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 الحدث
ي لقاء حول 

وذلك   المصادقة عىل قانون االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 بالعاصمة.  2020جوان  29يوم اإلثني   
 

 
 
 مةالجهة المنظ

ي والتشغيل بدعم من مكتب العمل 
. وزارة التكوين المهن   الدولي

 

 المشاركون
 

-  
 
 اإلت

 
 ونسي للشغل، حاد العام الت

-  
 
 حاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية،اإلت

-  
 
 ،والصيد البحري حاد التونسي للفالحةاإلت

لجنة الفالحة والتجارة والصناعة والخدمات ذات الصلة بمجلس   -

 
 
 عب،نواب الش

 

ي إعداد الوزراء الس   -
 
االقتصاد االجتماعي   قانون ابقون المشاركون ف

ي 
ضامن 

 
 . والت

 

 

 
 
ي المسار الت

ي  اريخ 
 لقانون االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 

عىل   2020جوان 17مجلس نواب الشعب بتاري    خ يوم األربعاء  صادق
وع قانون   .  االقتصاد مشر ي

 اإلجتماعي والتضامن 
 

 
 
يعية كانت من طرف اإلتحاد العام التونسي للش غل ومثلت  المبادرة التشر

وعلوثيقة مرجعية تم االستئناس بها    القانون.   هذا  صياغة مشر
 

ي أثبتت  
ي هذا المجال والن 

كما تم االستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة ف 
ي   دور االقتصاد 

ي    االجتماعي والتضامن 
وتوفير مواطن الشغل    دفع التنميةف 

 الالئقة. 
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ي إعداد هذا 
 
 القانونالمقاربة المعتمدة ف

 

 ة جمعت  : مقاربة تشاركي  تم  إعتماد 
 

 الحكومة، -

-  
،الشر   كاء االجتماعيير 

 مختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة،  -

-  
 
، وبالت  عاون مع مكتب العمل الدولي

وبمساهمة كل األطراف المعنية من هياكل إدارية ومنظمات   -
  . ي
 وطنية ومجتمع مدن 

 
 

ي مفهوم 
 االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ة ذات  ن من مجموع األنشطة االقتصادي  منوال اقتصادي يتكو   هو 

لع والخدمات وتحويلها  الغايات االجتماعية المتعلقة بإنتاج الس  

ي وتوزيعها وتبادلها  
 تؤمنها مؤسسات االقتصاد  وتسويقها واستهالكها الن  

كة ألعضائها   ، استجابة للحاجيات المشي  ي
االجتماعي والتضامن 

والمصلحة العامة االقتصادية واالجتماعية وال يكون هدفها األساسي  

 تقاسم األرباح. 

 أهدافه
ي 
 إل : يهدف االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 

متطلب             ات الج             دو  االقتص             ادية وق             يم تحقي             ن الت             وازن ب             ير   -
 .  التطوع والتضامن االجتماعي

وة، العدالة االجتماعية تحقين -  والتوزي    ع العادل للير
 ،غير المنظم قتصاد هيكلة اإل -
 تحسير  جودة الحياة. و تحقين الرفاه االقتصادي واالجتماعي  -
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 ذات الغايات االجتماعية االقتصادية األنشطة مفهوم 

ي يكون هدفها  هي  ذات الغايات االجتماعية االقتصادية األنشطة 
الن 

األساسي توفير ظروف عيش الئقة بغاية اإلدماج واالستقرار االجتماعي  
ي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل الالئن.  ان 

 والي 
 

 الجتماعي و اإل قتصاد اإل سة مؤس  مفهوم 
 
ي ت

 ضامن 
 

ي الجتماعي و اإل قتصاد اإل سة مؤس  
كل ذات معنوية خاضعة    هي  تضامن 

امها لمقتضيات هذا القانون وحصولها عىل   يطة احي  للقانون الخاص شر
" المنصوص عليها  ي

ي  عالمة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامن 
  ف 

ي وهي : القان
 ون المتعلن باإلقتصاد االجتماعي والتضامن 

 

