967 3,004 3,026 3,046 3,068 3,090 3,113 3,133 3,155 3,176 3,199
 VI أ 3,041 3,080 3,102 3,125 3,147 3,170 3,192 3,216 3,239 3,261 3,284 3,321 3,343 3,363
 ذوو العمال ب 3,080 3,120 3,141 3,165 3,186 3,210 3,232 3,255 3,278 3,300 3,323 3,360 3,382 3,402

    العالیة الكفاءة
  ج 3,119 3,159 3,181 3,204 3,226 3,249 3,271 3,294 3,317 3,339 3,362 3,399 3,421 3,442

ة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن : مالحظة ة المؤقت األمر المحدث سنة437    عدد ب ي المؤرخ  1981ل لأفر  7 ف ع 1981 ی ا والمرف األمر فیھ سنة 501 عدد ب ي المؤرخ 1982 ل  16  ف
  .1982  مارس
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  االتفاقية المشتركة القطاعية

  لصناعة الحليب
    

  3جدول األجور عدد 
  اإلداريين واألعوان العامة المصالح ألعوان

 2014  ماي 1 من بداية به العمل يقع

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

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

  الفعلیة األقدمیة 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23

 األصناف               

 I أ 432,606 434,654 436,703 438,752 440,800 442,849 444,897 446,946 448,995 451,043 453,092 455,140 457,189 459,238

  ب 455,186 457,508 459,830 462,152 464,473 466,795 469,117 471,439 473,760 476,082 478,404 480,726 483,047 485,369

  ج 505,348 507,807 510,273 512,731 515,190 517,648 520,106 522,565 525,023 527,481 529,940 535,812 538,271 540,729

 II أ 528,581 531,722 534,863 538,004 541,145 544,287 547,428 550,569 553,710 556,851 563,407 566,548 569,689 572,831

  ب 532,507 535,648 538,790 541,931 545,072 548,213 551,354 554,496 557,637 560,778 567,334 570,475 573,616 576,757

  ج 536,434 539,575 542,716 545,857 548,998 552,140 555,281 558,422 561,563 564,704 571,260 574,401 577,542 580,684

 III أ 566,580 569,841 573,104 576,365 579,627 582,889 586,151 592,794 595,758 598,723 601,686 604,651 607,615 610,580

  ب 571,292 574,553 577,816 581,077 584,339 587,601 590,863 597,506 600,469 603,434 606,398 609,363 612,327 615,292

  ج 576,003 579,265 582,528 585,789 589,050 592,313 595,574 602,217 605,181 608,146 611,110 614,075 617,039 620,004

 IV أ 599,688 603,074 606,462 609,851 616,652 620,040 623,427 626,816 630,204 633,591 636,980 640,368 643,755 647,144

  ب 605,185 608,571 611,959 615,348 622,149 625,538 628,925 632,313 635,701 639,088 642,477 645,865 649,252 652,641

  ج 610,682 614,068 617,456 620,845 627,646 631,035 634,422 637,810 641,199 644,586 647,974 651,362 654,749 658,138

 V أ 646,319 649,985 653,655 660,740 664,410 668,080 671,751 675,421 679,090 682,761 686,431 690,101 693,772 700,856

  ب 652,602 656,267 659,937 667,023 670,692 674,362 678,033 681,703 685,373 689,044 692,714 696,383 700,055 707,139

  ج 658,884 662,550 666,220 673,305 676,975 680,645 684,316 687,985 691,655 695,326 698,996 702,666 706,337 713,421

 VI أ 699,469 703,563 707,656 711,751 715,844 719,937 724,031 728,125 732,219 736,312 743,821 747,914 752,007 756,102

  ب 715,175 719,269 723,362 727,457 731,550 735,643 739,738 743,831 747,925 752,018 759,527 763,620 767,713 771,808

  ج 730,881 734,975 739,068 743,163 747,256 751,349 755,444 759,537 763,631 767,724 775,233 779,326 783,419 787,514

 VII أ 767,311 772,958 778,604 784,252 789,898 795,543 801,191 806,837 812,348 821,544 827,190 832,838 838,484 844,131

  ب 789,299 794,947 800,593 806,240 811,886 817,532 823,179 828,825 834,336 843,533 849,179 854,826 860,472 866,120

  ج 811,288 816,935 822,581 828,228 833,874 839,520 845,168 850,814 856,325 865,521 871,167 876,815 882,461 888,108

 VIII أ 867,633 878,812 886,576 894,340 902,105 909,867 917,632 925,396 933,160 940,924 948,687 956,452 964,216 971,980

  ب 899,045 910,224 917,988 925,752 933,517 941,280 949,044 956,808 964,572 972,337 980,099 987,864 995,628 003,392 1

  ج 930,457 941,636 949,400 957,164 964,929 972,692 980,456 988,220 995,984 003,749 1 011,511 1 019,276 1 027,040 1 034,804 1

 IX أ 001,221 1 011,808 1 022,395 1 032,983 1 043,570 1 054,157 1 064,744 1 075,332 1 085,919 1 096,506 1 107,093 1 117,681 1 128,268 1 138,855 1

  ب 032,633 1 043,220 1 053,808 1 064,395 1 074,982 1 085,569 1 096,156 1 106,744 1 117,331 1 127,918 1 138,505 1 149,093 1 159,680 1 170,267 1

 X أ 121,716 1 135,126 1 148,537 1 161,947 1 175,358 1 188,769 1 202,179 1 215,589 1 228,999 1 242,534 1 255,821 1 269,231 1 282,642 1 296,052 1

  ب 153,128 1 166,538 1 179,949 1 193,359 1 206,770 1 220,181 1 233,591 1 247,001 1 260,411 1 273,946 1 287,233 1 300,643 1 314,054 1 327,464 1

  .1982 مارس 16  في المؤرخ 1982 لسنة 501 عدد باألمر فیھا والمرفع 1981 أفریل  7 في المؤرخ 1981لسنة 437  عدد باألمر المحدثة ةالمؤقت التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن : مالحظة
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 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
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 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
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 ديسمبر 31 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقــرار 
 12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2014

لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي 
  .والشكوالطة والمرطبات

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

 2011 لسنة 6طالع على القانون التأسيسي عدد بعد اال
 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 19وعلى القرار المؤرخ في 
لبسكوي على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات وا

  والشكوالطة والمرطبات،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في 
 25اريخ  لهذه االتفاقية الممضى بت2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3 عدد  على الملحق التعديلي

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4عدد  على الملحق التعديلي

 ،1993ن جوا
 المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6 عدد  على الملحق التعديلي

  ،1999ماي 

 المتعّلق 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 
 29تفاقية الممضى بتاريخ هذه اال ل8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17لى القرار المؤرخ في وع
 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 5تفاقية الممضى بتاريخ  ال لهذه ا10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011أكتوبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 25قرار المؤرخ في وعلى ال
 1تفاقية الممضى بتاريخ   لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد على

  ،2013مارس 

وعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي 
، 1975 أفريل 29والشكوالطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 

  .هوالمعدلة بالملحقات المذكورة أعال

  : قرر ما يلي

 12تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي 

، 2014ديسمبر  17 والشكوالطة والمرطبات الممضى بتاريخ
  .والمصاحب لهذا القرار

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

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 الحلويات
  والبسكوي والشكوالطة والمرطبات

  
  :بين الممضين أسفله 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكوالطة-

  من جهة                         
   االتحاد العام التونسي للشغل-
   التقليديةتللصناعات الغذائية والسياحة والصناعا الجامعة العامة -

  من جهة أخرى                      
 1975 أفريل 29بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكوالطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 

 47 عدد  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية1975 جوان 19 في والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ
  ،1975 جويلية 8المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1983 ماي 17 المؤرخ في 37رية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهو1983 أفريل 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1989 مارس 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 31 المؤرخ في 23ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1989 مارس 29في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3الملحق التعديلي عدد وعلى 
  ،1990 سبتمبر 7 و4 المؤرخ في 56  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد1990 أوت 16المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 جوان 11 بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59ية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1993 أوت 2في 

ؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الش1996 جويلية 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 26مؤرخ في  ال60 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 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 48ة عدد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي والصادر 1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 نوفمبر 29 المؤرخ في 97دد ع والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

جتماعية ليه بقرار وزير الشؤون اال والمصادق ع2005 ديسمبر 29تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد وعل
 جانفي 27 المؤرخ في 8ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي2006 جانفي 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2006،  

جتماعية والتضامن ؤون اال والمصادق عليه بقرار وزير الش2009 جانفي 28 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 ،2009 فيفري 24 المؤرخ في 16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 فيفري 17والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2011 أكتوبر 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10لى الملحق التعديلي عدد وع
  ،2011 أكتوبر 25 المؤرخ في 81عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2011 أكتوبر 14المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 2013 مارس 1لممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية ا11وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 مارس 29 المؤرخ في 26ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي2013 مارس 25في 

تفاقيات مشتركة قطاعية في 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 23المبرم بتاريخ و
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  :تم االّتفاق على ما يلي 
 : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعية  من االتفاقية المشتركة52ينّقح الفصل  : الفصل األول 

  منحة النقل) : جديد (52صل الف
 بداية من أول ك د في الشهر، تحمل على كاهل المؤجر وتدفع في آخر الشهر وذل28,666تسند لكل عامل منحة جملية للنقل قيمتها 

  .2014ماي 
  .2014بداية من أول ماي عديلي  بهذا الملحق الّتان المرفق2عدد  و1 عدد راألجو والطبق جدي : الثانيالفصل 

 .مال الخالصين خارج جداول األجورحب الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العوتنس
 .2014يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي  : الثالثالفصل 

  .2014 ديسمبر 17 تـونس في
  

  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
  الكاتب العام للجامعة العامة

للصناعات الغذائية والسياحة 
  الصناعات التقليديةو

  الحبيب رجب

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل                
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارةةرئيس                

  والصناعات التقليدية            
  وداد بو شماوي            

  
   لصناعةالوطنيةرئيس الغرفة               

  والبسكوي والشكوالطةالحلويات              
  مرشد خلف الله            
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  القطاعیة المشتركة االتفاقیة
  والبسكوي الحلویات لصناعة

 والمرطبات والشكوالطة
     

    
 1 عدد األجور جدول
 بالشھر الخالصون األعوان

  2014  ماي 1 من بدایة بھ العمل یقع

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

 األقدمیة   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2

 بالدرجة

 الصنف               

443,745 441,758 439,771 437,784 435,797 433,809 431,822 429,658 429,100 428,525 427,967 427,393 426,818 426,541 423,447  1 

488,780 486,462 484,144 481,826 477,007 474,688 472,370 470,025 467,732 465,414 463,095 461,528 460,705 460,305 459,905 2 

531,844 529,298 526,752 524,206 521,660 519,114 514,068 511,531 508,975 506,429 503,882 501,336 498,790 497,515 496,274 3 

573,933 571,332 568,731 566,130 563,528 560,884 558,325 555,723 550,621 548,020 545,418 542,816 540,215 538,914 537,613 4 

644,961 641,247 637,530 633,813 630,096 626,380 622,663 616,446 612,730 609,013 605,297 601,580 597,863 596,005 594,146 5 

719,760 714,805 709,850 704,895 699,939 694,984 687,528 682,572 677,617 672,661 667,706 662,750 655,295 652,817 650,340 6 

ذلك 1982 مارس 16  في المؤرخ 1982 لسنة 501 عدد باألمر ھافی والمرفع 1981 أفریل  7 في المؤرخ  1981لسنة  437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة األجور تتضمن:  مالحظة دار وك ة مق  منح

   .یومیا ملیم 112 بـ المضبوط الحضور

  
  
  

  
  

  القطاعیة المشتركة االتفاقیة
والبسكوي الحلویات لصناعة  

    والمرطبات والشكوالطة  
    

 2 عدد األجور جدول
 بالساعة الخالصون األعوان

  2014  يما 1 من بدایة بھ العمل یقع

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

 األقدمیة   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 بالدرجة

 الصنف               

2,123 2,113 2,103 2,095 2,085 2,076 2,072 2,069 2,067 2,064 2,061 2,058 2,055 2,054 2,032 1 

