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 تقـديم عـام
بمفهوم التعاون والتضامن  التصاقاتعّد التعاونيات من أبرز روافد اإلقتصاد اإلجتماعي وأكثرها 

إرساء نظام تعاوني وتضامني بين المنخرطين عبر توفير تغطية ضّد األخطار اإلجتماعي من خالل 
المالزمة بطبيعتها للشخص البشري مثل األمراض والوالدة والشيخوخة والحوادث والعجز والوفاة وذلك 

وتعتبر هذه التغطية تكميلية للمنافع . لفائدة منخرطيها أو لعائالتهم مقابل ما تتحصل عليه من إشتراكات
 .التي تسديها الصناديق اإلجتماعية للحيطة والتقاعد في هذه المجاالت

المالية والشؤون اإلجتماعية بصفة مشتركة على  اوتشرف وفق التشريع الجاري به العمل وزارت
 :التالية قطاعاتموزعة بين ال 3102سنة تعاونية  44التي تعّد التعاونيات 

 تعاونية 04تعد حاليا الراجعة بالنظر إلى الوزارات والتي التعاونيات تضّم و  القطاع العمومي تعاونيات. 

 المؤسسات العمومية اإلدارية وتضّم التعاونيات الراجعة بالنظر إلى  تعاونيات القطاع شبه العمومي
 .تعاونية 01والجماعات المحلية والمنشآت العمومية وتعد حاليا 

 وهي التعاونيات التي تضم منخرطين عاملين بالمؤسسات  القطاع الخاص وموظفي أعوان تعاونيات
 .تعاونية 03الخاصة والتعاونيات المحدثة ببادرة من مجموعة من األشخاص الطبيعيين وتعد حاليا 

 

 
 

32% 

41% 

27% 

 توزيع التعاونيات حسب القطاع

 القطاع العمومي 

 القطاع شبه العمومي

 القطاع الخاص
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والمتعّلق  0594فيفري  01من األمر العلّي المؤّرخ في  34حكام الفصل أل طبقا تلتزم التعاونياتو 
بتوجيه قائمة في بيان عدد مشتركيها وأموالها المودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها  بالجمعّيات التعاونّية

 .إلى مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون اإلجتماعية خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة

 .مقارنة مع عدد التعاونيات المسّجلةلدى الهيئة عدد التقارير المودعة  الجدول التالييبين و 

 
 عدد التعاونيات التقارير المودعة بالهيئة العامة للتأمين عدد 

 5102 5105 5100 5101 5112  المسجلة

 01 31 31 31 31 31 القطاع العمومي

 01 31 31 31 31 31 القطاع شبه العمومي

 05 31 31 31 31 31 القطاع الخاص

 11 23 23 23 23 22 المجموع

  %11 %11 %11 %11 %12 مودعةنسبة التقارير ال

 
 :المنخرطون بالقطــــاع التعاوني 

  ونيتوزع 3102خالل سنة نخرط مليون م 3,9حوالي بلغ عدد المنخرطين بالقطاع التعاوني 
 : يالكالتحسب القطاعات 

 5112 5101 5100 5105 5102 

 111 376 2 149 395 2 178 281 2 306 523 2 566 690 2 القطاع العمومي

 570 93 933 90 185 89 249 83 866 83 العموميالقطاع شبه 

 480 3 398 3 156 3 478 3 072 3 القطاع الخاص

 161 473 2 480 489 2 519 373 2 033 610 2 504 777 2 إجمالي القطاع
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 : ةالتعاوني نتفعون بخدماتالم

علدى مليدون منتفدع وهدم يتوزعدون  3,1 حدوالي 3102سدنة ن مدن خددمات التعاونيدة يالمنتفعد بلغ عددد
 :النحو التالي

 5112 5101 5100 5105 5102 

 748 488 2 239 509 2 355 325 2 494 568 2 002 741 2 القطاع العمومي
 955 283 378 288 263 288 174 285 424 286 القطاع شبه العمومي

 804 6 663 6 763 5 770 6 385 6 القطاع الخاص
 507 779 2 280 804 2 381 619 2 438 860 2 811 033 3 إجمالي القطاع

  
ما يقدر ومصاريفه الجملية د .م 000حوالي  3102القطاع التعاوني سنة  ت مداخيلسّجلوقد 

د .م 01,260د دينار مقابل .م 00,746قدره من المداخيل  فاضل تحقيق إلى أدىّ مّما د .م 55بحوالي 
 .%03أي بزيادة قدرها  3103سنة 
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I. تعريف التعاونية 
 أعضائها وتعاوني لفائدة وتضامني احتياطي بعمل للقيام تشكلمجموعة  عن عبارة هي التعاونية 

 المالزمة ضمان األخطار قصد وذلك األعضاء أوالئك اشتراكات من عليه تتحصل ما بفضل لعائالتهم أو
 .وغيرها والسقوط والموت والحوادث والشيخوخة والوالدة كالمرض البشري للشخص بطبيعتها

تتمتع التعاونية بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي وال تهدف عند ممارسة نشاطها إلى تحقيق 
 .غايات ربحية

 

II. اإلطار القانوني للتعاونيات  
لى أحكام النصوص  والمالية والشؤون اإلجتماعية تخضع التعاونيات إلشراف وزارتي اإلقتصاد وا 

 :التالية
 .والمتعلق بالجمعيات التعاونية 3511فيفري  31األمر العلي المؤرخ في  -
ماي  11قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون اإلجتماعية المؤرخ في  -

المتعلق بضبط  3511سبتمبر  31ؤرخ في والذي تّم تنقيحه بمقتضى القرار المشترك الم 3513
 .األحكام النموذجية للجمعيات التعاونية

 .قانونها األساسي المصادق عليه بمقتضى قرار مشترك بين وزيري المالية والشؤون اإلجتماعية -
 . نظامها الداخلي المصادق عليه من قبل الجلسة العامة -

دارتها ومداخيلها  للتعاونياتوقد ضبطت هذه النصوص اإلطار القانوني  من حيث تكوينها وا 
 .ونفقاتها ومراقبة أعمالها وتصفيتها

III. اتتكوين التعاوني  
 :يقع تكوين التعاونية وفق إحدى الطريقتين التاليتين 

 احتيدداطيمجموعددة أشددخاص أو مؤسسددة معّينددة لغددرض إرسدداء نظددام  بمبددادرة مددن هيكددل عمددومي أو -
وتضامني وتعداوني بدين المنخدرطين حيدث يتدولى المجلدس التلسيسدي للجمعيدة التعاونيدة إيدداع مشداريع 
قوانينده األساسددية لدددى المصددالح المختصدة بددوزارة الماليددة للمصددادقة بمقتضدى قددرار مشددترك مددن وزيددري 

 .المالية والشؤون اإلجتماعية
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اندة التونسدية والجديل الدوطني واألمدن بموجب القانون المنظم لبعض القطاعات الحيوية مثل الديو  -
 ...طني والحماية المدنية والقضاةوالسجون والحرس الو 

