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يلية  جو14من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قـــــــرار 
 16يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2022

  .لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الدهن
  إن وزير الشؤون االجتماعية،

   على الدستور،االطالعبعد 

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

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

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 وعلى األمر الرئاسي عدد
 الحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء 2021أكتوبر 

 المتعّلق 1975 نوفمبر 20وعلى القرار المؤرخ في 
  بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 

 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989فيفري 

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

 المتعّلق 1996 جويلية 23وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

تعّلق  الم1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 جوان 30بتاريخ 

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

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

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

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009جانفي 

دقة  المتعلق بالمصا2011  أكتوبر11وعلى القرار المؤرخ في 
 23 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2011ر سبتمب

 المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في 

 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 2014 نوفمبر 4وعلى القرار المؤرخ في 

 20 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12لى الملحق التعديلي عدد ع

  ،2014أكتوبر 

 المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في 

 4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في 

 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14حق التعديلي عدد على المل

  ، 2017جوان 

 المتعلق 2018 نوفمبر 30وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 15بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2018 نوفمبر 6بتاريخ 

وعلى االتفاقية المشتركة القوميـة لصناعة الدهن الممضاة 

، والمعدلة بالملحقات التعديلية 1975ية  جويل24بتاريخ 

  .أعالهالمذكورة 

  :قرر ما يلي

 16 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـاألولالفصل 
 24لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الدهن الممضى بتاريخ 

  . والمصاحب لهذا القرار2022جوان 

لتعديلي على  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق ا ـ2الفصل 
جميع المؤجرين والعملة التابعين لألنشطة المضبوطة بالفصل 
األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ3الفصل 
    .التونسية

   .2022 جويلية 14 تونس في
  

   عليهتاطلع

  يسة الحكومةرئ
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي
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  16ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية
  لصناعة الدهن

  : أسفلهنالممضيبين 

   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

   الغرفة الوطنية لصانعي الدهن ومشتقاته-

  من جهة
  العام التونسي للشغل االتحاد -

   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-

  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن 
 والمصادق عليها بقرار وزير 1975 جويلية 24الممضاة بتاريخ 

 والصادرة 1975 نوفمبر 20الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 19 المؤرخ في 84مهورية التونسية عدد بالرائد الرسمي للج

  ،1975ديسمبر 

 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 20 المؤرخ في 38التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

 والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في 
  ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد 

ى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممض3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 أوت 31 و28 المؤرخ في 55للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
ير الشؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وز1993 جوان 11

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في 
  ،1993 أوت 17 المؤرخ في 61التونسية عدد 

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

صادر بالرائد  وال1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 
 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

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

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

 والصادر بالرائد الرسمي 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 
  ،2002 ديسمبر 3 المؤرخ في 98للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8 لملحق التعديلي عددوعلى ا
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

  جانفي17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 7 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006 جانفي 24المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9 دوعلى الملحق التعديلي عد
 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

ية الممضى  لهذه االتفاق10 وعلى الملحق التعديلي عدد
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2011 أكتوبر 11االجتماعية المؤرخ في 
  ،2011  أكتوبر14 المؤرخ في 78للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
ليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق ع2013 فيفري 11

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

 لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 20بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2014 نوفمبر 4االجتماعية المؤرخ في 
  ،2014 نوفمبر 18 المؤرخ في 93للجمهورية التونسية عدد 

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

 والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في 
 ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30ة التونسية عدد للجمهوري

 لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 8بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في 
  ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 15ى الملحق التعديلي عدد وعل
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2018 نوفمبر 6

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2018 نوفمبر 30المؤرخ في 
  ،2018 ديسمبر 25 المؤرخ في 103التونسية عدد 

منح بعنوان محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والوعلى 
في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2024- 2023- 2022سنوات 

بين االتحاد العام التونسي  2022 جانفي 1المبرم بتاريخ قطاعية و
   للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
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  : االّتفاق على ما يليمت

من  مكرر 47 و3- 45و 45 تنقح الفصول  ـالفصل األول
  : المشار إليها أعاله كما يلي القطاعيةاالتفاقية المشتركة

  :منحة النقل): جديد (45الفصل 

 عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثةتسند لكّل 
، 1982 مارس 16المؤرخ في  1982لسنة  503باألمر عدد 