2,311 2,301 2,291 2,282 2,272 2,261 2,252 2,242 2,230 2,228 2,225 2,222 2,220 2,218 2,217 2 

2,546 2,534 2,522 2,498 2,488 2,476 2,465 2,454 2,442 2,431 2,420 2,409 2,405 2,403 2,402 3 

2,734 2,722 2,710 2,697 2,685 2,674 2,650 2,639 2,627 2,616 2,605 2,593 2,582 2,577 2,571 4  

 منحة مقدار وكذلك 1982 مارس 16  في المؤرخ 1982 لسنة 501 عدد باألمر فیھا والمرفع 1981 أفریل  7 في المؤرخ 1981لسنة   437  عدد باألمر المحدثة المؤقتة التكمیلیة المنحة الجدول بھذا المضبوطة جوراأل تتضمن:  مالحظة

 .یومیا ملیم 112 بـ المضبوط الحضور
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 ديسمبر 31 اعية مؤرخ فيمن وزير الشؤون االجتم قرار
 12 بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد يتعّلق 2014

لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات 
  .الكحولية

  إن وزير الشؤون االجتماعية،
 2011 لسنة 6بعد اإلطالع على القانون التأسيسي عدد 

ؤقت للسلط  المتعلق بالتنظيم الم2011 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 19وعلى القرار المؤرخ في 
على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات 

  ،الكحولية
 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 28خ في وعلى القرار المؤر

 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 
  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 
 المتعّلق بالمصادقة 1990وت  أ31وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 
  

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 
المتعّلق  1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999ماي 

ق  المتعّل2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 
 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 

 29تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال8ى الملحق التعديلي عدد عل
  ،2005ديسمبر 

صادقة  المتعلق بالم2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9ى الملحق التعديلي عدد عل

  ،2009جانفي 
 المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في 

 22تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال10 الملحق التعديلي عدد على
  ،2011أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 
 11تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال11 الملحق التعديلي عدد لىع

  ،2013فيفري 
وعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات 

، والمعدلة بالملحقات 1975 أفريل 29الكحولية الممضاة بتاريخ 
  المذكورة أعاله،
  : قرر ما يلي

 12تعديلي عدد  تمت المصادقة على الملحق ال ـاألولالفصل 
ات الكحولية ـارة المشروبـاعة وتجـاعية لصنـلالتفاقية المشتركة القط

  .والمصاحب لهذا القرار، 2014 ديسمبر 17 اريخـالممضى بت
تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 

جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
ية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األول من االتفاق

  .في كامل تراب الجمهورية

 .2014 ديسمبر 31تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

مهدي جمعة



  3عـــدد   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   118صفحــة 

  12ملحق تعديلي عدد 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية
  :ممضين أسفله بين ال

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-
   الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية-

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-
    ة والسياحة والصناعات التقليديةللصناعات الغذائيالجامعة العامة  -
   

  من جهة أخرى
 والمصادق عليها 1975 أفريل 29لمشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية ا

 10 و7 المؤرخ في 66ة التونسية عدد  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهوري1975 جوان 19بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
  ،1975أكتوبر 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1983 مارس 8االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1983 ماي 27 المؤرخ في 40ية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1983 أفريل 28في 

يه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق عل1989 فيفري 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989 مارس 22المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1990وت  أ31المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 جوان 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58ة عدد سي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التون1993 أوت 2في 

 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 6 التعديلي عدد وعلى الملحق
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002فمبر  نو14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 13 المؤرخ في 101دد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

 وزير الشؤون االجتماعية ، والمصادق عليه ، بقرار2005 ديسمبر 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جانفي 27 المؤرخ في 8ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي2006 جانفي 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

2006،  

  ،2009 جانفي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والصادر بالرائد الرسمي 2009 فيفري 17جتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال

  ،2009 فيفري 24 المؤرخ في 16 عدد للجمهورية التونسية
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2011 أكتوبر 22هذه االتفاقية الممضى بتاريخ  ل10وعلى الملحق التعديلي عدد 

  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2011 نوفمبر 1في المؤرخ 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  2013يفري  ف11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16 عدد مهورية التونسية والصادر بالرائد الرسمي للج2013 فيفري 19المؤرخ في 
المبرم تفاقيات مشتركة قطاعية وفي القطاعات الخاضعة ال 2014بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنة وعلى 

   الصناعات التقليدية ،بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة و 2014 جوان 23بتاريخ 
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  : االّتفاق على ما يلي مت
 : من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي 53ل نّقح الفصي: الفصل األول 

  :ملحقات األجور ) : جديد  ( 53الفصل 
  : تنّقح أحكام النقطة الثانية من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي 

  :ل تدفع في نهاية كل شهر تضبط كما يلي منحة نق) 2

  
  2014أول ماي 

 د 35,000  بالنسبة لمستوى األجر األدنى
   د36,000  بالنسبة ألعوان التنفيذ

   د36,833  بالنسبة ألعوان التسيير المتوسطين

   د37,667  بالنسبة ألعوان التسيير العالين

   د39,333  بالنسبة لإلطارات المتوسطة

  د 41,000   لإلطارات العليابالنسبة 

  .2014بداية من أول ماي  بهذا الملحق التعديلي ان المرفق2 وعدد 1 عدد  األجوروالطبق جدي :الفصل الثاني 
، الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون 2014بالنسبة لسنة تنسحب بصفة استثنائية و

  .ر المرفقين بهذا الملحق التعديلياألجور المضبوطة بجدولي األجوأجورا تفوق 
 .2014ق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي ـيدخل هذا الملح:  الثالثالفصل 

   .2014 ديسمبر 17 تـونس في
  

  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
للصناعات الغذائية   العامةالعام للجامعةالكاتب 

  والسياحة والصناعات التقليدية

  الحبيب رجب

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارةةرئيس

  والصناعات التقليدية
  وداد بو شماوي

  
  الوطنيةرئيس الغرفة 

  لصانعي المشروبات الكحولية
  محمد بالشيخ
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 1جور عدد جدول األ
 العمال الخالصون بالشهر

