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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
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  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 




