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 تلغى المقتضيات األخيرة من الفقرة ب من الفصل  ـ2الفصل 
 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 197 من األمر عدد 3

" في حالة اختيار" المشار إليه أعاله وذلك بداية من عبارة 1995
  :عوض بما يلي آخر الفقرة المذكورة، وتإلى

في حالة اختيار نظام اإلعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة "
 لدراجةاوتسجل " تونس"بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة 

ن األولين لعبارة الحرفيبها لة العادية التي يرمز سلالنارية بالسل
  ."دراجة نارية"

 تلغى المقتضيات األخيرة من المّطة الثانية من  ـ3الفصل 
 1995 لسنة 197 من األمر عدد 4الفقرة الثانية من الفصل 

 المشار إليه أعاله وذلك بداية من 1995 جانفي 23المؤرخ في 
إلى آخر الفقرة " مع تحجير التفويت في العربة السيارة "عبارة 

  : المذكورة، وتعوض بما يلي

 ي هذه الحالةفتسجل العربة السيارة . مع إمكانية التفويت"
  .""تونس"ادية التي يرمز لها بكلمة بالسلسلة الع

يرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة  ـ 4الفصل 
والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر 
هذا األمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع اإلعفاء الجزئي 

، وفي هذه الحالة تسجل العربة من المعاليم واألداءات المستوجبة
وتسجل " تونس"السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة 

لها بالحرفين األولين الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز 
  ".ناريةدراجة "لعبارة 

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 5الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2022 جويلية 18تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

 

  
 جويلية 14  فيمن وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقـــــــرار 

 15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2022
لالتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع 

  .مشتقاته
  إن وزير الشؤون االجتماعية،

   على الدستور،االطالعبعد 

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117الرئاسي عدد وعلى األمر 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 

   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ئيسة للحكومة، المتعلق بتسمية ر2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 وعلى األمر الرئاسي عدد

  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 المتعّلق بالمصادقة 1975 مارس 12وعلى القرار المؤرخ في 

على االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع 

  مشتقاته،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 

 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1991 مارس 11وعلى القرار المؤرخ في 

 30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1991جانفي 

عّلق بالمصادقة  المت1994 جانفي 10وعلى القرار المؤرخ في 

 15 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993ديسمبر 

 المتعّلق بالمصادقة 1996 أكتوبر 16وعلى القرار المؤرخ في 

 24 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996سبتمبر 

 المتعّلق 1999  جويلية14وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

 المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في 

 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

 المتعّلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 

 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 

 28 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011سبتمبر 
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 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 

 11 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013فيفري 

علق بالمصادقة  المت2014 نوفمبر 4وعلى القرار المؤرخ في 

 20 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014 أكتوبر

 المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في 

 4 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 12على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016أفريل 

مصادقة  المتعلق بال2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في 

 19 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 13على الملحق التعديلي عدد 

 ، 2017جوان 

 المتعلق 2018 نوفمبر 30 وعلى القرار المؤرخ في

 الممضى االتفاقية لهذه 14بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

 ، 2018 نوفمبر 6بتاريخ 

 وعلى االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط

، والمعدلة 1975 جانفي 16وجميع مشتقاته الممضاة بتاريخ 

  بالملحقات التعديلية المذكورة أعاله،

  :قرر ما يلي

 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـالفصل األول

 لالتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع 15

 لهذا والمصاحب 2022 جوان 24 مشتقاته الممضى بتاريخ

  .القرار

 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي  ـ2الفصل 

على جميع المؤجرين والعملة التابعين لألنشطة المضبوطة 

بالفصل األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها 

  .أعاله، وذلك في كامل تراب الجمهورية

ة  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوري ـ3الفصل 

    .التونسية

  .2022 جويلية 14 تونس في
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  15دد ـملحق تعديلي ع

  لالتفاقية المشتركة القطاعية
  لتجارة وتوزيع النفط

  وجميع مشتقاته

  :أسفلهبين الممضين 

  لصناعات التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة وا-

   الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية-

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغل-

   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-

  من جهة أخرى
بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع 

 جانفي 16 بتاريخ النفط وجميع مشتقاته بالبالد التونسية الممضاة
 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1975
 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية 1975 مارس 12في 

  ،1975 مارس 29 المؤرخ في 21التونسية عدد 

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

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في 
  ،1983 أفريل 29 المؤرخ في 33التونسية عدد 

وعلى االتفاق المتعلق بالزيادة السنوية في األجور بقطاع 
 أكتوبر 27تجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ 

1988،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2د وعلى الملحق التعديلي عد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1991 جانفي 30

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1991 مارس 11المؤرخ في 
  ،1991 مارس 22 و19 المؤرخ في 20التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1993 ديسمبر 15

 والصادر بالرائد الرسمي 1994 جانفي 10االجتماعية المؤرخ في 
  ،1994 جانفي 25 المؤرخ في 7للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
ية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماع1996 سبتمبر 24

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1996 أكتوبر 16المؤرخ في 
  ،1996 أكتوبر 25 المؤرخ في 86التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30

الرسمي  والصادر بالرائد 1999 جويلية 14المؤرخ في 
  ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد 
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 

 13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002ديسمبر 

 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 6 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006نفي  جا20المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28

 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2009 فيفري 24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9ملحق التعديلي عدد وعلى ال

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 28

 والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية المؤرخ في 

 أكتوبر 21 المؤرخ في 80الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2011،  

  لهذه االتفاقية الممضى10وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 11بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2013 فيفري 19االجتماعية المؤرخ في 
 فيفري 22 المؤرخ في 16الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2013،  