2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من   
 

 االتفاقية المشتركة القطاعية
 لصناعة وتجارة
 المشروبات الكحولية

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

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

 األصناف                              
469.358 467.605 465.852 464.099 462.346 461.644 461.114 460.586 460.057 459.527 458.998 458.471 458.019 457.568 450.092     I 
506.570 504.501 502.432 500.364 498.295 496.226 494.157 492.088 490.019 489.160 488.468 487.775 487.084 486.391 485.711    II 
558.716 556.597 554.478 552.359 550.239 545.588 543.130 540.672 538.247 535.756 533.298 530.840 528.383 526.820 525.658   III 
630.848 628.792 626.736 623.480 620.825 618.170 615.198 612.395 609.740 607.084 604.430 599.464 596.136 593.030 589.923    IV 
701.028 697.672 694.316 690.960 687.604 683.954 679.871 676.371 672.580 666.635 663.279 659.654 656.569 653.081 649.424     V 
789.221 785.091 780.961 776.831 772.701 768.572 761.942 756.780 753.683 749.553 745.364 740.697 736.031 731.364 724.712    VI 
874.877 869.484 864.091 856.198 850.805 845.409 840.268 835.376 830.460 825.556 818.152 813.248 808.345 803.441 798.063   VII 
936.126 929.980 923.834 917.688 911.542 905.296 899.150 892.804 886.558 880.307 874.422 868.743 863.092 857.387 849.209  VIII 

1 025.582 1 018.355 1 011.128 1 003.901 996.674 989.448 982.221 974.994 967.767 960.495 952.545 944.595 936.646 928.696 920.747    IX 
1 104.392 1 096.092 1 087.792 1 079.492 1 071.192 1 062.933 1 054.673 1 046.415 1 038.156 1 029.896 1 021.637 1 013.378 1 005.119 996.091 987.005     X 

  
 والمرفع فیھا باألمر  1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981    لسنة437تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة باألمر عدد   : مالحظة

 .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 501عدد 
 
 
 
 

 2جدول األجور عدد 
 العمال الخالصون بالساعة

2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من    

 االتفاقیة المشتركة القطاعیة
 لصناعة وتجارة

 المشروبات الكحولیة
            

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

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

 األصناف                
 عامل یدوي 2.220 2.246 2.248 2.250 2.253 2.254 2.257 2.259 2.262 2.278 2.282 2.292 2.302 2.312 2.322

عامل یدوي  2.742 2.745 2.747 2.750 2.753 2.756 2.774 2.776 2.782 2.792 2.801 2.811 2.821 2.831 2.841
 مختص

 معین عامل  2.905 2.908 2.911 2.929 2.932 2.943 2.953 2.964 2.975 2.986 2.997 3.007 3.017 3.027 3.037
 عامل الصنع 3.073 3.078 3.096 3.101 3.113 3.124 3.136 3.147 3.158 3.172 3.183 3.193 3.203 3.213 3.223

عامل ذو  3.283 3.295 3.309 3.321 3.335 3.346 3.358 3.369 3.380 3.390 3.402 3.413 3.424 3.435 3.446
 كفاءة

عامل ذو  3.421 3.434 3.449 3.461 3.475 3.486 3.498 3.510 3.517 3.538 3.564 3.576 3.588 3.600 3.612
 كفاءة عالیة

            
 والمرفع فیھا باألمر  1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981   لسنة437باألمر عدد  تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة  : مالحظة.

 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 501عدد 
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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
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   الصحة وزارة
  

 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4559أمر عدد 
  .يتعلق بتأجير األطباء مراقبي مراكز تصفية الدم

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الصحة،

  ، منه148 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 16 المؤرخ في 2011نة  لس6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى 2011ديسمبر 

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي 
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
العام ألعوان  المتعلق بضبط النظام األساسي 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
م تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بالتنظيم الصحي، كما ت1991
  ،2008 جوان 16 المؤرخ في 2008 لسنة 2342

 سبتمبر 20 المؤرخ في 1974 لسنة 872وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي لسلك المتفقدين الطبيين 1974

ومن يوازيهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2000جانفي  10 المؤرخ في 2000 لسنة 76األمر عدد 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالت 1974

  أنظارها،

 فيفري 15 المؤرخ في 1989 لسنة 296وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي للسلك الطبي 1989

أو تممته وخاصة للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2001 جانفي 23 المؤرخ في 2001 لسنة 316األمر عدد 

 أوت 31 المؤرخ في 1993 لسنة 1915وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الهياكل واالختصاصات وكذلك المواصفات 1993

من حيث طاقة االستيعاب والمحالت والتجهيزات واألعوان 
  التي نقحتهبالمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص

 6 المؤرخ في 2010 لسنة 2200أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2010سبتمبر 

 1998 أفريل 4 المؤرخ في 1998 لسنة 793وعلى األمر عدد 
المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،2009 جوان 15 المؤرخ في 2009 لسنة 1926عدد 

 أفريل 4 المؤرخ في 1998  لسنة795وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغالل مراكز تصفية 1998

الدم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر 
 وخاصة 2009 أفريل 4 المؤرخ في 2009 لسنة 1927عدد 

   منه،10الفصل 

 ماي 24 المؤرخ في 1999 لسنة 1114وعلى األمر عدد 
ائمة الفحوص التكميلية والخدمات  المتعلق بضبط ق1999

األخرى التي يجب أن تقوم بها مراكز تصفية الدم لفائدة المرضى 
 المؤرخ في 2010 لسنة 318كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2010 فيفري 22
 نوفمبر 10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد 

ك الطبي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسل2008
  االستشفائي الصحي،

 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، 2014 جانفي 29

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  وعلى رأي وزير الشؤون االجتماعية،
  والمالية،وعلى رأي وزير االقتصاد 
  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  : يصدر األمر اآلتي نصه

الفصل األول ـ تسند لفائدة األطباء المنتمين إلى أسالك 
األطباء االستشفائيين الجامعيين وأطباء المستشفيات وأطباء 

