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 أفريل 29 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في ـرارقـ
 16يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2022

 يوالبسكواعة الحلويات لالتفاقية المشتركة القطاعية لصن
  . والمرطباتةطوالشكوال

  االجتماعية،إن وزير الشؤون 

  طالع على الدستور،  بعد اال

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

 1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و
  بعده، وما 37 وخاصة فصلها ،1966ل  أفري30المؤرخ في 

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

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

متعّلق بالمصادقة  ال1975 جوان 19وعلى القرار المؤرخ في 
على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي 

  والمرطبات،والشكوالطة 

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

  ،1983مارس 

تعّلق بالمصادقة  الم1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989مارس 

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

  ،1990جويلية 

دقة  المتعلق بالمصا1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

 ،1993جوان 

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

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

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

  ،1999ماي 

 المتعّلق 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 
 29 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 8 التعديلي عدد على الملحق

  ،2005ديسمبر 

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

  ،2009جانفي 

 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10يلي عدد على الملحق التعد

  ،2011أكتوبر 

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

  ،2013مارس 

 المتعلق 2014 ديسمبر 31وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014 ديسمبر 17بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 2وعلى القرار المؤرخ في 
 13 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد 

  ،2016أفريل 

 المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في 
 8االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 14على الملحق التعديلي عدد 

  ،2017جوان 

  ديسمبر17 في االجتماعية المؤرخوعلى قرار وزير الشؤون 
 لهذه 15الملحق التعديلي عدد  ى علةالمصادق المتعلق ب2018

   ،2018 نوفمبر 26االتفاقية الممضى بتاريخ 

وعلى االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي 
 ،1975 أفريل 29لمرطبات الممضاة بتاريخ والشكوالطة وا

  .أعالهوالمعدلة بالملحقات المذكورة 

  :يليقرر ما 

 16تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي 

 2022 أفريل 15 والشكوالطة والمرطبات الممضى بتاريخ
  .القرارا والمصاحب لهذ

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل 
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 

 وذلك أعاله،األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها 
  .الجمهوريةفي كامل تراب 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
 .لتونسيةا

  .2022 أفريل 29تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي
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  16ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية
  والبسكوي والشكوالطة والمرطبات لصناعة الحلويات

  :أسفلهبين الممضين 

  ة والصناعات التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجار-

   الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكوالطة-

  من جهة

   االتحاد العام التونسي للشغل-

 تللصناعات الغذائية والسياحة والصناعا الجامعة العامة -
  التقليدية

  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات 

 أفريل 29والشكوالطة والمرطبات الممضاة بتاريخ والبسكوي 

 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1975

 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية 1975 جوان 19في 

  ،1975 جويلية 8 المؤرخ في 47التونسية عدد 

 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 17 المؤرخ في 37التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 مارس 25

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1989 مارس 29لمؤرخ في ا

  ،1989 مارس 31 المؤرخ في 23التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في 

  ،1990 سبتمبر 7 و4 المؤرخ في 56جمهورية التونسية عدد لل

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

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في 
  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 

 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

1996،  

 الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في 
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48التونسية عدد 

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

 والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 29 المؤرخ في 97بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002نوفمبر 

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

 جانفي 17التونسيين بالخارج المؤرخ في االجتماعية والتضامن و
 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 جانفي 28

 2009 فيفري 17المؤرخ في والتضامن والتونسيين بالخارج 
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 ،2009 فيفري 24

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

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

2011،  

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 مارس 1بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 25االجتماعية المؤرخ في 
  ،2013س  مار29 المؤرخ في 26للجمهورية 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،  

اقية الممضى  لهذه االتف13وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 13بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2016 ماي 2االجتماعية المؤرخ في 
  ،2016 ماي 6 المؤرخ في 37للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد 
 وزير الشؤون  والمصادق عليه بقرار2017 جوان 8بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في 
  ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد 
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 لهذه االتفاقية الممضى 15وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2018 نوفمبر 26بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2018  ديسمبر17 في االجتماعية المؤرخ

 جانفي 11 المؤرخ في 4الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2019، 

محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى 

 في القطاعات الخاضعة التفاقيات 2024-2023- 2022سنوات 

بين االتحاد العام  2022 جانفي 1المبرم بتاريخ مشتركة قطاعية و

عة والتجارة والصناعات غل واالتحاد التونسي للصناالتونسي للش

  .التقليدية

  :تم االّتفاق على ما يلي

  من االتفاقية المشتركة52 و51ينّقح الفصالن  ـ الفصل األول

  :المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية 

  المنح وملحقات األجور): جديد (51الفصل 

  :يتنقح األحكام المتعلقة بمنحة الحضور كما يل

تسند للعمال منحة حضور جملية تقدر كما :  منحة الحضور-

  :يلي

، بعنوان 2021 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 4.071ـ 

  .2022سنة 

، بعنوان 2023 د في الشهر بداية من أول جانفي 4.346ـ 

  .2023سنة 

، بعنوان 2024 د في الشهر بداية من أول جانفي 4.639ـ 

  .2024سنة 

  :منحة النقل): يدجد (52الفصل 

تسند لكل عامل منحة جملية للنقل، تحمل على كاهل المؤجر 
  :وتدفع في آخر الشهر تقدر كما يلي

، بعنوان سنة 2021 د بداية من أول ديسمبر 52.479ـ 
2022.  

، بعنوان سنة 2023 د بداية من أول جانفي 56.022ـ 
2023.  

 ، بعنوان سنة2024 د بداية من أول جانفي 59.803ـ 
2024.  

 المرفقة بهذا الملحق راألجو اول جدق تطب ـ2ل صالف
  :التعديلي حسب التواريخ التالية

 ،2021بداية من أول ديسمبر  2 وعدد 1الجدوالن عدد  -

  ،2023 بداية من أول جانفي 4 وعدد 3الجدوالن عدد -

  .2024 بداية من أول جانفي 6 وعدد 5 الجدوالن عدد -

جور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق وتنسحب الزيادات في األ

 .التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول األجور

 يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل 

 . أعاله2و مع مراعاة أحكام الفصلين األول 2021ديسمبر أول 

   ـ4الفصل 

 أبرمتها قبل تطبق المؤسسات والقطاعات االتفاقات التي -  أ  

 جانفي 1المشار إليه أعاله الممضى بتاريخ  إمضاء االتفاق

2022. 

 2020إذا كان ما أسندته المؤسسات خالل سنتي  -ب 

االتفاق أقل مما تضمنته الفقرتين األولى والرابعة من  2021و

إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر   يتمأعاله، فإّنه إليه رالمشا

   .2021ديسمبر 

   والزيادات 2022بين الزيادات بعنوان   يستوجب الجمعوال 

 2020أو الّتسبقة التي أسندتها المؤسسات خالل سنتي 

 .2021و

  :أحكام خاصة ـ 5الفصل 

يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم 

المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة 

  . التي يغطيها هذا االتفاقالفترة

  .2022 أفريل 15تونس 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  نور الدين الطبوبي 

  م للجامعة العامةالكاتب العا

للصناعات الغذائية 
  والسياحة

  والصناعات التقليدية

   لصناعة الوطنيةرئيس الغرفة 

والبسكوي الحلويات 
  والشكوالطة

  مرشد خلف الله  صابر التبيني
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