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فذ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وين  .سنوات المذكورةضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة األولى الموالية لفترة الخمس كليا بالمدخرات الالزمة والتي وقع شطبها طبقا ألحكام هذه الفقرة الحصول على حكم بات في األجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة  وفي صورة عدم. على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطببخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول ـ أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي وتمنح للبنوك مهلة  ير القضاة وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة إلشرافها من غتعاونية أعوان "بالشخصية المدنية واالستقالل المالي يطلق عليها اسم األول ـ تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع فصل ال  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  .مجلس نواب الشعب مصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(األمن الداخليالعمومية الخاضعة إلشرافها من غير القضاة وأسالك قوات يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات  2018جوان  19مؤرخ في  2018لسنة  38قانون عدد     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018جوان  6تونس في   .كقانون من قوانين الدولة وتوضع تحت إشراف وزير العدل ". وأسالك قوات األمن الداخلي ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط   .تتولى اإلدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونيةقوات األمن الداخلي ويتم حجز معاليم االنخراط من مرتباتهم، على أن العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة إلشرافها من غير القضاة وأسالك ن والعملة بوزارة ـ ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفو 2الفصل   .المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون 1954فيفري  18وتخضع التعاونية ألحكام األمر العلي المؤرخ في   .ويكون مقرها بتونس العاصمة ــ  .ـ ال يخول للمنخرط استرجاع معاليم االنخراط المدفوعة 3الفصل   .تقدم نفس الخدماتيتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن ال يكونو منخرطين بتعاونية أخرى تي يضبطها النظام األساسي األعوان المحالون على التقاعد، شرط أن ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
جوان  5 دة بتاريخـه المنعقــبجلست ومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس   : حضيريةاألعمال الت) 1

2018.  

  :لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصةتتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب االجتماعية والثقافية ئهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما وأبناوالمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين ـ تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي،  4الفصل 
  .آخرالقاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة والدة والدفن بصفة تكميلية للنظام بالمستشفيات أو المصحات والـ تسديد مصاريف العالج الطبي والعمليات الجراحية واإلقامة  1
  .الت وغيرهاالمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحمصاريف اإلقامة بالمبيت واألدوات المدرسية ومصاريف مشاركة ـ إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار  2
الغ المدفوعة بعنوان اشتراكات األعوان اشتراكات وجوبية، والمبـ مبالغ االنخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان   :ـ تتكون موارد التعاونية من 7الفصل   .وزير العدلالتنظيم اإلداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها باقتراح من ـ يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي  6الفصل   .قروضالفائدة المنخرطين أو منحهم ـ ضبط حاالت منح المساعدات المالية بعنوان التضامن االجتماعي   ـ تحديد معاليم اإلنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،  ـ إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،  ـ ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم،  :ن االجتماعية، وينص هذا النظام خاصة على ما يلي الشؤوالمصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير ـ تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم  5الفصل   .أعزباالمنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفي ـ تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة  3 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018جوان  19تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولةرباح، وال توزع أرباحا ـ ال تهدف التعاونية إلى تحقيق أ 8الفصل   .ـ مداخيل األنشطة المختلفة للتعاونية  ـ الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل،  ـ المداخيل المتأتية من أمالك التعاونية ومكاسبها،  ـ المنح التي تدفعها الدولة عند االقتضاء،  المتقاعدين،