كلى أو في الطب الصحة العمومية المختصين في أمراض ال
الباطني أو في اإلنعاش الطبي أو في التخدير واإلنعاش وإلى سلك 
األطباء المتفقدين للصحة العمومية والذين تم تكليفهم بمراقبة 

 1998 لسنة 795مراكز تصفية الدم طبقا ألحكام األمر عدد 
 المشار إليه أعاله، منحة شهرية 1998 أفريل 4المؤرخ في 

  .ل المراقبة التي ينجزونها في هذا اإلطارجملية مقابل أعما

  .حدد المقدار الشهري لهذه المنحة بأربعمائة دينار
تضبط قائمة األطباء المراقبين المنتفعين بهذه المنحة بقرار 

  .من وزير الصحة
ال يتم صرف هذه المنحة إال بعد إدالء الطبيب المراقب 

بية الجاري بها بتقريره الشهري وفقا لما تقتضيه األحكام الترتي
ويجب عليه رفع هذا التقرير إلى مصالح اإلدارة الفرعية . العمل

للتراتيب ومراقبة المهن الصحية بوزارة الصحة عن طريق المدير 
  .الجهوي للصحة المختص ترابيا

 ـ يتعين على الطبيب المراقب القيام بمراقبة مركز 2الفصل 
  .رورة إلى ذلكتصفية الدم مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الض

 ـ تحمل منحة الرقابة على حساب أموال المشاركة 3الفصل 
حساب دعم مراقبة تصفية الدم "التابع لوزارة الصحة المسمى 

  ".والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع األعضاء
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 ـ تخضع المنحة المشار إليها بالفصل األول من هذا 4الفصل 
رتيبية الجاري بها العمل األمر إلى النصوص التشريعية والت

بخصوص الضريبة على الدخل وال تخضع للحجز بعنوان أنظمة 
  .التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة

 ـ تبقى أحكام هذا األمر سارية المفعول إلى غاية 5الفصل 
  .2014 ديسمبر 31

 ـ وزير االقتصاد والمالية ووزير الصحة مكلفان، كل 6الفصل 
 يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي فيما

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4560 أمر عدد
 من الزيادة الجملية 2015بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 

لفائدة سلك صيادلة في مقادير منحة العمل كامل الوقت 
  .الصحة العمومية

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الصحة،

  ، منه148 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم 2011ديسمبر 

 المؤرخ 2014 لسنة 3اسي عدد تنقيحه وإتمامه بالقانون األس
 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3في 

  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
ارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلد

  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالتها، 1974

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 241د وعلى األمر عد
 المؤرخ في 1977 لسنة 363 المتعلق بتنقيح األمر عدد 1991

 المتعلق بإحداث المنح الخاصة المسندة 1977 أفريل 16
 تممته لصيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

 مارس 15 المؤرخ في 2010 لسنة 466وخاصة األمر عدد 
2010،  

 19 المؤرخ في 2005 لسنة 3296 األمر عدد وعلى
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة 2005ديسمبر 

 لسنة 2976االستشفائيين الصحيين، المنقح والمتمم باألمر عدد 
  ،2007 نوفمبر 19 المؤرخ في 2007

 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4078وعلى األمر عدد 
ادة الجملية في مقادير منحة  المتعلق بضبط الزي2008ديسمبر 

 وإسناد القسط 2010 ـ 2008العمل كامل الوقت طيلة الفترة 
  األول لفائدة صيادلة الصحة العمومية،

 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2817وعلى األمر عدد 
 من 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009

كامل الوقت لفائدة صيادلة الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل 
  الصحة العمومية،

 أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 1985وعلى األمر عدد 
 من 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010

الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة صيادلة 
  الصحة العمومية،

المؤرخ في  2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014 جانفي 29

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1800وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل 2014

 وإسناد القسط األول 2015 ـ 2014ترة كامل الوقت طيلة الف
  لفائدة سلك صيادلة الصحة العمومية،

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  :يصدر األمر اآلتي نصه 

 القسط 2015الفصل األول ـ يسند ابتداء من أول جانفي 
 من الزيادة الجملية في مقادير منحة 2015ثاني بعنوان سنة ال

العمل كامل الوقت المنصوص عليها باألمر المذكور أعاله عدد 
 لفائدة سلك 2014 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1800

  : صيادلة الصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي
  )بحساب الدينار(

بتداء المقدار الشهري للزيادة ا  الرتب
  2015من أول جانفي 

  185  صيدلي للصحة العمومية
  220  صيدلي أول للصحة العمومية

  275  صيدلي رئيس للصحة العمومية
  205  صيدلي مختص للصحة العمومية

  250  لصحة العموميةصيدلي مختص أول ل
  320  لصحة العموميةلصيدلي مختص رئيس 
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ية مكلفان، كل  ـ وزير الصحة ووزير االقتصاد والمال2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

                                        مهدي جمعة

  

يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4561أمر عدد 
 من الزيادة الجملية في 2015بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 

  .مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات

  إن رئيس الحكومة،

  ،الصحةباقتراح من وزير 
  ، منه148 وخاصة الفصل الدستوربعد االطالع على 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
كما تم ؤقت للسلط العمومية  المتعّلق بالتنظيم الم2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد  و2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12
لة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الدو

اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 

جميع  المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالتها وعلى 1974
  النصوص التي نقحته أو تممته،

 فيفري 15 المؤرخ في 1989 لسنة 296وعلى األمر عدد 
بضبط النظام األساسي للسلك الطبي للمستشفيات  المتعلق 1989

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2001 جانفي 23 المؤرخ في 2001 لسنة 316

 فيفري 15 المؤرخ في 1989 لسنة 299وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث المنح الخاصة المسندة للسلك الطبي 1989

للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2010 مارس 15 المؤرخ في 2010 لسنة 464عدد األمر 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4075وعلى األمر عدد 
لية في مقادير منحة عدم قبول  المتعلق بضبط الزيادة الجم2008

 وإسناد القسط األول لفائدة 2010 ـ 2008الحرفاء طيلة الفترة 
  السلك الطبي للمستشفيات،

 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2819وعلى األمر عدد 
 من 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009

