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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
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  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

  

    