  : الشهري كما يليضبط مقدارهاو

 د وتقدر 96.364ذ والتسيير تقدر بـ  بالنسبة ألعوان التنفي-
  د بالنسبة لإلطارات وذلك بداية من غرة ديسمبر103.151بـ 

  .2022 بعنوان سنة 2021

 د 102.868 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ -
 د بالنسبة لإلطارات وذلك بداية من غرة 110.114وتقدر بـ 

  .2023 بعنوان سنة 2023جانفي 

 د 109.812عوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ  بالنسبة أل-
 د بالنسبة لإلطارات وذلك بداية من غرة 117.546وتقدر بـ 

  .2024 بعنوان سنة 2024جانفي 

وينتفع بالزيادة في منحة النقل الناتجة عن تطبيق هذا الملحق 

التعديلي العمال الذين تفوق مبالغ منحة النقل المسندة إليهم 

  :بهذه االتفاقية، وذلك كما يليالمقدار المضبوط 

 د وبالنسبة 5.881 ـ بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر ب-

 بعنوان 2021  د بداية من غرة ديسمبر6.296لإلطارات تقدر بـ 

  .2022سنة 

 د وبالنسبة 6.505 ـ بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر ب-
 بعنوان 2023في  د بداية من غرة جان6.963لإلطارات تقدر بـ 

 .2023سنة 

 د وبالنسبة 6.944 ـ بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر ب-
 بعنوان 2024من غرة جانفي   د بداية7.433لإلطارات تقدر بـ 

  .2024سنة 

  منحة الحضور): جديد (3-45الفصل 

تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المحدثة 
 31 والمنقح باألمر المؤرخ في 1948 جانفي 8باألمر المؤرخ في 

  :  وتقدر كما يلي1965ديسمبر 

 بعنوان 2021  د في الشهر بداية من غرة ديسمبر6.894 -
 .2022سنة 

 بعنوان 2023 د في الشهر بداية من غرة جانفي 7.359 -
  .2023سنة 

 بعنوان 2024 د في الشهر بداية من غرة جانفي 7.856  -
  .2024سنة 

  منحة السكن ): جديد( مكرر 47الفصل 

تسند لكافة العمال منحة سكن ضبط مقدارها الشهري كما 
  :يلي

  .2022 بعنوان سنة 2021  د بداية من غرة ديسمبر42.074 - 

 .2023 بعنوان سنة 2023 د بداية من غرة جانفي 44.914 - 

  .2024 بعنوان سنة 2024 د بداية من غرة جانفي 47.946 - 

 المرفقة بهذا الملحق جور األاولطبق جدت ـ لثانيافصل ال
  :التعديلي حسب التواريخ التالية

  .2021  بداية من غرة ديسمبر2 وعدد 1 الجدوالن عدد -

  ،2023 بداية من غرة جانفي 4  وعدد3 الجدوالن عدد-

  ،2024 بداية من غرة جانفي 6  وعدد5 الجدوالن عدد-

 2023 و2022تنسحب بصفة استثنائية وبعنوان سنوات 
يادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على  الز2024و

العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول 
  .األجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي

 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـلثالثاالفصل 
  .ه مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعال2021غرة ديسمبر 

    ـ لرابعاالفصل 
تطبق المؤسسات والقطاعات االتفاقات التي أبرمتها قبل  - أ 

 .2022 جانفي 1 المشار إليه أعاله الممضى بتاريخ إمضاء االتفاق

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

إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر  إّنه يتم فالمشار إليه أعاله
 2022بين الزيادات بعنوان  وال يستوجب الجمع  .2021ديسمبر 

والزيادات أو الّتسبقة التي أسندتها المؤسسات خالل سنتي 
 .2021 و2020

  : أحكام خاصة ـلخامساالفصل 

يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم 

ة زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة المطالبة بأي

  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاق

  .2022 جوان 24 تونس في

 عن المنّظمات النقابية للعمال
عن المنّظمات النقابية ألصحاب 

 العمل

  األمين العام لالتحاد العام

 التونسي للشغل

رئيس االتحاد التونسي 
  للصناعة والتجارة

 ت التقليديةوالصناعا

 سمير ماجول نور الدين الطبوبي 

الكاتب العام للجامعة العامة 

 يةوللنفط والمواد الكيميا

الغرفة الوطنية لصانعي رئيس 

 الدهن ومشتقاته

 عبد المجيد القسنطيني سلوان السميري
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