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 ديسمبر 17قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
ركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات على االتفاقية المشت المتعّلق بالمصادقة 1975 جوان 19وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37 ، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  طالع على الدستور،بعد اال    إن وزير الشؤون االجتماعية،  .الكحولية وتجارة المشروبات لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة 15 بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  يتعّلق2018 ة الممضى  لهذه االتفاقي5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11مضى بتاريخ قية الم لهذه االتفا4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22تفاقية الممضى بتاريخ  لهذه اال2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في   ،الكحولية   ،2005ديسمبر  29 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28ريخ  لهذه االتفاقية الممضى بتا6على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ 

معدلة بالملحقات ، وال1975 أفريل 29الكحولية الممضاة بتاريخ التفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات وعلى ا  ،2017جوان  19 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 14على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في   ،2016أفريل  15 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 10وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 ديسمبر 17بتاريخ  لهذه اإلتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 ديسمبر 31وعلى القرار المؤرخ في   ،2013فيفري  11 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 أكتوبر 22مضى بتاريخ  لهذه اإلتفاقية الم10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في  ية ات الكحولـارة المشروبـاعة وتجـاعية لصنـلالتفاقية المشتركة القط 15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل   :قرر ما يلي   .المذكورة أعاله  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3ل الفص  .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله ، وذلك  المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار    2018 نوفمبر 26 اريخـالممضى بت

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
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 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1975جوان  19والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  1975 أفريل 29المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ المشتركة القومية لصناعة وتجارة بعد االطالع على االتفاقية   من جهة أخرى   ةالتقليدي والسياحة والصناعات ةللصناعات الغذائيالجامعة العامة  -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :ين الممضين أسفلهب  لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية  لالتفاقية المشتركة القطاعية  15ملحق تعديلي عدد 
 االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1975 أكتوبر 10 و7 المؤرخ في 66
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 ماي 27 المؤرخ في 40التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 28المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

ليه بقرار وزير الشؤون  والمصادق ع1989 فيفري 22  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990أوت  31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58ية عدد التونس والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6ق التعديلي عدد وعلى الملح
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002وفمبر  ن14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  وزير الشؤون ، والمصادق عليه، بقرار2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2009 جانفي 28  فيفري 17تماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في االج

، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 22بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24المؤرخ في  16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009  فيفري 22 المؤرخ في 16جمهورية التونسية عدد الرسمي لل والصادر بالرائد 2013 فيفري 19االجتماعية المؤرخ في ، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1في االجتماعية المؤرخ 
، والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون 2014 ديسمبر 17بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 ، والمصادق عليه ، بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2015  جانفي9 المؤرخ في 3الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 ديسمبر 31االجتماعية المؤرخ في  اقية الممضى  لهذه االتف14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016 ماي 17 المؤرخ في 40للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016ماي  10االجتماعية المؤرخ في  ، والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 19بتاريخ    ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في 
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ت الخاضعة إلتفاقيات مشتركة قطاعية في القطاعا 2019-2018محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان سنتي وعلى    : المتعلقة بمنحة النقل من هذا الفصل كما يلي) ب(المتعلقة بمنحة الحضور وأحكام النقطة ) 1(تنّقح أحكام النقطة   :ملحقات األجور): جديد (53الفصل   :إليها أعاله كما يلي مكرر من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار 53 و53الن نّقح الفصي  ـالفصل األول  : االّتفاق على ما يليمت    بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 2018 سبتمبر 19 المبرم بتاريخو
  .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 13,763 -  .2018 د في الشهر بداية من أول ماي 12,923 - :تسند للعمال منحة تقدر كما يلي: منحة الحضور) 1
   د64,994  د 61,028  بالنسبة لإلطارات العليا   د62,870   د59,033  بالنسبة لإلطارات المتوسطة   د60,747   د57,039  بالنسبة ألعوان التسيير العالين   د59,684   د56,041  طينبالنسبة ألعوان التسيير المتوس   د58,622   د55,045  بالنسبة ألعوان التنفيذ   د57,349  د53,849  بالنسبة لمستوى األجر األدنى  2019بداية من أول ماي   2018بداية من أول ماي   الصنف      :تدفع في نهاية كل شهر تضبط كما يلي: منحة نقل) 2
     د22,089   د20,741  بالنسبة لإلطارات العليا   د17,841   د16,752  بالنسبة لإلطارات المتوسطة   د13,593   د12,763  بالنسبة ألعوان التسيير العالين   د11,469   د10,769  بالنسبة ألعوان التسيير المتوسطين   د9,346   د8,776  بالنسبة ألعوان التنفيذ   د6,796   د6,381  بالنسبة لمستوى األجر األدنى  2019بداية من أول ماي   2018من أول ماي بداية   الصنف    :منحة سكن ضبطت مقاديرها كما يلي تسند لكل عامل   :منحة سكن): جديد( مكرر 53الفصل  
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  :التعديلي حسب التاريخين التاليين المرفقة بهذا الملحق  األجوراولطبق جدت  ـ2الفصل 
 .2018بداية من أول ماي  2 وعدد1الجدوالن عددـ 
  .2019 بداية من أول ماي 4 وعدد3الجدوالن عددـ 

  .المرفقة بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال ، 2019 و2018النسبة لسنتي تنسحب بصفة استثنائية وب
ق التعديلي حيز التنفيذ بداية من ـ يدخل هذا الملح ـ3الفصل    . الفصلين األول والثاني أعاله مع مراعاة أحكام2018ماي أول 

  التقليديةوالسياحة والصناعات للصناعات الغذائية  العامة الكاتب العام للجامعة  سمير ماجول  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  للصناعة والتجارةرئيس االتحاد التونسي   التونسي للشغل العاماألمين العام لالتحاد   ألصحاب العملعن المنّظمات النقابية   الللعمعن المنّظمات النقابية   .2018 نوفمبر 26 تونس في  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم   :أحكام خاصة ـ 4الفصل 
  محمد بن الشيخ  صابر التبيني  الكحوليةلصانعي المشروبات   الوطنيةرئيس الغرفة 
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