وتتمتع الجمعيات التعاونية بمجرد المصادقة على قوانينها األساسية بشخصية قانونية مستقلة تؤهلها 
 .لمباشرة نشاطها

IV.  هياكل الجمعيــات التعاونية 
 العامة  الجلسات .0

الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها  من جميع األعضاء المنخرطينتتللف الجلسة العامة 
وهي تعتبر أعلى سلطة في التعاونية والمسؤولة  بالقانون األساسي والنظام الداخلي والذين سددوا اشتراكاتهم

ما ويمكن تصنيف الجلسات العامة ك. نتخاب مجلس اإلدارة وتنقيح القانون األساسيإك عن القرارات الهامة
 :يلي

تنعقد مرة واحدة إبان الشروع في تلسيس التعاونية وتنحصر مشموالتها في  :الجلسة التأسيسية -
إعداد النظام األساسي وانتخاب هيئة مديرة تلسيسية توكل لها مهمة متابعة اإلجراءات القانونية 

 .نتخابية األولىاإلالخاصة ببعث التعاونية واإلعداد للجلسة العامة 
تنعقد مرة في السنة على األقل للتداول بشلن التقرير األدبي والمالي  :الجلسة العامة العادية -

نتخاب أعضاء المجلس اإلداري وأعضاء لجنة المراقبة  .وا 
 تنعقد حسب الدورية المضمنة بالنظام األساسي للتعاونية وتنظر في :الجلسة العامة اإلنتخابية -

 .والنواب أعضاء مجلس اإلدارة انتخاب
تنعقد بطلب من رئيس التعاونية أو من ربع األعضاء المشاركين قصد  : الجلسة العامة اإلستثنائية -

تنقيح النظام األساسي، شراء أو بناء عقارات، إنجاز مشاريع )النظر في بعض المسائل الهامة 
 .وال تنظر إال في الموضوع الذي انعقدت من أجله ...(إجتماعية 

. فإن الجلسة العامة ال تنعقد إال إذا توفر النصاب المنصوص عليه في القانون األساسي وعموما
ذا لم يتوفر النصاب في الجلسة األولى يوجه المجلس اإلداري دعوة لجلسة أخرى بعد خمسة عشر يوما  وا 

 .على األقل وتعقد عندها مهما كان عدد األعضاء
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 هيكل التسييــــر  .5
 مجلس اإلدارة من أعضاء يقع انتخابهم باإلقتراع السري من قبل المنخرطين يتكون  : مجلس اإلدارة

من رئيس ورئيس المجلس يتركب و . في جلسة عامة انتخابية ويحدد القانون األساسي عددهم
على األقل مرة المجلس ويجتمع . وأعضاء وأمين مال عام وكاتب( مساعدينرئيسين أو )مساعد 

 .للرئيس أو لعدة لجان جانبا من سلطتهفي السنة ويجوز له أن يفوض 

 هيكل المراقبـــة  .2
 أعضائها سنويا من قبل الجلسة العامة وتتولى مراقبة الحسابات  انتخابيقع  : لجنة المراقبة

 .المالية للتعاونية وُتضّمن أعمالها بتقرير يقع عرضه على الجلسة العامة
 

V. اتمراقبة التعاوني  
 :يمكنها التيالشؤون اإلجتماعية و المالية  تيمصالح وزار لمراقبة  اتالتعاوني تخضع

بمقتضى قرار مشترك ومعلل النفوذ المخول للمجلس اإلداري إلى متصرف أو عدة  تسندأن  -
جديدة في أجل ال يتجاوز ثالثة اشهر وذلك عند حدوث خلل  انتخاباتمتصرفين وقتيين يلزمهم إثارة 
 .خطير مبين في سير التعاونية

 .اونيةسحب المصادقة بمقتضى قرار مشترك ومعلل وذلك بعد إستشارة مجلس التعتأن  -
إذا وابتداءا من تاريخ نشر هذا القرار يقع توقيف نشاط التعاونية وسيرها وتجرى عمليات تصفيتها وذلك 

غير متناسبة مع المصاريف  ما وقعت مخالفة القانون العام أو القانون األساسي أو أصبحت المداخيل
 .أو التعهدات

 

VI. النظام الجبائي للتعاونيات 
التعاونية للنظام الجبائي العام حيث يتعّين عليها التصريح بوجودها لدى المصالح الجبائية  تخضع

 . والحصول على معرف جبائي
وممارستها لنشاطها طبقا ألحكام  عدم الخضوع للضريبة على الشركات في حدود غرضها اإلجتماعي -

 (.من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات 12الفصل )التشريع المتعلق بها 
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وتضامني وتعاوني  احتياطيبعمل  وذلك باعتبار أّنه ليست للتعاونيات غايات ربحية وأّنها تهدف للقيام
أوالئك األعضاء وذلك قصد ضمان  اشتراكاتلفائدة أعضائها أو لعائالتهم بفضل ما تتحصل عليه من 

األخطار المالزمة بطبيعتها للشخص البشري كالمرض والوالدة والشيخوخة والحوادث والسقوط والموت 
 (.3511الفصل األول من األمر العلي لسنة ) وغيرها

ال  هاعدم الخضوع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية باعتبار  -
 .من مجلة الجباية المحلية 11للضريبة على الشركات وذلك عمال بلحكام الفصل تخضع 

خاضعة العقارات المعدة للسكن والتي تمتلكها و في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاط التعاونيات
المسداة من قبل على العقارات المبنية الذي يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات  للمعلوم

المتعلق بضبط الثمن المرجعي للمتر  3551لسنة  113الجماعات المحلية وذلك عمال بلحكام األمر عدد 
المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم ويحمل المعلوم على مالك العقار الذي 

 .يلوي نشاط التعاونية
بعنوان مداخيل رؤوس األموال  %51لإلرجاع بنسبة الخضوع لخصم من المورد نهائي وغير قابل  -

 .المنقولة التي تحققها مثل فوائد الحسابات الجارية وفوائد رقاع الخزينة
وتكون التعاونيات مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كل المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من 

ريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على من مجلة الض 11و 11المورد طبقا ألحكام الفصلين 
  .الشركات

طبقا للتشريع الجبائي لدفع معاليم التسجيل والطابع الجبائي  العمليات التي تقوم بها التعاونيةخضوع  -
 .الجاري به العمل

 :هاليتسجيقع وفي هذا الخصوص تخضع عقود تسويغ العقارات وجوبا إلجراء التسجيل و 
 د عن كل صفحة من كل نسخة إذا تعلق األمر بعقارات معدة  51بـمبلغ المحدد  بالمعلوم القار

 .للسكن
 لعقارات المعدة لغير خصوص امن اإليجار السنوي ب %0نسبة بالمعلوم النسبي المحدد بـ

 .السكن
د عن كل  1 الذي قدرهوتخضع عقود تسويغ العقارات المعدة لغير السكن أيضا لمعلوم الطابع الجبائي 

