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 2014 ديسمبر 16 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
لالتفاقية المشتركة  12يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  .للمخابزالقطاعية 

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

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

 المتعّلق 1976 جويلية 12وعلى القرار المؤرخ في 
  ز،بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للمخاب

 المتعّلق 1983 ديسمبر 21وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 1بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983 ديسمبر 2بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 فيفري 8وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989 أكتوبر 30

 المتعّلق بالمصادقة 1991 مارس 11لى القرار المؤرخ في وع
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1991 فيفري 12

 المتعلق 1993 نوفمبر 29وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 نوفمبر 5بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 1996 أكتوبر 16ار المؤرخ في وعلى القر
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 سبتمبر 24

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

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

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

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

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

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق 2009  جويلية21في وعلى القرار المؤرخ 
 لهذه االتفاقية الممضى 9بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009 جويلية 9بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011 أكتوبر 5

يتعلق بالمصادقة  2013 فيفري 19  فيالمؤرخقرار وعلى ال
  لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013 فيفري 11

  وعلى االتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ
  .، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله1976 ماي 11

  :قرر ما يلي 

 12 التعديلي عدد  تمت المصادقة على الملحق ـلاألو الفصل
 ديسمبر 4 لالتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ

  .والمصاحب لهذا القرار، 2014

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2 الفصل
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 

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

  .2014 ديسمبر 16تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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  12ملحق تعديلي عدد 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  خابزللم
  :بين الممضين أسفله 

  لصناعات التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة وا-

  لنقابة أرباب المخابز الغرفة الوطنية -

  من جهة    

   االتحاد العام التونسي للشغل-

  للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية الجامعة العامة -

  من جهة أخرى

ق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصاد1976  ماي11 الممضاة بتاريخ خابزبعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للم
 ،1976 جويلية 20 و16 المؤرخ في 47 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1976 جويلية 12المؤرخ في 

مؤرخ  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية ال1983 ديسمبر2 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1984 فيفري 3 جانفي و31مؤرخ في  ال8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1983 ديسمبر 21في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 أكتوبر 30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 فيفري 13 المؤرخ في 12 عدد د الرسمي للجمهورية التونسية والصادر بالرائ1990 فيفري 8المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1991 فيفري 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1991  مارس22و 19 المؤرخ في 20 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1991  مارس11المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1993 نوفمبر 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 ديسمبر7 المؤرخ في 93 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1993 نوفمبر29في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996سبتمبر 24ذه االتفاقية الممضى بتاريخ  له5وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1996أكتوبر 25 المؤرخ في 86 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1996أكتوبر 16المؤرخ في 

ادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ  والمص1999 جوان 30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1999 جويلية 14في 

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

  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2005 ديسمبر 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 جانفي 27 المؤرخ في 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006 جانفي 17 في والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ

2006،  

جتماعية مصادق عليه بقرار وزير الشؤون اال وال2009 جويلية 9 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 28 المؤرخ في 60عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2009 جويلية 21والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 ،2009جويلية 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية   2011 أكتوبر 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد 

  ،2011 أكتوبر 25 المؤرخ في 81عدد ونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية الت2011 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 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2013 فيفري 19المؤرخ في 

المبرم تفاقيات مشتركة قطاعية وفي القطاعات الخاضعة ال 2014المنح بعنوان سنة التفاق حول الزيادات في األجور وبروتوكول الى وع 
  .بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 2014 جوان 23بتاريخ  
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  : االّتفاق على ما يلي مت
  : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعية من االتفاقية المشتركة50ل نّقح الفص ي:  األوللالفص

  منحة النقل) : جديد (50الفصل 
 503بما في ذلك المنحة المنصوص عليها باألمر عدد )  د40( دينارا بأربعين تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية حدد مقدارها 

  .1982 مارس 16المؤرخ في 
  .2014 التعديلي بداية من أول ماي  المرفقة بهذا الملحق3عدد  و2 وعدد 1ق جداول األجور عدد تطب: صل الثاني الف

ا تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور المرفقة بهذ
  .الملحق التعديلي

  .2014ماي خل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول يد: الفصل الثالث 
   .2014 ديسمبر 4 تـونس في

     
  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

  
  الكاتب العام للجامعة العامة

  للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
  الحبيب رجب

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارةةرئيس

  والصناعات التقليدية
  وداد بوشماوي

  
  رئيس الغرفة الوطنية
  لنقابة أرباب المخابز

  محمد بوعنان
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 1جدول األجور عدد 
 )جمیع المخابز(األعوان اإلداریون 

2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من   

 االتفاقية المشتركة القطاعية
 للمخابز

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

 المدة  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

 الصنف              

509.013  507.807  506.601  505.395  504.189  502.983  501.777  500.571  499.365  498.159  496.953  495.747  488.551  1  