كات التعاونية للخدمات الفالحية - ي ذلك الشر
  التعاضديات بما ف 

 ، 2005لسنة  94الخاضعة للقانون عدد 
ي قطا -

 مجامع التنمية ف 
 ، عي الفالحة والصيد البحري -
 ،الجمعيات التعاونية -
 ،لمقتضيات هذا القانونجمعيات التمويل الصغير الخاضعة  -
كات التأمير  ذات الصبغة -  امها بمقتضيات هذا   التعاونية شر يطة الي   شر

 ، القانون
ي  2011لسنة  88الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد   -

  24المؤرخ ف 
ي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية 2011سبتمي  

 ،والن 
كة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،   - كات، باستثناء شر  الشر
امها بمقتضيات هذا القانون،  - يطة الي    تجمع المصالح االقتصادية شر
ع  كل ذات معنوية  - خاضعة للقانون الخاص يمكن أن ُيحدثها المشر

م مقتضيات هذا القانون  . وتحي 
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ي سات خصائص مؤس  
 االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي أنظمتها األساسية  
ي ف 

م مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن  تلي  
 :  وأنشطتها بالمبادئ المتالزمة التالية

ام قواعد   أولوية اإلنسان - والغاية االجتماعية عىل رأس المال واحي 
 التنمية المستدامة. 

حسب التشاري    ع الجاري بها العمل المنظمة للذوات   عضوية  -
 .  انسحاب مفتوح وطوعي دون تميير  المعنوية و 

وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وباالعتماد   تسيير ديمقراطي  -
 عىل قاعدة صوت واحد لكل عضو. 

 مؤسسات. هذه ال ومساعدة متبادلة بير    تعاون طوعي  -
 

 :  طبقا للقواعد التالية ربحية محدودة -
 

ي شكل احتياطات وجوبية إل   %15تخصيص نسبة  -
من الفواضل ف 

 رأس مال المؤسسة المعنية،  من  %50أن تبلغ نسبة  
لألنشطة اإلجتماعية   من الفواضل كحد أقص  % 5 تخصيص نسبة -

 ، والثقافية والبيئية
ي حدود نسبة ال تتجاوز  -

ي من الفواضل ف 
يوظف  و   %  25توزي    ع المتبق 

ي بعث  
ي تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة ف 

ما زاد عىل ذلك ف 
 . ي
ي إطار اإلقتصاد االجتماعي والتضامن 

 مؤسسات جديدة ف 
الخاضعة للمرسوم عدد  ويستثن  من تطبين هذا المبدأ الجمعيات  -

ي  2011لسنة    88
 . 2011سبتمي   24المؤرخ ف 

للجمعيات المصنفة كمؤسسة إقتصاد إجتماعي    بالنسبة  يمكنكما ال   -
ي 
  معدل  وتضامن 

 
ة الأن يتعد جراء الثالثة لأل تأجير والمنح السنوي 

 .  دن  القطاعي ر األ جثمان مرات األ  ،األعىل رتبة 
 . للتقسيمملكية جماعية غير قابلة   -
ي التسيير  -

  تجاه السلط العمومية واألحزاب السياسية  استقاللية ف 
 باستثناء الجمعيات التعاونية. 
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ي 
 حوكمة االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 
ُ
ي فيما مؤسسات االقتصاد االجتماعي  نكو  ت

 بينها هياكل تمثيلية  والتضامن 
ي لتنسين الجهوي و تجمعها عىل المستو  

أنشطتها  المحىلي والوطن 
كة  وتطوير قدراتها وضبط األنظمة األساسية النموذجية للهياكل   المشي 

 . التمثيلية المذكورة
 

" ي
 "المجلس األعىل لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

حدث لد  رئاسة الحكومة مجلس أعىل يطلن عليه تسمية "المجلس  يُ و 
" تعهد له إدارة  ي