 .ورقة من العقد
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من المبلغ الخام  %3بنسبة الخضوع للمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء  -
 .للمرتبات واألجور والمنح المدفوعة بما في ذلك اإلمتيازات العينية

ات عدم الخضوع لألداء على التكوين المهني باعتبار أّن التعاونيات ال تخضع للضريبة على الشرك -
 .من مجلة الشغل 261و 221وذلك عمال بأحكام الفصلين 

 
VII. مراجعة اإلطار القانوني للتعاونيات 

حرصا من سلطتي اإلشراف على تعصير هذا القطاع والنهوض به وتطوير إطاره القانوني، قامت 
 :يةتالنقائص اآل وجود وزارة المالية بإعداد دراسة تقييمية لإلطار التشريعي للتعاونيات أسفرت عن

 :على مستوى التشريـــــع  .0
قتصادية التي عرفتها جتماعية واإلقانوني للتعاونيات والمتغيرات اإلنسجام بين اإلطار الاإلغياب  -

 .قانون الجديد للتلمين على المرضتونس على غرار ال
 .محدودية الطابع الوقائي والزجري للعقوبات المالية باعتبار ضآلة مبالغ الخطايا -

 :مستــوى التصرف والتسييرعلى  .5
التفاوت في حجمها من  من رغمالب لواجب مسك دفتر مداخيل ومصاريف إخضاع كل التعاونيات -

 .،حيث المداخيل والميزانية
 .وممتلكات التعاونيات هاوحجم يات المنجزةغياب نظام محاسبي يراعي طبيعة العمل -
 .جلسات مجلس اإلدارة انعقاد نتظاماجلساتها العامة وعدم  انعقادحترام عديد التعاونيات لددورية اعدم  -
 .هاجراءاتوا   تطبيق القوانين األساسيةأنظمة داخلية تحدد شروط  اعتمادعدم  -
 .شتراط الكفاءة والحرفيةاحسابات وذلك نظرا لعدم العدم نجاعة دور لجنة مراقبة  -
 .والمالي للتعاونيةلتصرف اإلداري عدم إلزام التعاونيات بإحداث إدارة تعنى با -
 .جراءاتهاوظيف أموال التعاونية وا  غياب إطار يضبط شروط ت -
 .بتعيين مراقب حسابات للمصادقة على قوائمها المالية عدم إلزام التعاونيات -
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 :على مستـــوى الرقابـــة  .2
عديد التعاونيات لآلجال المحددة إلحالة التقارير والموازنات المالية إلى سلط اإلشراف  احترامعدم  -

الدور الذي تلعبه سلطتي اإلشراف في رفع النقائص وتحسين مردودية العمل  مما أدى إلى محدودية
 .ن خالل عمليتي الرقابة والمتابعةالتعاوني م

 .ات من قبل التعاونيات أو مسيريهااوز ضعف مستوى العقوبات المسلطة في صورة تسجيل تج -

 :تحـــاد الوطني للتعاونيـــات على مستوى اإل  .1
عتبار عدم وجوبيته مما يحد من نجاعة هذا اتحاد الوطني للتعاونيات بنخراط باإلضعف اإلقبال على اإل 

 .الهيكل في المجال التعاوني

أقر هذا األخير تنظيم  1111ماي  13وبعرض هذه النقائص على مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
وقد . بالمدرسة الوطنية لإلدارة 1111نوفمبر  11نتظم يوم الثالثاء ايوم دراسي حول تطوير التعاونيات 

 :خالل هذا اليوم الدراسي عن التوصيات التالية نتظمتااأسفرت الورشتان اللتان 

سّن قانون يهدف إلى تكريس المبددددادئ المتعلقة من خالل  اإلطار القانوني للتعاونياتمراجعة  -3
 :ما يليب
o  جتماعي بين المنخرطينالتكافل اإلدعم العمل التعاوني والنهوض به وحفز قيم التضامن و. 
o  الصبغة التطوعية للنشاط التعاونيتلكيد. 
o  أجل مزيد الشفافية في هذا القطاعلتعاونيات من على ادعم الرقابة الداخلية والخارجية. 
o ويل والموارد المالية للتعاونياتدعم آليات التم. 
o تحديد مجال تدخل التعاونيات خاصة في المجال التكميلي للتلمين على المرض 
o كه إحدى سلطتي اإلشرافامسكلف بإاونيات تإحداث سجل وطني للتع. 

 :مراجعة اإلطار المالي والمحاسبي للتعاونيات من خالل  -1
o  عتماد نظام محاسبي خاص بهااوبية إخضاع التعاونيات لوج. 
o  للتسيير المالي واإلداري للتعاونيةوجوبية إحداث إدارة. 
o الخبراء المحاسبين ضمن ب الحسابات منوجوبية تعيين مراق. 
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o  الممولة بصفة قارة للتعاونية من آليات متابعة ومراقبة لنشاطها من خالل تمكينها  الهياكلتمكين
  .عضوية بمجلس اإلدارةالمن 

o ة للتعاونيةاألصول المخصصة للتوظيفات المالي قائمة مراجعة. 
o  من شلنها الردع والحث عللى تنظيم القطاع إدارية ومالية ناجعة لكل مخالفة للتشريع عقوباتسن.  

ثت على هذه التوصيات تّم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات في إطار لجنة فنية أحد اوبناء
  .1131جانفي  11نظار جلسة عمل وزارية بتاريخ أللغرض و تّم عرض المشروع على 

تّم تكوين لجنة صياغة اإلطار القانوني للتعاونيات تحت إشراف الهيئة  1131بداية سنة  ومع
 .العامة للتلمين بوزارة المالية أسفرت عن مشروع مجلة للتعاونيات

مجلة نظرا للطبيعة الخاصة إحداث من قانون خاص بالتعاونيات إلى  نتقالوقد تّم اإلختيار على اإل
عتماد مجلة اع إطار قانوني شامل لجميع مجاالت نشاطها خاصة أنه ال يمكن للتعاونيات التي تحتم وض

 .التلمين أو مجلة الشركات التجارية لتجاوز الفراغ الموجود حاليا على مستوى التشريع المتعلق بالتعاونيات
 

وقد راعى مشروع المجلة مختلف التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي المذكور أعاله وجلسات 
 .ل الوزارية المنعقدة حول الموضوعالعم

 :ويهدف المشروع المعروض أساسا إلى تكريس التوجهات التالية
 .تضامني في كنف  الحرية والمساواةدفع العمل التعاوني وال  -
 .الصبغة التطوعية للنشاط التعاونيالتلكيد على   -
 .غير الربحية للتعاونياتتكريس الصبغة   -
 .خارجية على التعاونياتتدعيم الرقابة الداخلية وال  -
دار  التعاونية إضفاء الشفافية على مختلف هياكل تسيير  -  .تهاوا 
 .الحد األدنى من قواعد الحوكمة الرشيدة باعتمادإلزام التعاونيات   -
ضفاء النجاعة  - على الرقابة على التعاونيات ومراجعة نظام العقوبات  تدعيم دور سلط اإلشراف وا 

