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 10المؤرخ في  2017 لسنة 468عدد  وعلى األمر الحكومي
 ،اسة الحكومةالمتعلق بإلحاق هياكل برئ 2017أفريل 

  ،رأي المحكمة اإلدارية وعلى

  .مداولة مجلس الوزراءوبعد 

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

من ) أ(المطة الرابعة من الفقرة الفرعية  ى تلغ ـالفصل األول
 2005لسنة  321  من األمر عدد4الفصل  الفقرة األولى من

المالي المتعلق بالتنظيم اإلداري و 2005  فيفري16المؤرخ في 
 وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعوض

  :باألحكام التالية

 .الوزارة المكلفة بالضمان االجتماعي ممثل عنـ 

هذا األمر   وزير الشؤون االجتماعية مكلف بتنفيذ ـ2الفصل 
  .الرسمي للجمهورية التونسية بالرائد الحكومي الذي ينشر

  .2019 جويلية 24تونس في 
  

  مضاء المجاوراإل

  وزير الشؤون االجتماعية
محمد الطرابلسي                 

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

  
 جويلية 24  وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار من

 15بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  يتعلق 2019
  .لالتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي

  لشؤون االجتماعية،إن وزير ا

  على الدستور،  طالعبعد اال

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

 المتعّلق بالمصادقة 1975 مارس 12وعلى القرار المؤرخ في 
على االتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي والكسكسي 

  : والمعدلة بالملحقات التالية،1975 جانفي 16ضاة بتاريخ المم

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

  ،1983مارس 

 المتعّلق 1989 ديسمبر 23وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 2د بالمصادقة على الملحق التعديلي عد

  ،1989 أكتوبر 30بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في 
 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990سبتمبر 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 
 11ه االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذ4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

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

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
فاقية الممضى  لهذه االت6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعلق 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 
 29لممضى بتاريخ  ااالتفاقية لهذه 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

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

  ،2009أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2011  أكتوبر14وعلى القرار المؤرخ في 
 5تاريخ  لهذه االتفاقية الممضى ب10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011 أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2013  مارس8وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013 فيفري

 المتعلق بالمصادقة 2015 فيفري 24وعلى القرار المؤرخ في 
 12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد 

  ،2015فيفري 

 المتعلق 2016 جويلية 21وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 13بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016 جويلية 4بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في 
 19 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 14على الملحق التعديلي عدد 

  .2017 جوان

  :قرر ما يلي 

 15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـالفصل األول 
 الممضى يلالتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكس

  .، والمصاحب لهذا القرار2019 جوان 17بتاريخ 

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل 
بعين لألنشطة المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة التا

األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 
  .في كامل تراب الجمهورية
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  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل 

  .2019 جويلية 24تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  اعيةوزير الشؤون االجتم
محمد الطرابلسي                 

 

  15ملحق تعديلي عدد 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  والكسكسيللعجين الغذائي 

  :ين الممضين أسفلهب

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الغرفة الوطنية للعجين الغذائي والكسكسي-

  من جهة

  للشغل االتحاد العام التونسي -

للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات  الجامعة العامة -
  التقليدية

  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي 
 والمصادق عليها 1975 جانفي 16والكسكسي الممضاة بتاريخ 

 1975 مارس 12بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 المؤرخ 24لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد والصادرة با

  ،1975 أفريل 11 و8في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في 
  ،1983 ماي 17خ في  المؤر37التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 أكتوبر 30

 والصادر بالرائد 1989 ديسمبر 23االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 جانفي 9 المؤرخ في 2الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 سبتمبر 12

 والصادر بالرائد 1990 أكتوبر 13االجتماعية المؤرخ في 
 26 و23 المؤرخ في 68الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،1990أكتوبر 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في 
  ،1993 أوت 24 المؤرخ في 63التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 والصادر بالرائد 1996 جويلية 24مؤرخ في االجتماعية ال
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30

ي  والصادر بالرائد الرسم1999 جويلية 14المؤرخ في 
  ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 6خ في  المؤر99بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002ديسمبر 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006 جانفي 27المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 25

