
  

 االقتصاد االجتماعي والتضامنيب يتعلق قانون مشروع 

 

 عامةاألول : أحكام  الباب

 

يضبط هذا القانون اإلطار املرجعي لالقتصاد االجتماعي والتضامني، كما يحدد  الفصل األول:

مه ياآلليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقيوسبل تنظيمه والهياكل و  أهدافهو  مفهومه

 وتطويره.

 

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:  : 2الفصل 

مجموع األنشطة قطاع اقتصادي يتكون من  :القتصاد االجتماعي والتضامنيا .1

ها وتحويلالسلع والخدمات ذات الغايات اإلجتماعية املتعلقة بإنتاج  االقتصادية

مؤسسات االقتصاد االجتماعي التي تؤمنها  هاواستهالك هاوتسويق هاوتبادل هاوتوزيع

ألعضائها واملصلحة العامة االقتصادية يات املشتركة ستجابة للحاج، إوالتضامني

 هدفها األساس ي تقاسم األرباح.واإلجتماعية وال يكون 

 يكون هدفها األساس ي  األنشطة التي :اإلجتماعيةذات الغايات األنشطة االقتصادية   .2

ا للتنمية تحقيقاالجتماعي والترابي  اإلدماج واإلستقرار توفير ظروف عيش الئقة بغاية 

 والعمل الالئق. املستدامة

 يلي: مامؤسسات اإلقتصاد االجتماعي والتضامني وتتمثل في  .3

 الفالحية،للخدمات الشركات التعاونية بما في ذلك  التعاضديات -

 التنمية في قطاعي الفالحة والصيد البحري، مجامع -

 .الجمعيات التعاونية -

 

: تسند ملؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني عالمة "مؤسسة االقتصاد 3الفصل 

 االجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتض ى أمر حكومي.

 

سبتمبر  24املؤرخ في  2011لسنة  88يمكن للجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد  :4الفصل

على عالمة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي أن تتحصل   والتي تمارس نشاطا اقتصاديا  2011

 .وتضامني"
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ة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة، وكل ذات ك، باستثناء شر كما يمكن للشركات

تتحصل على عالمة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي  أناضعة للقانون الخاص خمعنوية 

أن و مبدأ التسيير الجماعي بكما تلتزم  . احترامها ملقتضيات هذا القانون  وتضامني" شريطة

 على هيكل مداولة جماعية أو هيكل تصرف. يتضمن عقدها التأسيس ي

االجتماعي والتضامني بمقرر  إعداد أنظمة أساسية  وتتولى  الوزارة املكلفة باإلقتصاد

 نموذجية تتضمن خاصة تركيبة رأس املال و اإلعداد املالي وطريقة التسيير.

 

 املبادئ املتالزمة التالية:بمؤسسات االقتصاد اإلجتماعي والتضامني  تلتزم :5الفصل 

 على رأس املال،.أولوية اإلنسان والغاية االجتماعية 1

 ،وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز.عضوية 2

 ،باالعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو وشفاف.تسيير ديمقراطي 3

 االقتصاد االجتماعي والتضامني،مؤسسات .تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين 4

 ربحية محدودة طبقا للقواعد الثالث التالية: .5

 ديمومة املؤسسة وتطويرها،إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان  -

 تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،  -

 عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها. -

 . ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،6

 في التسيير تجاه السلط العمومية واألحزاب السياسية..استقاللية 7

 

التعاونية للخدمات  التعاضديات والشركاتتخضع مع مراعاة أحكام هذا القانون  : 6الفصل 

 التشاريع الخصة صيد البحري إلى لالفالحية والجمعيات التعاونية ومجامع التنمية في قطاعي ا

 الجاري به العمل.

 حوكمة االقتصاد االجتماعي والتضامنيالثاني : الباب

 

يطلق عليه تسمية "املجلس األعلى  لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يحدث  : 7الفصل 

تعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة األطراف   "لالقتصاد االجتماعي والتضامني

 املتدخلة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.
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 ويتولى في هذا االطار خاصة، القيام باملهام التالية:

 ير االقتصاد االجتماعي والتضامني.اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطو  -

إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين املتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني  -

 وتقديم االقتراحات بهدف تطويرها.