 .التلديبية والجزائية على المخالفين ألحكام المجلة
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بالرغم من  2113و 2111الممتدة بين  إيجابية خالل الفترةنتيجة مالية القطاع التعددداوني سّجل 
 : وهو ما يبرزه الجدول التالي 2111الصعوبات التي شهدتها البالد بداية من سنة 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 243 949 110 753 624 97 089 466 90 815 686 90 626 882 111 مجموع المداخيل
 730 301 99 873 252 87 185 503 78 327 821 76 394 895 98 مجموع المصاريف
 513 647 11 880 10371 904 962 11 481 865 13 232 987 12 النتيجة المالية
  نسبة التطور

7% -14% -13% 12% 

 

 :مداخيــــل التعاونيــات  .0
مقارندة  % 02.6م د بنسدبة تطدور بلغدت  000مبلغدا قددره حدوالي  3102حققت هذه المدداخيل سدنة 

التدي تعتبدر فدي  ومسداهمة المدؤجر  المنخدرطين اشدتراكاتتتلتى أساسا من هي و ( م د 56.1) 3103بسنة 
وذلدك  ما عدا الشركات التي ينص نظامها األساسي على إجبارية مساهمة المؤجر اختياريةأغلب الحاالت 

مددداخيل توظيدددف كدددذلك و لفائدددة بعدددض التعاونيددات فددي القطددداع العمددومي والهبدددات إضددافة إلددى مدددنح الدولددة 
 .مهاواألنشطة التي تنظّ  األموال 

 :كالتالي  3102-3115وتتوّزع مداخيل القطاع التعددداوني خالل الفترة 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 047 582 33 884 758 32 306 612 29   661 645 25   632 735 25  مساهمات المؤّجر

 041 544 45  196 153 45 165 262 41   747 238 41    262 774 41  مساهمات المنخرطين
 117 635 1 117 330 1   868 624 1  875 233 1 541 719 1 منحة الدولة
 215 14 837 11 498 86     890 51     958 69  هبات وعطايا

 781 454 3  620 161 2  236 502 4  705 360 3     314 717 6  مداخيل التوظيف
 042 719 26    099 209 16 018 378 13  936 155 19  920 865 35   مداخيل أخرى

 243 949 110  753 624 97 020 466 90  811 686 90 623 882 111  مجموع المداخيل
 %13,65 %7,91 %0,24- %18,94-  نسبة التطور

 
وتتلتى مداخيل التعاونيات أساسا من مساهمات المنخرطين والمؤجر ومداخيل األنشطة التي يتّم 

 :الرسوم التالية تبّينهمها مثلما يتنظ
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 اتالتعاوني الخدمـــات التي تسديها .5
ضددّد األخطددار المالزمددة بطبيعتهددا للشددخص البشددري مثددل  تغطيددة تددوفيريتمثددل العمددل التعدداوني فددي 

هدذه التغطيدة تكميليدة للمندافع التدي تسدديها  وتعتبدر .العجدز والوفداةو  والحدوادثاألمراض والدوالدة والشديخوخة 
 .اإلجتماعية للحيطة والتقاعد في هذه المجاالت الصناديق

مدددنح عجدددز، مدددنح )مرتبطدددة بالتغطيدددة الصدددحية وبالحيطدددة ال تلدددكويمكدددن تقسددديم هدددذه الخددددمات بدددين 
...( ، مدنح عدودة مدرسدية، أعيداد دينيدة،اجتماعيدةمسداعدات )جتمداعي اإلطدابع الخددمات ذات الو ( …وفاة،

 ...(.مصائف وجوالت، حفالت،رحالت، )وأخرى ذات بعد ترفيهي وتثقيفي 
 :كالتالي 3102–3115وقد توّزعت هذه المصددداريف خالل الفترة 
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2009 2010 2011 2012 2013 

 364 925 48 543 063 44 459 141 40 846 064 39 987 536 39 مصاريف العالج
 768 251 8 083 678 6 255 749 5 707 730 7 938 048 6 (أو التقاعد)منح الشيخوخة 

 696 240 1 623 157 1 797 117 1 760 009 1 662 320 1 منح الوفاة
 982 326 10 845 129 11 599 769 9 249 416 8 054 887 8 خدمات إجتماعّية
 637 989 3 960 002 2 011 320 2 762 237 1 197 593 3 خدمات ترفيهية

 327 467 15 460 044 10 322 307 9 879 288 7 311 298 28 مسداة قروض
 708 626 6 762 244 6 628 109 6 467 096 6 702 739 5 مصاريف التسيير
 248 473 4 597 931 5 114 988 3 657 976 5 542 470 5 مصاريف أخرى

 730 301 99 873 252 87 185 503 78 327 821 76 392 895 98 مجموع المصاريف
 %14 %11 %2 %22-  نسبة التطور

ليها القروض ومنح التقاعد أو تالتعاونيات التي تسديها تعتبر مصاريف العالج أهّم الخدمات و 
 :صاريف التسيير حسبما تبّينه الرسوم التاليةمالشيخوخة والخدمات اإلجتماعية و 
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 التحليل القطاعي

 لنشاط التعاونيات 
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I. القطاع العمومي تعاونيات أعوان وموظفي 
م هدددددذه التعاونيدددددات أعدددددوان ومدددددوظفي الدددددوزارات والمؤسسدددددات العمومّيدددددة ذات الصدددددبغة اإلدارّيدددددة هدددددت

والتددي التعاونيدات التددي تدم إحدداثها بمقتضددى قدوانين  باسددتثناء اختياريدا نخدراطاإلوالجماعدات المحلّيدة ويكددون 
وتعهدد  .وان المتقاعددينبالنسبة لألعد واختياريشطين ااإلنخراط وجوبي بالنسبة لكافة األعوان الن يكون فيها

يقدع تعييدنهم مدن المؤسسدات الدذين إدارة التعاونيات التي أحددثت بمقتضدى قدوانين إلدى رؤسداء مجدالس إدارة 
 .على تلك المؤسسات قبل وزارات اإلشراف

 

 :   المداخيــــــل  .0

مثلدددت قدددد و  3102د خدددالل سدددنة .م 49بلغدددت مدددداخيل التعاونيدددات التابعدددة للقطددداع العمدددومي حدددوالي 
مدددداخيل تعاونيدددات تطدددورت وقدددد . مدددن جملدددة المدددداخيل %45مسددداهمة األمدددوال المتلتيدددة مدددن اإلنخراطدددات 

 :كالتالي العمومي القطاع
  2009 2010 2011 2012 2013 
 433 202 22 782 760 23 290 247 22 373 984 21 236 724 23 مساهمات المنخرطين 

 117 635 1 117 330 1 868 624 1 625 232 1 541 619 1 منحة الدولة 
 194 5 837 4 498 86 510 2 200 20 هبات وعطايا 