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 

زير الشؤون  والمصادق عليه بقرار و2014 أكتوبر 20بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2014 نوفمبر 4االجتماعية المؤرخ في 

  ،2014 نوفمبر 18 المؤرخ في 93للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في 

 ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 19بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في 

  ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53د للجمهورية التونسية عد

 لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2018 نوفمبر 6بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2018 نوفمبر 30االجتماعية المؤرخ في 

 ديسمبر 25 المؤرخ في 103الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2018،  

االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان محضر وعلى 

في القطاعات الخاضعة التفاقيات  2024-2023- 2022سنوات 

بين االتحاد العام  2022 جانفي 1المبرم بتاريخ مشتركة قطاعية و

التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

 ،التقليدية

االّتفاق على ما يليتم :  

 من االّتفاقية المشتركة 44 و43الن  الفصينّقح  ـاألولالفصل 

  :  المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية

   منحة الّنقل): جديد (43الفصل 

يتمّتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة المحدثة باألمر 

ضبط ، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503عدد 

  :مقدارها الشهري كما يلي

 بعنوان سنة 2021داية من غرة ديسمبر  د ب74.651 -
2022. 

  . 2023 بعنوان سنة 2023د بداية من غرة جانفي  79.690-

 بعنوان سنة 2024 د بداية من غرة جانفي 85.069-

2024.  

   االمتيازات المختلفة :)جديد (44الفصل 

   :من هذا الفصل كما يلي) 12(تنقح النقطة 

المنحة المنصوص تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن 

 والمنقح 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل 

  :، تقدر كما يلي1965 ديسمبر 31باألمر المؤرخ في 

 بعنوان 2021 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 6.894 -

 .2022سنة 

 بعنوان 2023 د في الشهر بداية من غرة جانفي 7.359 -

  .2023سنة 

 بعنوان 2024 بداية من غرة جانفي  د في الشهر7.856 -

  .2024سنة 

 تسند لكافة العمال زيادات شهرية في األجور  ـلثانياالفصل   

 وبداية من غرة 2022 بعنوان سنة 2021بداية من غرة ديسمبر

 2024 وبداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023جانفي 

  . 2024بعنوان سنة 
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  :حسب المقادير المذكورة بالجدول التالي

  

  الصنف
  مبلغ الزيادة بعنوان

  2022سنة 
  مبلغ الزيادة بعنوان

  2023سنة 
  مبلغ الزيادة بعنوان

  2024سنة 
   د92.601  د86.746  د78.435  شغال

  1الصنف    د94.116  د88.164  د79.717  شغال ذو كفاءة
   د96.387  د90.292  د81.641  شغال ذو كفاءة عالية

   د105.391  د98.727  د89.268  عامل
  2الصنف    د107.417  د100.625  د90.984  عامل ذو كفاءة

   د110.213  د103.244  د93.352  عامل ذو كفاءة عالية
   د131.738  د123.408  د111.585  مستخدم

  3الصنف 
   د140.474  د131.592  د118.984  مستخدم ذو كفاءة

   د166.799  د156.252  د141.281  مستخدم ذو كفاءة عالية
  4الصنف 

   د176.583  د165.417  د149.569  مستخدم رئيسي
   د193.356  د181.130  د163.776  مستخدم عال
   د204.538  د191.605  د173.247  كاهية مدير

   د210.828  د197.497  د178.575  كاهية مدير أول
  5الصنف 

   د217.118  د203.389  د183.903  مدير

  

 بهذا الملحق ةاألجور المرفق تطبق جداول  ـلثالثاالفصل 

  :التعديلي حسب التواريخ التالية

 .2021 بداية من غرة ديسمبر 1 جدول عدد -

  .2023 بداية من غرة جانفي 2 جدول عدد -

  .2024 بداية من غرة جانفي 3 جدول عدد -

 2023 و2022تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 

ن تطبيق هذه الجداول على  الزيادات في األجور الناتجة ع2024و

العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول 

  .األجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي

 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية  ـلرابعاالفصل 

 مع مراعاة أحكام الفصول األول والثاني 2021غرة ديسمبر من 

  .والثالث أعاله

   ـلخامساالفصل 

طبق المؤسسات والقطاعات االتفاقات التي أبرمتها ت - أ 

 جانفي 1 المشار إليه أعاله الممضى بتاريخ قبل إمضاء االتفاق

2022. 

 2020إذا كان ما أسندته المؤسسات خالل سنتي  -ب 
 أقل مما تضمنته الفقرتين األولى والرابعة من االتفاق 2021و

ارق بمفعول يعود لشهر إسناد الف  فإّنه يتمأعالهالمشار إليه 
 2022بين الزيادات بعنوان  وال يستوجب الجمع  .2021ديسمبر 

والزيادات أو الّتسبقة التي أسندتها المؤسسات خالل سنتي 
 .2021 و2020

  أحكام خاصة ـ لسادساالفصل 

يتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم 
كون له انعكاس مالي طيلة المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب ي

  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاق

  .2022 جوان 24تونس في 

 عن المنّظمات النقابية للعمال
عن المنّظمات النقابية ألصحاب 

 العمل

  األمين العام لالتحاد العام

 التونسي للشغل

رئيس االتحاد التونسي 
  للصناعة والتجارة

 والصناعات التقليدية

 سمير ماجول الطبوبي نور الدين 

الكاتب العام للجامعة العامة 

 يةوللنفط والمواد الكيميا

رئيس الغرفة النقابية لشركات 

 توزيع المواد النفطية

 عبد الحق محمد الخبالشي سلوان السميري



  2523صفحـة   2022 جويلية 19 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   80عــدد 



  80عـــدد   2022 جويلية 19 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2524صفحــة 



  2525صفحـة   2022 جويلية 19 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   80عــدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