الحوار التشاركي  األعىل لالقتصاد االجتماعي والتضامن 
ي مجال االقتصاد االجتماعي  

والتشاور بير  كافة األطراف المتدخلة ف 
 . ي
 والتضامن 

ي هذا اإلطار خاصة، القيام بالمهام التالية: 
 ويتول ف 

اح التوجهات الكي   الرامية إل تطوير االقتصاد االجتماعي   - اقي 
 . ي
 والتضامن 

ي مشاري    ع القوانير   -
والنصوص   واألوامر  إبداء الرأي وجوبا ف 

ي وتقديم  التطبيقية
المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامن 

احات بهدف تطويرها.   االقي 

ي  
وتسند الكتابة القارة للمجلس األعىل لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي إل الوزارة المكلفة  
 . باإلقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي   تركيبة المجلس وجوبا ممثلير  عن الهياكل العمومية تضم  
المتدخلة ف 

، وممثلير  عن مؤسسات االقتصاد   ي
قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي 
اء مستقلير  وممثلير  عن المجتمع المدن  ، وخي  ي

  ، و االجتماعي والتضامن 
هتضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق   .  تسيير  أمر حكومي

 بمقتص 
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" ي
 الهيئة التونسية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

اف الوزارة المكلفةتحدث تحت   ي   إشر
هيئة   باإلقتصاد االجتماعي والتضامن 

عمومية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية يطلن  
 . " ي

 عليها اسم "الهيئة التونسية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي    ع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام قانون ئتخضع الهي   ة لقواعد التشر
ي االقتصا

لسنة   9وال تخضع ألحكام القانون عدد  د االجتماعي والتضامن 
ي غرة فيفري  1989

المتعلن بالمساهمات والمنشآت   1989المؤرخ ف 
 والمؤسسات العمومية. 

 

ة لنظام أساسي خاص يأخذ بعير  االعتبار الحقوق  ئيخضع أعوان الهي
  1985لسنة  78والضمانات األساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 

ي 
المتعلن بضبط النظام األساسي العام ألعوان  و  1985أوت  5المؤرخ ف 

الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 
ي تمتلك الدولة أو ال 

كات الن  جماعات العمومية المحلية رأس مالها  والشر
ة وكليا.     بصفة مباشر

 ة بتونس العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية. ئيكون مقر الهي
 

 :  ة منئتتكون موارد الهي
انية الدولة -  ،موارد من مير 
ي تمنح لها من الداخل والخارج -

 ،الهبات الن 
 جميع الموارد األخر .  -

 

 أمر حكومي كما 
التنظيم اإلداري والمالي للهيئة وكذلك  يضبط بمقتص 

 النظام األساسي الخاص بأعوانها. 
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 ئةـمهام الهي

ة بإدارة جميع الجوانب الفنية لالقتصاد االجتماعي  ئالهي تختص  
ها بنص خاص  ي عدا ما اسند لغير

 :  تضطلع بالمهام التاليةو والتضامن 

اتيجيات والخطط الوطنية والجهوية   - إعداد الدراسات واالسي 
 ، ي
ي مجال االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 والقطاعية ف 

تهدف إل نشر ثقافة  وضع وتنفيذ خطة إعالمية واتصالية وطنية  -
ي  
ي والتحسيس بها عىل المستو  الوطن 

االقتصاد االجتماعي والتضامن 
 ،  والجهوي ولد  كافة المتدخلير 

ي تنفيذ برامج  -
ات قياس األداء وتوزي    ع المسؤوليات ف  ضبط مؤشر

 ، ي
 االقتصاد االجتماعي والتضامن 

اح   - ي واقي 
متابعة وتقييم مد  تطور االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي الغرض، ا
 آلليات الكفيلة بتطويره وإعداد تقارير دورية ف 

ي مجال التعاون الدولي المتعلن باالقتصاد   -
تنفيذ سياسة الدولة ف 

ي وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض، 
 االجتماعي والتضامن 

ي مجال االقتصاد االجتماعي   -
امج الوطنية للتكوين ف  وضع الي 
اح آليات إدراجها  ي واقي 