فاء لفائدة السلك الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحر
  الطبي للمستشفيات،

 أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 1986وعلى األمر عدد 
 من 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010

الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك 
  الطبي للمستشفيات،

 29خ في  المؤر2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1797وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم 2014
 وإسناد القسط األول 2015 ـ 2014قبول الحرفاء طيلة الفترة 

  .لفائدة السلك الطبي للمستشفيات

  وعلى رأي وزيــــر االقتصاد والماليــة،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه

، القسط 2015الفصل األول ـ يسند ابتداء من أول جانفي 
 من الزيادة الجملية في مقادير منحة 2015لثاني بعنوان سنة ا

عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها باألمر المذكور أعاله عدد 
 لفائدة السلك 2014 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1797

  :الطبي للمستشفيات وفقا لبيانات الجدول التالي 

  )بحساب الدينار(

زيادة لالمقدار الشهري ل  الرتبة
  2015تداء من أول جانفي اب

  320  طبيب أول للمستشفيات

  250  طبيب المستشفيات

 ـ وزير الصحة ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل 2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة
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يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4562أمر عدد 
 من الزيادة الجملية في 2015بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 

مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة سلك المتفقدين الطبيين 
  .والموازين لهم

  إن رئيس الحكومة،
  ،الصحةباقتراح من وزير 
  ، منه148 وخاصة الفصل الدستوربعد االطالع على 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
تم  كما المتعّلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد  و2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 
   المؤرخ في1983 لسنة 112د وعلى القانون عد

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

 سبتمبر 20 المؤرخ في 1974 لسنة 872وعلى األمر عدد 
بضبط القانون األساسي لسلك المتفقدين الطبيين  المتعلق 1974

والموازين لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2000 جانفي 10 المؤرخ في 2000 لسنة 76األمر عدد 

 سبتمبر 20 المؤرخ في 1974 لسنة 874وعلى األمر عدد 
ق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة لسلك  المتعل1974

المتفقدين الطبيين والموازين لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2370أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2001أكتوبر 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
ها وعلى جميع  المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالت1974

  النصوص التي نقحته أو تممته،
 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4074وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول 2008
 وإسناد القسط األول لفائدة 2010 ـ 2008الحرفاء طيلة الفترة 

  سلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم،
 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2818دد وعلى األمر ع

 من 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009
الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة سلك 

  المتفقدين الطبيين والموازين لهم،
 أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 1987وعلى األمر عدد 

 من 2010لثالث بعنوان سنة  المتعلق بإسناد القسط ا2010
الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة سلك 

  المتفقدين الطبيين والموازين لهم،

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1796وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم 2014

 وإسناد القسط األول 2015 ـ 2014قبول الحرفاء طيلة الفترة 
  .لفائدة سلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم

  قتصاد والماليــة،وعلى رأي وزيــــر اال
  .إلداريةوعلى رأي المحكمة ا

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  : يصدر األمر اآلتي نصه

، القسط 2015الفصل األول ـ يسند ابتداء من أول جانفي 
 من الزيادة الجملية في مقادير منحة 2015الثاني بعنوان سنة 

يها باألمر المذكور أعاله عدد عدم قبول الحرفاء المنصوص عل
 لفائدة سلك 2014 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1796

  :المتفقدين الطبيين والموازين لهم وفقا لبيانات الجدول التالي 

  )بحساب الدينار(

  الرتب
زيادة لالمقدار الشهري ل

ابتداء من أول جانفي 
2015  

  185  متفقد جهوي للصحة العمومية

  220  ة العموميةمتفقد مركزي للصح

  275  متفقد عام للصحة العمومية

 ـ وزير الصحة ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل 2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4563أمر عدد 
 من الزيادة الجملية في 2015بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 

مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة السلك الطبي االستشفائي 
  .الصحي

  إن رئيس الحكومة،
  ،الصحةباقتراح من وزير 
  ، منه148 وخاصة الفصل الدستوربعد االطالع على 

 16 المؤرخ في 2011لسنة  6على القانون التأسيسي عدد و
كما تم  المتعّلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011ديسمبر 

القانون  و2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4األساسي عدد 
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   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 النظام األساسي العام ألعوان  المتعلق بضبط1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 ومشموالتها  العموميةمهمة وزارة الصحة المتعلق بضبط 1974

  تممته،أوعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 233وعلى األمر عدد 
 المؤرخ في 1977 لسنة 646 المتعلق بتنقيح األمر عدد 1991

إحداث المنح الخاصة المسندة لألطباء ب المتعلق 1977 أوت 5
ى جميع النصوص التي نقحته أو تممته االستشفائيين الصحيين وعل

 مارس 15 المؤرخ في 2010 لسنة 463وخاصة األمر عدد 
2010،  

 نوفمبر 10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد 
بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي  المتعلق 2008

  االستشفائي الصحي،

ر  ديسمب30 المؤرخ في 2008 لسنة 4076وعلى األمر عدد 
العمل كامل  المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة 2008
 وإسناد القسط األول لفائدة 2010 ـ 2008 طيلة الفترة الوقت

  ،االستشفائي الصحي الطبيسلك ال

 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2815وعلى األمر عدد 
 من 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009
سلك ال لفائدة العمل كامل الوقتة الجملية في مقادير منحة الزياد
  ،االستشفائي الصحي الطبي

 أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 1984وعلى األمر عدد 
 من 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010

سلك ال لفائدة العمل كامل الوقتالزيادة الجملية في مقادير منحة 
  ،الصحياالستشفائي  الطبي

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1798وعلى األمر عدد 
العمل جملية في مقادير منحة  المتعلق بضبط الزيادة ال2014

 وإسناد القسط األول 2015 ـ 2014 طيلة الفترة كامل الوقت
  .االستشفائي الصحي الطبيسلك اللفائدة 

  وعلى رأي وزيــــر االقتصاد والماليــة،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

هيصدر األمر اآلتي نص :  

، القسط 2015الفصل األول ـ يسند ابتداء من أول جانفي 
 من الزيادة الجملية في مقادير منحة 2015الثاني بعنوان سنة 
 المنصوص عليها باألمر المذكور أعاله عدد العمل كامل الوقت