 936 227 2 919 589 1 159 379 3 429 726 1 828 867 5 مداخيل التوظيف 
 234 098 19 285 213 11 266 731 9 148 691 14 389 521 29 مداخيل أخرى

 911 168 45 940 898 37 080 069 37 082 637 39 194 753 60 مجموع المداخيل 
  نسبة التطور

-35% -6% 2% 19% 
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 :المصـــــاريف  .3

وتطورت بنسبة  1131د خالل سنة .م 11 حوالي بلغت جملة مصاريف تعاونيات القطاع العمومي
بعندوان المصددداريف % 1بعندوان تغطيدة الخددمات الصدحية و% 31 بينهدا ، مدن1131مقارندة بسدنة % 11

 .بعنوان القروض الممنوحة للمنخرطين% 15بعنوان منح العجز والوفاة والشيخوخة و %35اإلجتماعية و
 :وتتمثل تفاصيل المصدددداريف في ما يلي 

  2009 2010 2011 2012 2013 
 986 883 5 929 671 5 149 452 5 269 025 5 597 633 5 مصاريف العالج 

 126 687 6 245 395 5 719 088 4 817 919 5 299 331 4 ( أو التقاعد)منح الشيخوخة 
 668 546 406 456 361 466 439 397 896 445 منح الوفاة

 441 194 5 093 247 5 920 339 5 160 995 3 135 489 4 خدمات إجتماعّية 
 729 110 3 058 183 1 560 792 1 496 717 403 399 3 خدمات ترفيهية

 406 672 13 980 421 8 871 779 7 745 533 5 140 097 26 مصاريف القروض 
 108 286 3 100 160 3 153 904 2 696 458 3 650 392 3 مصاريف التسيير 
 713 757 1 895 521 2 077 185 1 438 502 3 237 302 4 مصاريف أخرى 

 177 139 40 706 057 32 801 008 29 061 550 28 357 091 52 مجموع المصاريف 
 %25 %11 %2 %45-  نسبة التطور
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 : النتائج المالية لنشاط تعاونيات القطـــاع العمومي  .2
مقارنة  %31وسجلت انخفاضا بنسبة  1131د سنة .م 1نتيجة مالية تقدر بحوالي سجل القطاع العمومي 

 .1131بسنة 
  2009 2010 2011 2012 2013 

 913 168 45 940 898 37 080 069 37 086 637 39 194 753 60 مجموع المداخيل
 177 139 40 705 057 32 809 008 29 061 550 28 357 091 52 مجموع المصاريف
 736 029 5 234 841 5 270 060 8 025 087 11 837 661 8 النتيجة المالية
 نسبة التطور

 
28% -27% -21% -14% 
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II.  القطاع شبه العموميتعاونيات 
يشمل القطاع شبه العمومي أعوان وموظفي المؤسسات العمومّية ويكون اإلنخراط في تعاونيات هذا 

إاّل أندده يجددب علددى التعاونيددات أن تقبددل األعددوان والمددوظفين الددذين يرغبددون فددي اإلنخددراط  اختياريدداالقطدداع 
 .وكذلك الشلن بالنسبة لألعوان المتقاعدين

الجمعيدة "و "تعاونيدة البريدد واإلتصداالت" يبمقتضى قانون وه ةت محدثاتعاوني 2 لقطاعا اضم هذيو 
 ."تعاونية الرياضيين"و "التعاونية ألعوان وعملة بلدية تونس

 

 : المداخيـــــــل  .0

اهزت نسدبة ند 3102د خدالل سدنة .م 72حدوالي بلغ حجم مداخيل تعاونيات القطاع شبه العمومي  
 .%27ين ومساهمة المنخرط %90 مساهمة المؤّجرين فيها

 :وفيما يلي تفاصيل المداخيل وتطورهدددا

  2009 2010 2011 2012 2013 

 704 672 32 690 937 31 004 422 28 274 865 24 581 031 25 مساهمات المؤّجر 
 082 798 22 638 890 20 367 525 18 203 822 18 261 682 17 مساهمات المنخرطين 

 387 106 1 846 497 877 993 822 562 1 774 790 مداخيل التوظيف 
 537 339 7 516 708 4 369 358 3 809 203 4 394 175 6 مداخيل أخرى

 021 922 63 621 034 58 613 299 51 108 454 49 001 680 49 مجموع المداخيل 
  نسبة التطور

-0,45% 3,73% 13,13% 10,11% 
 

 

 

0 

10 000 000 

20 000 000 

30 000 000 

40 000 000 

50 000 000 

60 000 000 

70 000 000 

2009 2010 2011 2012 2013 

 مداخيل القطاع شبه العمومي

 مداخيل أخرى

 مداخيل التوظيف 

 مساهمات المنخرطين 

 مساهمات المؤّجر 



22 
 

 :المصـــــاريف  .3

، منهددا 3102د خدددالل سددنة .م 96حددوالي  شبددده العمددومي بلغددت جملددة مصددداريف تعاونيددات القطدداع
بعندددوان مدددنح العجدددز % 2بعندددوان الخددددمات اإلجتماعيدددة و% 1بعندددوان تغطيدددة الخددددمات الصدددحية و% 64

 :وفيما يلي تفاصيلهدددددا وتطّورها  .بعنوان القروض الممنوحة للمنخرطين% 2والوفاة والشيخوخة و

 2009 2010 2011 2012 2013 
 964 563 42 249 916 37 434 156 34 814 599 33 847 482 33 العالج مصاريف

 815 332 1 315 153 1 729 280 1 299 696 1 951 661 1 (أو التقاعد)منح الشيخوخة 

 759 688 047 690 585 639 101 604 259 867 منح الوفاة
 591 710 4 656 509 5 968 001 4 228 206 4 431 248 4 خدمات إجتماعّية
 983 813 323 761 000 499 619 441 555 135 خدمات ترفيهية

 801 732 1 610 470 1 432 465 1 704 593 1 236 045 2 مصاريف القروض
 511 206 3 884 973 2 250 108 3 306 574 2 683 251 2 مصاريف التسيير
 952 670 2 713 364 3 605 753 2 439 432 2 948 032 1 مصاريف أخرى

 376 720 57 793 839 53 003 905 47 510 148 47 911 725 45 مجموع المصاريف
  نسبة التطور

3,11% 1,60% 12,39% 7,21% 
 

 
 

 

 : النتائج المالية لتعاونيات القطاع شبه العمومي  .2
ارتفاعا هذه وسجلت  1131د سنة .م 1نتيجة مالية تقدر بحوالي العمومي  شبه سجل القطاع

 .1131مقارنة بسنة  %11بنسبة 
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 2009 2010 2011 2012 2013 
 931 922 63 689 034 58 616 299 51 108 454 49 010 680 49 جملة المداخيل
 376 720 57 796 839 53 003 905 47 510 148 47 911 725 45 جملة المصاريف
 555 202 6 893 194 4 613 394 3 598 305 2 099 954 3 النتيجة المالية