متابعة البرامج واملشاريع والخطط املتعلقة باالقتصاد االجتماعي و التضامني ومدى  -

 تنفيذها.

 

القارة للمجلس األعلى لالقتصاد االجتماعي والتضامني للوزارة تسند الكتابة :  8الفصل 

 اد االجتماعي والتضامني .صاملكلفة باالقت

وجوبا   وتضبط تركيبة املجلس ومهامه وطرق سيره بمقتض ى أمر حكومي  وتضم تركيبته 

ممثلين عن الهياكل العمومية املتدخلة في قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني، وممثلين 

 عن مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن املجتمع املدني.

خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تحت  حكومي هيئةكما يمكن إحداث بمقتض ى أمر 

إشراف الوزارة املكلفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تكلف بإدارة جميع الجوانب الفنية 

 لهذا القطاع.

 الثالث :التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري  لبابا

 

بالسجل الوطني  مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني يتم تسجيل  : 9الفصل 

 بسجل فرعي.صلبه للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها 

 

تضع الوزارة املكلفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة  : 10الفصل 

 ومحينة ملؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني يتم نشرها للعموم على موقعها االلكتروني.

 

ُيحدث باملعهد الوطني لإلحصاء حساب قمري لتجميع املعلومات حول مؤسسات :  11الفصل 

 والتضامني.ي عاالقتصاد االجتما
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 في تمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني وحوافزها : الرابعالباب   

 

تحدث أليات تمويل خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تقوم أساسا على  : 12الفصل 

 ما يلي: 

الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصات  أليات تمويل مالئمة وفقا للتشاريع -

 خاصة للغرض.

تخصيص خطوط تمويل لدى املؤسسات املالية لتمويل مؤسسات االقتصاد  -

 ي والتضامني.عاالجتما

 

تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات االقتصاد واالجتماعي :  13الفصل 

 ئ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل.والتضامني مع احترام مبدأ املنافسة وتكاف

وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط املستوجبة حسب طبيعة املشاريع واملؤسسات 

 املعنية بهذا اإلجراء.

 

عالمة تنتفع مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني املتحصلة على   : 14الفصل 

من هذا القانون  3املنصوص عليها بالفصل  "مؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامني" 

 باإلمتيازات الجبائية واملالية التالية: 

طرح كلي من أساس الضريبة على الشركات لألرباح املتأتية من النشاط خالل الخمس  .1

سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن أحكام 

واملتعلق بإصدار  1989ديسمبر  30املؤرخ في  1989لسنة  114من القانون عدد  12الفصل 

 مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

وتخضع األرباح املتأتية من النشاط بعد استيفاء مدة الطرح الكلي على الضريبة على الشركات 

من مجلة الضريبة  49ن الفصل م Iحسب النسبة املنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 

 على دخل االشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 ويستوجب االنتفاع بهذه األحكام توفر الشروط التالية:

 مسك محاسبة طبقا للتشريع املحاسبي للمؤسسات،  -

 تسوية الوضعية تجاه الصناديق االجتماعية. -
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. تتكفل الدولة بمساهمة األعراف واألجراء في النظام القانوني للضمان االجتماعي تحمل 2

 (  للنشاط.02) السنتين األولتينعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل ملدة 

 

لسنة 114مكرر من القانون عدد  12و 12بصرف النظر عن أحكام الفصلين :  15لفصل ا

املتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص و  1989ديسمبر  30املؤرخ في  1989

الطبيعيين والضريبة على الشركــات تطرح كليا من أساس الضريبة على الدخل وعلى الشركات 

 وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة: 

املداخيل أو األرباح املعاد استثمارها في االكتتاب في رأس املال األصلي أو في الترفيع فيه  .1

 ملؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني.

