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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 