 نسبة التطور
 -41,69% 47,23% 23,57% 47,86% 
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III.  القطاع الخاصتعاونيات 
  .منتفع 1111 وتقدم خدماتها لفائدة 1131منخرطا خالل سنة  1111 وتضم هذه التعاونيات

 

 : المداخيـــــل  .0

ناهزت نسبة  3112د خالل سنة .م 1.9حوالي  بلغ حجم مداخيل تعاونيات القطاع الخاص
 :وفيما يلي تفاصيل المداخيل وتطورهددددا  .%01ومساهمة المؤجر  %21مساهمة المنخرطين فيها  

 2009 2010 2011 2012 2013 
 344 909 194 821 302 190 1 388 780 051 704 مساهمات المؤّجر

 526 543 777 501 508 489 170 432 766 367 مساهمات المنخرطين

 0 0 0 250 1 000 100 منحة الدولة
 800 2 000 7 0 380 49 758 49 هبات وعطايا

 459 120 856 73 201 129 454 71 712 58 مداخيل التوظيف
 271 281 298 287 382 288 980 260 137 169 مداخيل أخرى

 111 857 1 122 691 1 393 097 2 625 595 1 424 449 1 مجموع المداخيل
  نسبة التطور

10% 13% -39% 10% 
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 :المصـــــاريف  .3
 3103مقارنددة بسددنة  %7ارتفاعددا بنسددبة  3102سددنة  مصدداريف تعاونيددات القطدداع الخدداصسددجلت 
بعندددوان الخددددمات % 33وبعندددوان تغطيدددة الخددددمات الصدددحية  % 23د، منهدددا .م 0.4حدددوالي حيدددث بلغدددت 
 .بعنوان منح العجز والوفاة والشيخوخة% 39اإلجتماعية و

 :المصاريف وتطّورها في الجدول التالدددي وتتمثل تفاصيل 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 413 477 365 475 876 532 763 439 543 420 مصاريف العالج

 827 231 523 129 807 379 590 114 688 55 (أو التقاعد)منح الشيخوخة 

 269 5 170 11 852 11 220 8 507 7 منح الوفاة

 950 421 096 373 711 427 862 214 488 149 خدمات إجتماعّية

 925 64 579 58 451 28 647 78 239 58 خدمات ترفيهية

 120 62 870 151 020 62 430 161 935 155 مصاريف القروض

 089 134 778 110 225 97 464 63 369 95 مصاريف التسيير

 583 44 990 44 432 49 781 41 357 135 مصاريف أخرى

 176 442 1 371 355 1 374 589 1 753 122 1 126 078 1 مجموع المصاريف

  نسبة التطور
4% 42% -15% 6% 
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 : النتائج المالية لتعاونيات القطــــاع الخاص  .2
 %11وسجلت ارتفاعا بنسبة  1131د سنة  131نتيجة مالية تقدر بحوالي  الخاص سجل القطاع
 .1131مقارنة بسنة 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 399 857 1 124 691 1 393 097 2 621 595 1 424 449 1 جملة المداخيل
 177 442 1 371 355 1 374 589 1 756 122 1 126 078 1 جملة المصاريف
 225 415 753 335 019 508 865 472 298 371 النتيجة المالية
 نسبة التطور

 
27% 7% -34% 24% 

 

IV. اإلتحاد الوطني للتعاونيات 
. وفقا ألحكددام األمر المتعلق بالجمعيات التعاونية يمكن للتعاونيددات اإلنخراط في إتحادات لها

الذي تّمت المصادقة " اإلتحاد الوطني للتعاونيات"وهو  اوحيد اتحاداوعليه كونت التعاونيات فيما بينها 
 .0552سبتمبر  6على نظامه األساسي بتاريخ 

 
 :نيات كما نص عليه نظامه األساسي إلى ويهدف اإلتحاد الوطني للتعاو 

سداء خدمات إعادة التلمين بصفة  واجتماعيةوخلق فضاءات ثقافية  اجتماعيةبعث مشاريع   - وا 
 مشتركة لصالح التعاونيات األعضاء؛

التكوينية الهادفة إلى تنمية ذات جدوى وفاعلية للعمل  تحقيق كل الدراسات أو البرامج  -
 التعاوني والتكاملي لصالح التعاونيات األعضاء؛

 .تسهيل تبادل الخبرات واإلعالم بين التعاونيات األعضاء  -

  
 :باإلتحادالتعاونيات المنخرطة  .0
 :تعاونية مقسمة كالتالي 33اإلتحاد الوطني للتعاونيات يضّم 
 :تعاونيات تابعة للقطاع العمومي 1 -

  التضامن"تعاونية أعوان الصحة العمومية" 
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 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 
 التعاونية الوطنية للتعليم بتونس 
 واألخبار تعاونية الشؤون الثقافية 
 تعاونية أعوان الديوانة 
 تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية 

 :للقطاع شبه العمومي تعاونيات تابعة 1 -
  ألعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد" التعاون"جمعية 
 تعاونية أعوان اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية 
 تعاونية الكهرباء والغاز 
 تعاونية أعوان وموظفي بنك اإلسكان 

 ."اإلخاء"تعاونية المتقاعدين تعاونية تابعة للقطاع الخاص وهي  -
 

 لإلتحاد الوضعية المالية .3

  2009 2010 2011 2012 2013 
 23584 3316 18763 18350 15149 في بداية السنة  الرصيد المتوفر

 15000 36745 17156 50705 40295 المداخيل
 15000 35745 11000 49094 27332 مساهمة التعاونيات

   1000 6156 1611 12960 مداخيل مختلفة
 31588 16477 32603 50289 37091 المصاريف

 17964 13477 16274 24302 23399 مصاريف التسيير
 13624 3000 16333 25987 13691 مصاريف أخرى
 6996 23584 3316 18763 18350 في نهاية السنة الرصيد المتبقي

 النشاط الوطني والعالمي لإلتحاد الوطني للتعاونيات .2
 :يتمثل نشاط اإلتحاد الوطني للتعاونيات في

 .الندوات لفائدة التعاونياتتنظيم  -
 .إمضاء اتفاقية بين اإلتحاد الوطني للتعاونيات والصندوق الوطني للتلمين على المرض -
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 .تنظيم زيارات ميدانية للوفود األجنبية -
 .تنظيم ندوات عالمية في تونس باإلشتراك مع اإلتحاد الوطني للتعاونيات -
 .AIMإلتحاد العالمي للتعاونيات رئيس ا اانتخاب اإلتحاد الوطني للتعاونيات نائب -
فريقيا والمغرب إانتخاب اإلتحاد الوطني للتعاونيات رئيسا إلقليم اإلتحاد التعاونية العربي بشمال  -

 .العربي
 .بعث شبكة الجمعيات المهتمة باإلقتصاد اإلجتماعي -
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 توزيع التعاونيات

 النشاطحسب قطاع  
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 توزيع التعاونيات حسب قطاع النشاط
6102  ديسمبر  

