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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

 
  
  
 
 
 