سلك ال لفائدة 2014 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1798
  :جدول التالي  وفقا لبيانات الاالستشفائي الصحي الطبي

  )بحساب الدينار(

  الرتب
المقدار الشهري 

زيادة ابتداء من لل
  2015أول جانفي 

  185  طبيب للصحة العمومية
  220  طبيب أول للصحة العمومية

  275  طبيب رئيس للصحة العمومية
  205  طبيب اختصاصي للصحة العمومية

طبيب اختصاصي أول للصحة 
  العمومية

250  

 للصحة طبيب اختصاصي رئيس
  العمومية

320  

 ـ وزير الصحة ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل 2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4564أمر عدد 
 من الزيادة الجملية في مقادير 2015 القسط الثاني بعنوان سنة بإسناد

  .منحة العمل كامل الوقت لفائدة سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
  إن رئيس الحكومة،
  ،الصحةباقتراح من وزير 
  ، منه148 وخاصة الفصل الدستوربعد االطالع على 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
كما تم  المتعّلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد  و2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 
   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

بط النظام األساسي العام ألعوان  المتعلق بض1983 ديسمبر 12
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 
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 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
ومشموالتها العمومية ط مهمة وزارة الصحة  المتعلق بضب1974

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 1991 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 237وعلى األمر عدد 
 سبتمبر 19 المؤرخ في 1977 لسنة 757المتعلق بتنقيح األمر عدد 

 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لجراحي األسنان 1977
ميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة بالمستشفيات وعلى ج

  ،2001 جانفي 23 المؤرخ في 2001 لسنة 315األمر عدد 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4077وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل 2008

 وإسناد القسط األول لفائدة 2010 ـ 2008الوقت طيلة الفترة 
  ء األسنان للصحة العمومية،أطبا

 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2816وعلى األمر عدد 
 من 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009

الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة أطباء 
  األسنان للصحة العمومية،

أوت  16 المؤرخ في 2010 لسنة 1983وعلى األمر عدد 
 من 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010

الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة أطباء 
  األسنان للصحة العمومية،

 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3182وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أطباء األسنان 2010

  ائي الصحي،االستشف
 2014 جانفي 10 المؤرخ في 2014 لسنة 45وعلى األمر عدد 

المتعلق بضبط مقدار منحة العمل كامل الوقت المخولة لسلك أطباء 
  األسنان االستشفائي الصحي،

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1799وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل 2014

 وإسناد القسط األول 2015 ـ 2014 الفترة طيلةكامل الوقت 
  عمومية،أطباء األسنان للصحة السلك لفائدة 

  وعلى رأي وزيــــر االقتصاد والماليــة،
  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  : يصدر األمر اآلتي نصه

 القسط 2015ـ يسند ابتداء من أول جانفي الفصل األول 
  من الزيادة الجملية في مقادير منحة2015الثاني بعنوان سنة 

العمل كامل الوقت المنصوص عليها باألمر المذكور أعاله عدد 
 لفائدة سلك 2014 ماي 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1799

  :أطباء األسنان للصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي 

  )بحساب الدينار(

  الرتب
المقدار الشهري 

زيادة ابتداء من لل
  2015أول جانفي 

  185  ميةطبيب أسنان للصحة العمو

  220  طبيب أسنان أول للصحة العمومية

  275  طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية

طبيب أسنان اختصاصي للصحة 
  العمومية

205  

طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة 
  العمومية

250  

طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة 
  العمومية

320  

ن، كل  ـ وزير الصحة ووزير االقتصاد والمالية مكلفا2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

  

  النقلوزارة

  

 يتعلق بفتح 2014 ديسمبر 26 في  مؤرخوزير النقلقرار من 
مهندس أول بالسلك مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .رك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقلالمشت

  وزير النقل، إن 

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

  ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهالعمومية

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد وعلى 
 المتعـّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983يسمبر د

ة ـالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغ
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،ةـاإلداري ،         

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819األمر عدد وعلى 
ص بالسلك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخا1999
ة، وعلى جميع النصوص ك لمهندسي اإلدارات العموميرالمشت

  تممته،التي نقحته و
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 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014 جانفي 29

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  2014 أكتوبر 30 خ فيوزير النقل المؤرقرار ى وعل
 بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية تعلقالم

 بالسلك المشترك مهندس أول لمهندسي األشغالإلى رتبة 
  .لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقل

  :قرر ما يلي 

ملفات للترقية الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بال
إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية 

  .2014 واأليام الموالية بعنوان سنة 2015 مارس 4يوم 

) 9( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع 2الفصل 
  .خطط

 فيفري 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2015.  

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  النقلوزير 

  شهاب بن أحمد

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  

  الثقافةوزارة

  
يتعلق  2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4565أمر عدد 

بإحداث منحة العمل الثقافي لفائدة أعوان وزارة الثقافة 
  .والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

  إن رئيس الحكومة،

  ،الثقافةباقتراح من وزير 

 2011 لسنة 6القانون التأسيسي عدد االطالع على بعد 

 المتعّلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
تممته وخاصة  وأالعمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3عدد القانون األساسي 
 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد  والقانون األساسي 2014

  ،2014فري في

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011مبر  سبت23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 أوت 4 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
ضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين ب المتعلق 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
اشرة بأس مالها بصفة مرالتي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية 

ي نقحته أو تممته وخاصة القانون وكليا، وعلى جميع النصوص الت
 والمتعلق 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69عدد 

  ادرة االقتصادية،بحفز المب

 سبتمبر 13 المؤرخ في 2011 لسنة 86وعلى المرسوم عدد 

   المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،2011

مبر  نوف17 المؤرخ في 2011 لسنة 121وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،2011

 جوان 6 المؤرخ في 1990 لسنة 1023وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه 1990

 1993 لسنة 589إلداري والمالي كما تم إتمامه باألمر عدد ا
  ،1993 مارس 8المؤرخ في 

 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 1609وعلى األمر عدد 
ضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما ب المتعلق 1993