1العمومي  2شبه العمومي  3الخاص   

 تعاونية موظفي الدولة .0

 1تعاونية الجيل الوطني .6

تعاونية موظفي األمن الوطني  .3
 1والسجون واإلصالح 

تعاونية موظفي الحرس الوطني  .4
 1والحماية المدنية 

  1تعاونية القضاة  .2

 1تعاونية أعوان الديوانة  .2

 تعاونية الحوادث المدرسية .7
  والجامعية

تعاونية األخذ بيد أيتام أسرة  .8
 "التضامن"موظفي التعليم 

 التعاونية الوطنية للتعليم بتونس  .9

للمدرسين " األمل"تعاونية  .01
والباحثين العاملين في مؤسسات 

 التعليم العالي والبحث العلمي

أعوان الصحة العمومية  تعاونية .00
 "التضامن"

الجمعية التعاونية ألعوان وزارة  .06
  والموارد المائية الفالحة

 واألخبار تعاونية الشؤون الثقافية .03

تعاونية سلك أمن رئيس الدولة  .04
 1والشخصيات الرسمية

جمعية التعاون المتبادل لموظفي وعاملي  .0
 مصالح الرصد الجوي والطيران المدني 

الجمعية التعاونية ألعوان وعملة بلدية تونس  .6
1 

 تعاونية أعوان شركة فسفاط قفصة .3

شركة التونس و بنقل التعاونية أعوان شركة  .4
 لنقل بين المدن الوطنية ل

 1تعاونية البريد واإلتصاالت  .2

والتلفزة التونسية اإلذاعة  أعوانتعاونية  .2
 التونسية

 تعاونية أعوان مصنع التبغ بالقيروان  .7

للتبغ  الوطنيةألعوان الوكالة " التعاون" جمعية .8
 والوقيد 

إلستغالل  الوطنيةتعاونية أعوان الشركة  .9
 وتوزيع المياه

 تعاونية الشركة التونسية للمالحة .01

تعاونية الشركة الوطنية للسكك الحديدية  .00
 التونسية

 للصناعات التقليدية  الوطنيتعاونية الديوان  .06

 تعاونية الكهرباء والغاز .03

 عوان وموظفي بنك اإلسكان تعاونية أ .04

 بباجة للنقل  تعاونية أعوان الشركة الجهوية .02

 تونس إفريقيا لألنباء وكالة  تعاونية .02

 .تعاونية أعوان ديوان األراضي الدولية .07

 .1تعاونية الرياضيين .08

جمعية التعاون ألعوان شركة تبليط  .0
 ومروج الصناعة بالجنوب قابس 

 تعاونية الشركة التونسية للف العصري .6

 "اإلخاء"تعاونية المتقاعدين  .3

الجمعية التعاونية لرجال البحر  .4
 بالمهدية " الصندوق البحري"

 التجاري بنكتعاونية  .2

تعاونية أعوان اإلتحاد المركزي  .2
 (األخوة)لتعاضديات الخمور

 تعاونية شركة إسمنت النفيضة .7

 شركة القنوات تعاونية أعوان وموظفي .8

 تعاونية موظفي الحراسة والسالمة  .9

التآزر بين الصحافيين  وقصند .01
 التونسيين

 Gascoigne sackتعاونية شركة  .00

Tunisia  

لجمعية التعاونية لسائقي سيارات ا .06
 تاكسي -األجرة 

                                                           
1

 التعاونيات التابعة للوزارات 
2

 .التعاونيات التابعة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صيغة إدارية 
3

 .التعاونيات التابعة للمؤسسات الخاصة أو ألشخاص طبيعيين 
4

 تعاونيات محدثة بمقتضى قانون 



32 
 

 التعاونيات المحدثة بمقتضى قانون
 

 

 .1162أكتوبر  31المؤرخ في  1162لسنة  13القانون عدد  : واإلتصاالت تعاونية البريد .0

المؤرخ في  1161ة لسن 12القانون عدد  : وعملة بلدية تونس الجمعية التعاونية ألعوان .6

 .1161جويلية  26

 1177ديسمبر  22المؤرخ في  1177لسنة  81القانون عدد  : تعاونية الجيش الوطني .3

 .1187ماي  18المؤرخ في  1187لسنة  21القانون عدد بمقتضى والمنقح 

 1182سنة ل 68 عدد انونالق : تعاونية موظفي األمن الوطني والسجون واإلصالح .4

 .1182أوت  6المؤرخ في 

المؤرخ  1182سنة ل 61 عدد القانون : المدنيةتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية  .2

 .1182أوت  6في 

 1188لسنة  61القانون عدد : تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية .2

 .1188جوان  12المؤرخ في 

 .1181مارس  11المؤرخ في  1181سنة ل 13 القانون عدد  : اونية أعوان الديوانةـتع .7

 .1116أفريل  1المؤرخ في  1116لسنة  31 القانون عدد : اونية القضاةـــتع .8

 .2113سبتمبر  21المؤرخ في  2113لسنة  36القانون عدد  :تعاونية الرياضيين .9
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 سجل التعاونيات
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العدد 
تاريخ  التعـــــاونية الرتبي

 المالحظات كساالف/ الهاتف العنوان التأسيس

 موميالقطاع الع 

 3111تونس  111نهج المنجي سليم ص ب  311 11/3511 تعاونية موظفي الدولة  0
13111111 

 13111113ف
 

  13111111 نهج االن سافاري تونس 11 31/11/11 المائيةالجمعية التعاونية ألعوان وزارة الفالحة والموارد   5

 نوفمبر 1شارع باريس رواق  11 3511مارس التعاونية الوطنية للتعليم بتونس  2
13111111 

ف 
13111111 

 

 3111نهج بولونيا باب سعدون  1 11/11/11 "التضامن" تعاونية أعوان الصحة العمومية   1
13111313 

ف 
13111111 

الفعلي سنة بداية النشاط 
3511 

  13111311 باردو 1131المدرسة االبتدائية بالسعيدية  13/15/11 "التضامن"تعاونية األخذ بيد أيتام أسرة موظفي التعليم   2
  13111113  نهج روسيا تونس 31 31/11/11 تعاونية الشؤون الثقافية واألخبار  6
 محدثة بقانون 13111511 بالعوينةالقاعدة العسكرية  11/31/11 تعاونية الجيل الوطني  3

 11/11/11 تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية  1
العوينة ص ب  1111طريق سكرة حي الطيب المهيري 

11 
13111111 
13111111 

 محدثة بقانون

 بقانون محدثة 13111111 نهج القاهرة تونس 11 31/11/11 تعاونية موظفي األمن الوطني والسجون واإلصالح  2

 حي الخظراء 3111 15عدد  1111نهج  31/11/15 تعاونية أعوان الديوانة  01
13111151 
13111111 
13111111 

 محدثة بقانون
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العدد 
تاريخ  التعـــــاونية الرتبي

 المالحظات كساالف/ الهاتف العنوان التأسيس

 11/31/51 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية  00
نوفمبر تونس  1رواق  115شارع باريس ص ب  11