 2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 المؤرخ في 39والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2009 ماي 15

 لهذه االتفاقية الممضى 10ديلي عدد وعلى الملحق التع
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 5بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية المؤرخ في 
 أكتوبر 25 المؤرخ في 81الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2011،  

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في 
  ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2015 فيفري 12بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2015 فيفري 24االجتماعية المؤرخ في 
 مارس 3 المؤرخ في 18الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2015،  
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 لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 جويلية 4بتاريخ 

الرائد  والصادر ب2016 جويلية 21االجتماعية المؤرخ في 
 جويلية 26 المؤرخ في 61الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2016،  

 لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 19بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في 
  ،2017 جويلية 4ؤرخ في  الم53للجمهورية التونسية عدد 

محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى 
 في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة 2019-2018سنتي 

بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ قطاعية و
التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

  التقليدية،

  : االّتفاق على ما يليمت

من  مكرر 54 و54 و3-53 الفصولنّقح ت  ـالفصل األول
  : إليها أعاله كما يلي القطاعية المشاراالتفاقية المشتركة

  منحة الحضور): جديد (3-53الفصل 

تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص 
لمنقح  وا1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل 

  : تقدر كما يلي1965 ديسمبر 31باألمر المؤرخ في 

  ،2018 د في الشهر بداية من أول ماي 6,078 ـ

  .2019 د في الشهر بداية من أول ماي 6,473 ـ

  : منحة النقل:)جديد ( 54الفصل 

تمنح لكل عامل منحة نقل حددت مقاديرها بعد إدماج منحة 
 12 المؤرخ في 1982 لسنة 503النقل المحدثة باألمر عدد 

  : كما يلي1982مارس 

  :2018 أول ماي  منبدايةـ 

   د58,638  :بالنسبة لمستوى األجر األدنى

   د59,835  :الصنف األول

   د60,827  :الصنف الثاني

   د61,828  :الصنف الثالث

   د63,819  :الصنف الرابع

   د71,801  :الصنف الخامس

  :2019بداية من أول ماي ـ 

   د62,449  : األجر األدنىبالنسبة لمستوى

   د63,724  :الصنف األول

   د64,781  :الصنف الثاني

   د65,846  :الصنف الثالث

   د67,967  :الصنف الرابع

   د76,468  :الصنف الخامس

وال يمكن بأي حال من األحوال أن تنال عملية اإلدماج هذه 
  .من الوضعيات التي تم اكتسابها في هذا المجال

   :منحة السكن): جديد ( مكرر54الفصل 

  :تسند لكل عامل منحة سكن ضبطت مقاديرها كما يلي

  

  

  2019بداية من أول ماي   2018بداية من أول ماي   الصنف

   د16,143   د15,158  بالنسبة لمستوى األجر األدنى

   د18,692   د17,551  1الصنف 

   د20,814   د19,544  2الصنف 

   د22,943   د21,543  3الصنف 

   د27,186   د25,527  4الصنف 

   د31,431   د29,512  5الصنف 
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  : المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التالييناألجورجداول طبق ت  ـ2الفصل 

 ،2018بداية من أول ماي  2 وعدد 1الجدوالن عدد ـ 

  .2019 بداية من أول ماي 4 وعدد 3الجدوالن عدد ـ 

  .ال بدون استثناءم على كافة أصناف العالجداول هة عن تطبيق هذتنسحب الزيادات في األجور الناتج

  . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2018 ماي يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول  ـ3الفصل 

  : أحكام خاصة ـ4الفصل 

 المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم
  .التي يغطيها هذا االتفاق

   .2019 جوان 17تونس في 

  عن المنّظمات النقابية للعمال
عن المنّظمات النقابية 

  ألصحاب العمل

  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل

 يرئيس االتحاد التونس
  جارةللصناعة والت

  والصناعات التقليدية

  سمير ماجول  نور الدين الطبوبي 

  العامةالكاتب العام للجامعة
والسياحة  للصناعات الغذائية

  والصناعات التقليدية

  رئيس الغرفة الوطنية

للعجين الغذائي 
  والكسكسي

  كمال بالخيرية  صابر التبيني
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