املداخيل أو األرباح املعاد استثمارها في رأس املال األصلي لشركات االستثمار ذات رأس  .2

مال تنمية أو الذي يقع الترفيع فيه أو املوظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال 

ي صناديق املساعدة تنمية أو في الصناديق املشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو ف

% على األقل من رأس املال املحرر أو من كل 65على االنطالق والتي تلتزم باستعمال 

مبلغ موضوع على ذمتها أو من الحصص املحررة للمساهمة في رأس مال مؤسسات 

االقتصاد االجتماعي والتضامني لالكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى  أسهم دون فائدة 

 ؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني.التي تصدرها م

من مجلة الضريبة على  75ويستوجب االنتفاع بالطرح توفر الشروط املنوص عليها بالفصل 

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باستثناء الشرطين الواردين باملطة األولى 

 من نفس املجلة. 72من الفصل 

 

 وختاميةأحكام مختلفة :  الخامسالباب 

 

احترام التشريع الجاري به العمل على مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني :  16لفصل ا

املتعلق باملنافسة والصحة والبيئة والشغل والضمان االجتماعي والجباية والنظام املالي 

 والسالمة املالية والرقابة.

 

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وفي صورة حل مؤسسة االقتصاد :  17لفصل ا

االجتماعي والتضامني، يتم تخصيص أصولها بعد خالص الديون واملصاريف ألهداف ذات 
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مصلحة مجتمعية أو لفائدة مؤسسة من نفس الصنف شرط املحافظة على صبغتها 

 كموسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.

 

واملتعلق بتنظيم الوحدات  1984لسنة  28من القانون عدد  30 يلغى الفصل:  18لفصل ا

من القانون عدد  49التعاضدية لإلنتاج الفالحي املستغلة لألراض ي الدولية الفالحية والفصل 

واملتعلق بالشركات التعاونية  2005أكتوبر  18املؤرخ في  2005لسنة  94من القانون عدد  49

 ي: للخدمات الفالحية ويعوضان كما يل

 استرجاع ما دفعه املنخرطين من حصص،  -

 تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تغاضدية أخرى من نفس الصنف". -

 

على التعضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفالحية وعلى مجامع :  19لفصل ا

األساسية في اونية تعديل أنظمتها عوالجمعيات التالصيد البحري و التنمية في قطاع الفالحة 

 ( أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.06أجل أقصاه ستة )

 

ـــين علــــــــــى الـــــــــذوات املعنويــــــــــة  : 20الفصلللللللللل   فــــــــــي تــــــــــاريخ صـــــــــدور هــــــــــذا القــــــــــانون   املوجـــــــــودةيتعـــــــ

ـــعيتها فــــــــــــــي مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالتســــــــــــــجيل بالســــــــــــــجل الــــــــــــــوطني  والخاضــــــــــــــعة ألحكامــــــــــــــه تســــــــــــــوية وضـــــــــــ

وتعتبــــــر منحلـــــــة  تنفيـــــــذمــــــن دخـــــــول هــــــذا القـــــــانون حيــــــز ال ســـــــنةللمؤسســــــات فــــــي أجـــــــل أقصــــــاه 

 بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجلة عند نهاية األجل. 

وتخضـــــــــع األربــــــــــاح التــــــــــي تحققهــــــــــا هــــــــــذه الــــــــــذوات ابتــــــــــداء مــــــــــن تــــــــــاريخ تســــــــــوية وضــــــــــعيتها فيمــــــــــا 

ـــات للضــــــــــــــريبة علــــــــــــــى الشــــــــــــــركات حســــــــــــــب  يتعلــــــــــــــق بالتســــــــــــــجيل بالســــــــــــــجل الــــــــــــــوطني للمؤسســـــــــــ

ـــل طــــــــة األولــــــــى مــــــــن النقالنســــــــبة املنصــــــــوص عليهــــــــا بــــــــالفقرة الفرعيــــــــة الثانيــــــــة   14مــــــــن الفصـــــ

 من هذا القانون وحسب نفس الشروط.

 

 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من :  21لفصل ا

 قوانين الدولة.