521.264  519.981  518.698  517.415  516.132  514.849  513.566  512.283  511.000  509.717  508.434  507.151  505.868  2  

541.183  539.700  538.217  536.734  535.251  533.768  532.285  530.802  529.319  527.836  526.353  524.870  523.387  3  

546.143  544.623  543.103  541.583  540.063  538.543  537.023  535.503  533.983  532.463  530.943  529.423  527.903  4  

555.066  553.466  549.366  547.766  546.166  544.566  542.966  541.366  539.766  538.166  536.566  534.966  533.366  5  

589.783  587.663  585.543  583.423  581.303  579.183  577.063  574.943  572.823  570.903  566.083  563.963  561.843  6  

649.738  646.818  643.898  640.978  638.058  635.138  632.218  629.298  623.878  620.958  618.038  615.118  612.198  7  

740.643  736.443  732.243  728.043  723.843  719.643  715.443  711.243  707.043  702.843  696.143  691.943  687.743  8  

           
 والمرفع فیھا باألمر 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981  لسنة 437لمؤقتة المحدثة باألمر عدد تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة ا: مالحظة 

  .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982 لسنة 501عدد 
  
  
  
  
  
  
  

 2جدول األجور عدد 
 األعوان الفنیون التابعون للمخابز العصریة والمخابز التقلیدیة  ذات فرن أو فرنین

2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من   

 االتفاقية المشتركة القطاعية
 للمخابز

           

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

 المدة  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

 االختصاص المهني              

 بالساعة  2.659  2.665  2.671  2.677  2.683  2.689  2.695  2.701  2.707  2.713  2.719  2.725  2.731

 بالشھر  552.947  554.195  555.443  556.691  557.939  559.187  560.435  561.683  562.931  564.179  565.427  566.675  567.923
 ممرر اللوحات

 بالساعة  2.744  2.751  2.758  2.765  2.772  2.779  2.786  2.793  2.800  2.807  2.814  2.821  2.828

 بالشھر  570.677  572.133  573.589  575.045  576.501  577.957  579.413  580.869  582.325  583.781  585.237  586.693  588.149
 الوزان

 بالساعة  2.816  2.824  2.832  2.840  2.848  2.856  2.864  2.872  2.880  2.888  2.896  2.904  2.912

 بالشھر  585.802  587.466  589.130  590.794  592.458  594.122  595.786  597.450  599.114  600.778  602.442  604.106  605.770
 العجان

 بالساعة  2.827  2.836  2.844  2.853  2.861  2.870  2.878  2.887  2.895  2.904  2.912  2.921  2.929

 بالشھر  587.903  589.775  591.439  593.311  594.975  596.847  598.511  600.383  602.047  603.919  605.583  607.455  609.119
 رئیس فرن

           
 والمرفع فیھا باألمر 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981 لسنة 437ة باألمر عدد تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدث : مالحظة 

  .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982 لسنة 501عدد 
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 3ألجور عدد جدول ا
 األعوان الفنيون التابعون للمخابز الصناعية

2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من   

 االتفاقية المشتركة القطاعية
 للمخابز

          

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

 المدة  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

              
اص االختص

 المهني

 بالساعة  2.286  2.292  2.298  2.304  2.310  2.316  2.322  2.328  2.334  2.340  2.346  2.352  2.358

 بالشھر  475.361  476.609  477.857  479.105  480.353  481.601  482.849  484.097  485.345  486.593  487.841  489.089  490.337

1

 

 بالساعة  2.646  2.653  2.660  2.667  2.674  2.681  2.688  2.695  2.702  2.709  2.716  2.723  2.730

 بالشھر  550.053  551.509  552.965  554.421  555.877  557.333  558.789  560.245  561.701  563.157  564.613  566.069  567.525

2

 

 بالساعة  2.699  2.707  2.715  2.723  2.731  2.739  2.747  2.755  2.763  2.771  2.779  2.787  2.795

 بالشھر  561.438  563.102  564.766  566.430  568.094  569.758  571.422  573.086  574.750  576.414  578.078  579.742  581.406

3

 

 بالساعة  2.736  2.745  2.754  2.763  2.772  2.781  2.790  2.799  2.808  2.817  2.826  2.835  2.844

 بالشھر  569.182  571.054  572.926  574.798  576.670  578.542  580.414  582.286  584.158  586.030  587.902  589.774  591.646

4

 

ةبالساع  2.773  2.783  2.793  2.803  2.813  2.823  2.833  2.843  2.853  2.863  2.873  2.883  2.893  

 بالشھر  576.923  579.003  581.083  583.163  585.243  587.323  589.403  591.483  593.563  595.643  597.723  599.803  601.883

5

 

          
 والمرفع فیھا باألمر 1981  أفریل 7ي  المؤرخ ف1981 لسنة 437مؤقتة المحدثة باألمر عدد تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة ال: مالحظة 

  .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982 لسنة 501عدد 