صلب مختلف منظومات تكوين  والتضامن 
ي،   رأس المال البشر

ي  -
تنظيم دورات تكوينية لفائدة اإلدارات العمومية والناشطير  ف 

 المجال، 

اف مستقبل القطاع، هذا رصد واقع   -  االقتصاد واستشر

ي القطاع   -
التنسين بير  السياسات القطاعية ومختلف المتدخلير  ف 

ي المعلومة  ،ومنتج 

ي توفير المرافقة والتأطير لمؤ  -
 .سسات االقتصاد اإلجتماعي والتضامن 
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ي 
 المنظومة اإلحصائية  لمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي   تسجيل وتحيير  تسجيل يتم
مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي    ع الجاري به العمل ويتم   ي للمؤسسات حسب التشر
بالسجل الوطن 

يطلن عليه تسمية "السجل الفرعي لإلقتصاد   إفرادها بسجل فرعي 
" ي
 . االجتماعي والتضامن 

ي قاعدة بيانات  ئتضع الهيو 
ة التونسية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

ها  جامعة ومحينه  ي يتم نشر
لمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي 
ون  ي    للعموم عىل موقعها اإللكي 

وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطن 
 . للمؤسسات

ي لإلحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول  
يحدث بالمعهد الوطن 

ي 
وتكون وجوبا متطابقة مع   مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي للم 
 . ؤسساتالسجل الوطن 

 

ي والرقابة لمؤس   ف المالي التص  
 سات االقتصاد اإلجتماعي والتضامن 

          

ي 
)مع   تتكون الموارد المالية لمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي    ع الجاري به العمل(    : خاصة من مراعاة التشر
 

اكات األعضاء، -  مساهمات واشي 
 ومشاريعها،العائدات الناتجة عن نشاطاتها  -
عات والهبات والوصاي -  ا،التي 
ي أو  -

ي إط           ار التع           اون الثن           ان 
ي يمك           ن تعب ته           ا ف 

الم           وارد ال           ن 
متع            دد األط            راف ب            ير  مؤسس            ات اإلقتص            اد اإلجتم            اعي 

 ، ي
 والتضامن 

 أية موارد أخر  يمكن تعب تها.  -
 

        

ي إل الرقابة حسب  و 
تخضع مؤسسات االقتصاد اإلجتماعي والتضامن 

 
 
 شاري    ع الجاري بها العمل. الت

 



 

1
0

 

 

ي وحوافزهاتمويل مؤس  
 سات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 
ُ
 ت

 
ي تقوم أساسا  حدث آليات تمويل خاصة باالقتصاد االجتماعي والت

ضامن 

 :   عىل

-  
 
شاري    ع الجاري بها العمل إضافة إل  آليات تمويل مالئمة وفقا للت

 تركير  وتطوير منصات خاصة للغرض. 

لد  المؤسسات المالية   بصفة تفاضلية تمويل تخصيص خطوط  -

ي تمويل  لتمويل
مؤسسات االقتصاد االجتماعي   والمساهمة ف 

 . ي
 والتضامن 

حدث طبقا للقانون عدد  -
ُ
ونظام   2016لسنة  48بنوك تعاضدية ت

ي   أمر حكومي تطبيقا للقانون ي أساسي نموذج 
  سنة صدر بمقتص 

 المتعلن بالقانون األساسي العام للتعاضد.   1967
 

 و 
 
خصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات االقتصاد  ت

ام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ي مع احي 
طبقا   بينها  االجتماعي والتضامن 

ي    ع الجاري به العمل.   للتشر

وط المستوجبة حسب طبيعة   وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشر

 المشاري    ع والمؤسسات المعنية بهذا اإلجراء. 
 

