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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 

 لق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب يتع 58/2018عدد مقترح قانون 
 
 

ة مجلس تعاوني"ل المالي يطلق عليها اسم ذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية واالستقالتحدث بمقتضى ه  –الفصل األول 
 ون مقرها بتونس العاصمة.راف رئيس مجلس نواب الشعب ويكوتوضع تحت إش " نواب الشعب

 أحكام هذا القانون.م تتعارض مع بالشركات التعاونية ما ل المتلعق 1954فيفري  18مر العلي المؤرخ في ألحكام األتعاونية الوتخضع 
 

، على تهمراط من منحهم ومرتبا، ويتم حجز معاليم االنخس نواب الشعب وأعوانهيمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجل – 2الفصل 
 .حجوزة للتعاونيةلمبالغ المجلس دفع اارة المإدأن تتولى 

 وجوبيا. أعوان مجلس نواب الشعب ويكون انخراط 

سيسة والتشريعية عضاء المجالس التأي أنظام األساسمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها الأن يتو نيةيمكن أن ينخرط بالتعاو كما
أخرى تقدم نفس ونية تعافع معاليم انخراطهم وأ، ال يكونوا منخرطين بوا د، شريطة أن يتولالون على التقاعدالسابقون وأعوانها المح

 الخدمات.
 

 .ط المدفوعةول للمنخرط استرجاع معاليم االنخراال يخ – 3الفصل 
 

س اء المجالأعض، لفائدة منخرطيها من ، على أساس التعاون والتضامنتهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي – 4لفصل ا
ولهم الذين في كفالتهم وأبنائهم الذين وأراملهم وأصواجهم عدين وأزلسابقين وأعوانها المباشرين والمتقاالمباشرين واوالتشريعية التأسيسة 

، عية والثقافية لمنخرطيهاعمل يرمي إلى النهوض بالجوانب االجتما، كما تتولى القيام بكل اثلي نظام ممتجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين ف
 : ض تتولى التعاونية خاصةولهذا الغر

صفة تكميلية للنظام و المصحات والوالدة والدفن وذلك بأبالمستشفيات تسديد مصاريف العالج الطبي والعمليات الجراحية واإلقامة  −
 ، آخر ريع الجاري به العمل أو اي نظام حيطةالقاعدي المنصوص عليه بالتشل

وات المدرسية ومصاريف مشاركة اإلقامة بالمبيت واألديف صارار معلى غردرسية عل أو بعض المصاريف المع أو تسديد كإرجا −
 ، الت وغيرهاالمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصاءف والرح

 ، زبافي أعئه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوتسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنا −

 ، لمنخرطينية أطفال اتأمين خدمات وأنشطة رعا −

 .بصفة عامة ثقافية ورياضية وترفيهيةتنظيم تظاهرات  −
 

، وينص خاصة على ما دقة عليه بقرار من رئي مجلس نواب الشعبتتم المصاتتولى التعاونية وضع نظامها الدتخلي الذي  – 5الفصل 
 : يلي

 ، ريةضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة إختيا −

 ، ي التعاونيةون فاعسابقين وأعوانها المتقس التأسيسة والتشريعية الجالء المإجراءات انخراط أعضا −

 ،المنخرطتأجير تحديد معاليم االنخراط حسب مستوى  −

 منحهم فروضا.ان طين منخرالمساعدات المالية بعنوان التضامن االجتماعي لفائدة الضبط حاالت منح  −
 

قواعد مجلس نواب الشعب التنظيم اإلداري والمالي للتعاونية وكذلك ، ويضبط بقرار من رئيس إدارةيدير التعاونية مجلس  – 6الفصل 
 تسييرها.

 
 تتكون موارد التعاونية من:  – 7الفصل 

، والمبالغ المدفوعة لعنوان إشتراكات األعضاء اكاتنوان االشترات المنخرطين بعمن منح ومرابمبالغ االنخراط المحجوزة مباشرة  −
 ، تأسيسة والتشريعية وألاعوانها المتقاعدينس الالللمج بقينالسا

 ، المنح التي تدفعها الدولة عند االقتضاء −

 ، تية من أمالك ومكاسب التعاونيةمتأالمداخيل ال −

 ن \لتبرعاتالهبات وا −

 .يةيل األنشطة المختلفة للتعاونمداخ −
 

 موالها إلى الدولة.، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأطيها، وال توزع أرباحا على منخرتحقيق أرباحتهدف التعاونية إلى  ال – 8 الفصل
 
 


