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 جانفي 19قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
 12 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2015

  .لالتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

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

  العمومية،

 1966 لسنة 27صادرة بالقانون عدد وعلى مجلة الشغل ال
   وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 المتعلق بالمصادقة 1975 مارس 12وعلى القرار المؤرخ في 
  على االتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة،

 المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 17وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
 14قية الممضى بتاريخ  لهذه االتفا3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق 1993 نوفمبر 16وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993 أكتوبر 29بتاريخ 

 المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
الممضى  لهذه االتفاقية 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999ماي 

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

  ،2002 نوفمبر 14اريخ بت

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

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009أفريل 
 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011أكتوبر 

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013 فيفري

وعلى االتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 
  . والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله1975 جانفي 16

  : قرر ما يلي 

 12الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 
 29لالتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة الممضى بتاريخ 

  .لمصاحب لهذا القرار، وا2014ديسمبر 

 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل 
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

  .2015 جانفي 19تونس في 
  عيةالشؤون االجتماوزير 

  أحمد عمار اليومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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  12لحق تعديلي عدد م

  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  لقلي القهوة

  :بين الممضين أسفله 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الغرفة الوطنية لقلي القهوة-

  من جهة

  غل االتحاد العام التونسي للش-

  العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية الجامعة -

  من جهة أخرى

 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون 1975 جانفي 16بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 
  ،1975 أفريل 15 المؤرخ في 25عـدد جمهورية التونسية  والصادرة بالرائد الرسمي لل1975 مارس 12االجتماعية المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1983 مارس 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1983 ماي 24 المؤرخ في 39ية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس1983 أفريل 14في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 فيفري 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 مارس 17 المؤرخ في 19ة عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1989 مارس 17المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1990 جويلية 14ضى بتاريخ  لهذه االتفاقية المم3وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1990 سبتمبر 7 و4 المؤرخ في 56  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد1990 أوت 16المؤرخ في 

ر وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرا1993 أكتوبر 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،1993 نوفمبر 26 المؤرخ في 90عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1993 نوفمبر 16المؤرخ في 

 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 1996ية  جويل24المؤرخ 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  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي1999 جوان 9في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2002 ديسمبر 10 المؤرخ في 100دد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2005 ديسمبر 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 ،2006  جانفي27 المؤرخ في 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006  جانفي17والتضامن المؤرخ في 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 22تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال9وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2009 ماي 15 المؤرخ في 39 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009 ماي 12والتضامن المؤرخ في 

صادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية   والم2011 أكتوبر 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10وعلى الملحق التعديلي عدد 
  ،2011 أكتوبر 25 المؤرخ في 81 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2011 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 19لمؤرخ في ا

المبرم في القطاعات الخاضعة إلتفاقيات مشتركة قطاعية و 2014المنح بعنوان سنة التفاق حول الزيادات في األجور وبروتوكول اوعلى 
  ،عة والتجارة والصناعات التقليديةلتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنابين االتحاد العام ا 2014 جوان 23بتاريخ 
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  :  االّتفاق على ما يليمت

  : المشار إليها أعاله كما يلي  القطاعية من االتفاقية المشتركة 50ل نّقح الفصي :الفصل األول    

  منحة النقل:  )جديد  ( 50الفصل  

  .   د في الشهر31,833 للعمال منحة جملية للّنقل حدد مقدارها بـ  تسند

  .2014بداية من أول ماي  بهذا الملحق التعديلي المرفق األجور جدولطبق   ي :الفصل الثاني

قاضون أجورا ، الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يت2014فة استثنائية وبالنسبة لسنة تنسحب بص
  .  جور المرفق بهذا الملحق التعديليتفوق األجور المضبوطة بجدول األ

 .2014 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي  : الثالثالفصل
  .2014 ديسمبر 29تـونس في   

  

  عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل    عن المنّظمات النقابية للعمال

  ام لالتحاد العاماألمين الع

  التونسي للشغل
  

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارةةرئيس

  والصناعات التقليدية

  وداد بو شماوي    حسين العباسي

  الكاتب العام

 للصناعات الغذائيةللجامعة العامة 
  والسياحة والصناعات التقليدية

  
  رئيس الغرفة الوطنية

  لقلي القهوة

  نبيل بن يدر    الحبيب رجب
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 جدول األجور
 2014 ماي 1یقع العمل بھ بدایة من 

 االتفاقية المشتركة القطاعية
 لقلي القھوة

          

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

2  2  2  2   2 2  2  2  2  2  2  2  2  
مدة البقاء 

 بالدرجة

 األصناف              

2.166 2.161 2.156 2.151 2.146 2.141 2.136 2.131 2.126 2.121 2.116 2.110 2.058 1  

2.367 2.360 2.353 2.346 2.339 2.332 2.325 2.318 2.311 2.304 2.297 2.290 2.283 2  

2.570 2.562 2.554 2.546 2.538 2.530 2.522 2.514 2.506 2.498 2.490 2.482 2.474 3  

2.786 2.776 2.763 2.753 2.743 2.733 2.723 2.713 2.703 2.693 2.683 2.673 2.663 4  

3.028 3.015 3.003 2.990 2.978 2.966 2.941 2.929 2.916 2.904 2.892 2.879 2.867 5  

    
 .1982 مارس 16 المؤرخ في  1982 لسنة 501 والمرفع فیھا باألمر عدد 1981  أفریل 7 المؤرخ في 1981   لسنة437 تتضمن األجور المضبوطة بھذا الجدول المنحة التكمیلیة المؤقتة المحدثة باألمر عدد  :مالحظة 