ي المتحصلة عىل عالمة  تتمتع
مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

" المنصوص عليها بالفصل  ي
  3"مؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامن 

حسب صنف المؤسسة   والمالية االمتيازات الجبائية بمن هذا القانون 
ي    ع الجاري به   وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة االنتصاب وفقا للتشر

.  العمل عىل أن  يتم ضبط اإلمتيازات المالية بأمر حكومي
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ُ
 ضمان التمويالت المسندة لفائدة  ت

 
حدث آلية ضمان تسّم  "خط

" تهدف إل ضمان القروض   ي
مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامن 

وكافة أصناف التمويالت المسندة خاصة من قبل الجهاز البنكي  
كات  االستثمار ذات  ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شر

ها   . رأس مال تنمية أو صنادين المساعدة عىل االنطالق أو غير

 
ُ
مول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة األول من هذا الفصل باعتماد مالي ت

ي للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة  
  1من موارد الصندوق الوطن 

 موارد األخر . من مبالغ القروض المرصح بها ومن كل الهبات وال بالمائة 

كة التونسية للضمان بمقتص   ويُ  ي آلية الضمان إل الشر
عهد بالترصف ف 

م مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة  تضبط  بالتشغيل اتفاقية تي 
ي اآللية المذكورة. 

وط االنتفاع وطرق الترصف ف   شر

 

ي 
 إدارة الجوانب الفنية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

ي أجل  إل 
ي ف 
حير  إحداث الهيئة التونسية لإلقتصاد االجتماعي والتضامن 

أقصاه سنتير  من تاري    خ دخول هذا القانون حير  التنفيذ تتول الوكالة  
الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية لالقتصاد 

ها بنص خاص ي عدا ما أسند لغير
 .االجتماعي والتضامن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1
2

 

 
 

 
 

ي 
 االقتصاد االجتماعي والتضامن 

 
 

   هو منوال إقتصادي وتنموي جديد، •

س يقوم عىل أولوية اإلنسان  • قيم التضامن ويكر 

 
 
 ،كافلوالت

ي إل  و  قطاع ثالثهو  •
دعامة ثالثة لإلقتصاد الوطن 

 ، جانب القطاع العام والقطاع الخاص  

•  
 
ي للحد اتيخ  ي صفوف كل  هو خيار إستر

 
من البطالة ف

 
 
 جال،والر   ساءالفئات من الشباب والن

ي التقليص من الفوارق االجتماعية واختالل  •
 
يساهم ف

 ،التوازن بي   الجهات

س مبدأ التشاركية    جماعية المبادرات  يقوم عىل ال • ويكر 
 .ديمقراطية التسيت  والتصفو 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1
3

 

 

 
 
ي قانون االقتصاد االجتماعي والت

 ضامن 

 

ي  -
 ، قانون مواطن 

 قانون متالئم مع روح الدستور ،  -
 متالءم مع دفع المبادرات االقتصادية،  -
ي عىل مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية  -

مبن 
وتكافؤ الفرص والمساواة بير  الجنسير  وحن كل الفئات االجتماعية 

ي تنمية مستدامة،
 ف 
ي التسيير يتمير  ب -

 شفاف. الديمقراطي و الإستقاللية ف 
مات التنمية االقتصادي  يهدف إل  -  ة،دعم مقو 
 يدعم  -

 
 م،هيكلة القطاع غير المنظ

للمتطلبات االقتصادية المحلية والجهوية والتنمية  يستجيب -
 . المستدامة

 

 ماذا ننتظر من هذا القانون؟ 

 

 التطو ع،غرس ثقافة دفع روح المبادرة التضامنية اإلجتماعية و  -
تقديم خدمات اجتماعية تستجيب إل بعث مشاري    ع جماعية تهدف  -

،  لحاجيات كل الفئات دون تميير 
-  ،  تحسير  ظروف العيش ودعم التماسك االجتماعي
 تقريب الخدمات من المنتفعير  بها، -
 تكريس مبادئ الالمركزية المحلية،  -
للجهات وللموارد المادية ضمان االستغالل األمثل للمكامن الطبيعية  -

ية،  والبشر

ي  -
توفير آليات تمويل مالءمة وحوافز مالية وجبائية )سيتم تنظيمها ف 

 . نصوص ترتيبية( 
 
 

 