  ،1995 جانفي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 8تم تنقيحه باألمر عدد 

 مارس 15 المؤرخ في 1994 لسنة 559وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم دار الكتب الوطنية وضبط مشموالتها،1994

 مارس 15 المؤرخ في 1994 لسنة 560 وعلى األمر عدد
ضبط التنظيم اإلداري والمالي للمندوبيات ب المتعلق 1994

 1430 كما تم تنقيحه باألمر عدد الجهوية للثقافة وطرق تسييرها
 1440 واألمر عدد 2004 جوان 22 المؤرخ في 2004لسنة 
  ،2013 أفريل 22 المؤرخ في 2013لسنة 

 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 1996
 واألمر عدد 2003 أوت 25 المؤرخ في 2003 لسنة 1819عدد 

  ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 
ساسي ألعوان الدولة والجماعات  المتعلق بضبط المرتب األ1997

العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما 
 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268تم تنقيحه باألمر عدد 

 أوت 22 المؤرخ في 2012 لسنة 1685 واألمر عدد 2007
 جوان 3 المؤرخ في 2013 لسنة 2226 واألمر عدد 2012
 جويلية 22 المؤرخ في 2013 لسنة 3113 واألمر عدد 2013
2013،  
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 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب  1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 2003 لسنة 2338الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2003 نوفمبر 11المؤرخ في 

 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1443وعلى األمر عدد 
 األساسي الخاص بأعوان وزارة  المتعلق بضبط النظام1999

 المؤرخ في 2012 لسنة 3208الثقافة كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2012 ديسمبر 10

 فيفري 24 المؤرخ في 2004 لسنة 401وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وكالة 2004

  إحياء التراث والتنمية الثقافية،

 فيفري 3 المؤرخ في 2006 لسنة 401وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث المركز الوطني للترجمة وضبط تنظيمه 2006

  اإلداري والمالي وطرق تسييره،

 سبتمبر 4 المؤرخ في 2012 لسنة 1959وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير مركز 2012

  الموسيقى العربية والمتوسطية،

 جوان 12 المؤرخ في 2013 لسنة 2520مر عدد وعلى األ
، دار المركز الثقافي الدولي بالحمامات"بإحداث  المتعلق 2013

المالي ووضبط مشموالته وتنظيمه اإلداري " المتوسط للثقافة والفنون
  وطرق تسييره،

 جويلية 1 المؤرخ في 2013 لسنة 2860وعلى األمر عدد 
نسية لحقوق المؤلف والحقوق  المتعلق بإحداث المؤسسة التو2013

  المجاورة وضبط تنظيمها اإلداري والمالي وطرق تسييرها،
 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 

  المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

   رأي وزيــــر االقتصاد والماليــة،وعلى

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه
منحة العمل "الفصل األول ـ أحدثت منحة خصوصية تسمى 

لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها " الثقافي
سند المنحة لألعوان القارين والوقتيين والمتعاقدين بالنظر، وت

  .المباشرين لعملهم بالوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

 ـ حددت المقادير الشهرية للمنحة المنصوص عليها 2الفصل 
  :بالفصل األول طبقا لبيانات الجدول التالي 

  الصنف والصنف الفرعي
المبلغ الشهري الخام للمنحة 

  )بالدينار(

  170.000  1أ

  131.733  2أ

  114.397  3أ

  91.769  ب

  76.756  ج

  69.249  د

  91.769  عملة وحدة ثالثة

  76.756  نيةاعملة وحدة ث

  69.249  عملة وحدة أولى

 ـ تصرف منحة العمل الثقافي شهريا على قسطين 3الفصل 
 والقسط 2015 جانفي 1القسط األول بداية من : متساويين 

وتخضع هذه المنحة للضريبة . 2016 جانفي 1ن الثاني بداية م
على الدخل وللحجز بعنوان التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس 

  .طبقا للتراتيب الجاري بها العملعند الوفاة المال 
 ـ وزير الثقافة ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل 4الفصل 

 فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي
  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

مهدي جمعة
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.



  يتم اإلشتراك
  :حد مكاتبها أ أو ب71434211:  رادس اهلاتف 2098تصال مبقر املطبعة الرمسية بشارع فرحات حشاد ما باالإ

 )71(329637: الهاتف  ـ 1 نهج هانون عدد : تـونس   ـ  1000

 )71(844002الفاكس ) 71(842661: الهاتف  ـ 18 عدد العراق نهج   :الفيات  ـ  1002

  )73(225495: الهاتف  ـ نهج الرباط. إ.ح.ت.ق.صحي  : ـ سـوسة 4000
  )74(460422: الهاتف  ـ 2,2 كم العين، طريق مركز العالية : ـ صفاقس 3051

  

 بنكي باسم املطبعة الرمسية  بريدي أوك أو بتحويلشي أو عن طريق نقداأو بتسديد املبلغ املطلوب 
  :حد احلسابات التالية ألللجمهورية التونسية 

  85-0000000061015 17001  )   نس  تو (                      الحساب الجاري بالبريد    :      تـونس 
  10.000.0000576088.788.79) ثامر(الشركة التونسية للبنك 

  0100115006046.07 03.000) تونس( الفالحي الوطنيالبنك 
  701004/30 3500 000 001 12) فرع أ(اإلتحاد الدولي للبنوك 
  90 87 2433 1104 01.100.028) فرع مقرين(البنك العربي لتونس 

  1020024047001997.74 04) الحرية (نكالتجاري ب
  005230000028.29 2030 08) مقرين(بنك تونس العربي الدولي 

  094047001039.69 04.1000) رادس (التجاري بنك
  66 788 1004125 089 609 10:الشركة التونسية للبنك  :سوسـة 
  30000018.67 70300044 08: بنك تونس العربي الدولي  :صفاقس 

  

  عام الجاريى اللإالسعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة 
   ص ت ق ت ص2,100 + %1:  ص ت ق ت ص            الترجمة 1,500 + %1: النشرة األصلية 

  ا مصاريف اإلرسال إليهيضاف
  

  

  
  
    

  
  للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي

  وقرارات قوانين وأوامر

  
      

  