3111 

13111111 
ف 

13113111 
 

 محدثة بقانون  وزارة العدل وحقوق اإلنسان شارع باب بنات تونس 31/11/51 تعاونية القضاة  05

02  
للمدرسين والباحثين العاملين في مؤسسات " األمل"تعاونية 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 1111بداية النشاط  13151115 شارع الهادي قاللة تونس 11 13/11/11

 محدثة بقانون   11/11/15 تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية  01
 القطاع شبه العمومي 

 1131تونس  11أكتوبر ص ب  31 3533 ألعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد" التعاون"جمعية   02
13151111 

ف 
13151111 

 

06  
جمعية التعاون المتبادل لموظفي وعاملي مصالح الرصد 

 الجوي والطيران المدني
  13111111 تونس قرطاج 311ص ب  3511

 محدثة بقانون 13151111 نهج ابن رشيق البلفيدير تونس 3 3511 تعاونية البريد واالتصاالت  03

 1المنار  1151نهج سليمان بن سليمان  1 11جانفي تعاونية وكالة تونس إفريقيا لألنباء  01
13115111 
13111111 

 

  13113133 نهج كمال اتاتورك تونس 11/31/11 تعاونية الكهرباء والغاز  02

51  
تعاونية أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين 

 المدن
 3111نهج ابن الجزار الفيات تونس 1 31/11/11

13111151 
13111111 
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العدد 
تاريخ  التعـــــاونية الرتبي

 المالحظات كساالف/ الهاتف العنوان التأسيس

ف 
13113131 

   تونس 3113شارع فرحات حشاد  11 13/13/11 تعاونية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية  50
 محدثة بقانون 13151111 شارع الحرية تونس 311 11/11/15 ألعوان وعملة بلدية تونسالجمعية التعاونية   55

 تونس 3113شارع الهادي نويرة  11 11اكتوبر  تعاونية أعوان الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  52
13111111 

ف 
13111131 

 

   الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدندان تونس 31/11/11 تعاونية الديوان الوطني للصناعات التقليدية  51
  13111511 نهج ابن الجزار تونس 5 11/13/15 تعاونية أعوان مؤسسة اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية  52
  11111111 5111شارع البيئة باجة  3511 تعاونية أعوان الشركة الجهوية للنقل بباجة  56

 شركة فسفاط قفصة االدارة الفرعية بالمتلوي 3511 قفصةتعاونية أعوان شركة فسفاط   53
11111111 
11111113 

 

   1311القيروان  311المنصورة ص ب  11/31/11 تعاونية أعوان مصنع التبغ بالقيروان  51
  13113111 تونس 3113نهج داق هامر شولد  1 11/31/51 تعاونية الشركة التونسية للمالحة  52

 شارع خير الدين باشا تونس 13 31/15/51 أعوان وموظفي بنك اإلسكان تعاونية  21
13111111 
13113111 

 

 3113شارع فرحات حشاد تونس  11 11/11/11 تعاونية أعوان ديوان األراضي الدولية  20
13111511 

 13115131ف
 

 محدثة بقانون  دار الجامعات حي الخضراء تونس 13/15/31 تعاونية الرياضيين  25
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العدد 
تاريخ  التعـــــاونية الرتبي

 المالحظات كساالف/ الهاتف العنوان التأسيس

 القطاع الخاص 
  13111111 1131مقرين الرياض  3نهج الورق عدد  11/11/11 تعاونية الشركة التونسية للف العصري  22
  13151111 3115طريق مرناق جبل جلود تونس  Uccv 31/11/15 (األخوة)تعاونية أعوان االتحاد المركزي لتعاضديات الخمور   21
  13111311 شارع االولمبياد الحي االولمبي تونس 1عدد  11/11/11 تعاونية موظفي الحراسة والسالمة  22

26  
جمعية التعاون ألعوان شركة تبليط ومروج الصناعة 

 بالجنوب قابس
  11111111 1113المنطقة الصناعية قابس الميناء  11/11/11

  13111311 تونس 3111شارع سوريا  11 11/11/11 التجاري بنكتعاونية   23
   المهدية 1311الميناء الجديد الحوض الثالث  11/31/51 بالمهدية" الصندوق البحري"لرجال البحر الجمعية التعاونية   21
  11111151 مصنع عين مذاكر النفيضة 11/31/51 تعاونية شركة اسمنت النفيضة  22
 1111النشاط  بداية 13111151 3111تونس  1مارس سنتر البرقاوي عدد 11نهج  11/13/51 "اإلخاء"تعاونية المتعاقدين   11
  11111111  1111مصنع القنوات المنطقة الصناعية النفيضة 3551جوان  تعاونية أعوان وموظفي شركة القنوات  10

 صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين  15
13 /11 /

11 
جمعية الصحفيين التونسيين شارع الواليات المتحدة 

 .تونس 31األمريكية عدد 
 1115بداية النشاط  

 gascogne sack Tunisiaشركة تعاونية   12
31 /11 /

11 
المنطقة الصناعية  gascogne sack Tunisiaشركة
 برادس

 1111بداية النشاط  

 11/33/31 تاكسي  األجرة سيارات لسائقي لجمعية التعاونيةا  11
الطابق األول قصر السعيد  1شارع المنجي سليم عدد 

 .باردو تونس
  

76670218/  76616107: الهاتف 6221 تونس 8مارس سنتر البرقاوي عدد 02نهج : اإلتحاد الوطني للتعاونيات 
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تفصيل المعطيات حسب 

  القطاع وحسب التعاونية
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 6103سنة  القطاع العمومي معطيات
 
 

 التعاونّيات
عدد 

 المنخرطين
عدد المنتفعين 
 غير المنخرطين

العدد الجملي 
 للمنتفعين

مساهمات 
 منحة الدولة المنخرطين

هبات 
 وعطايا

مداخيل 
 مجموع المداخيل مداخيل أخرى التوظيف

 1240402 4545     360000 875857 19633 12820 6813 تعاونّية موّظفي الدولة
 132 004 6 492632 52429   270117 5188954 810 103 656 69 154 34 تعاونّية موّظفي الحرس الوطني والحماية المدنّية
                   تعاونّية موّظفي األمن الوطني والسجون واإلصالح

 758 182       85000 97758 500 3 246 2 254 1 تعاونّية أعوان وزارة الفالحة
 683 453 12 9858119 1027265     1568299 099 16 750 8 349 7 تعاونّية أعوان الديوانة

تعاونّية المدّرسين والباحثين في مؤسسات التعليم 
 990 331 972 230 448 6     570 94 356 221 135 "األمل" العالي والبحث العلمي 
 813 797 2 787 461     550000 1786026 316 2   316 2 تعاونّية القضاة
 501 177 6 886 128 4 18130     2030486 652 7   652 7 "التضامن" تعاونّية الصّحة العمومّية 

 131 040 1 408 733     000 85 724 221 679 6 662 4 017 2 تعاونّية الشؤون الثقافّية واألخبار
 206 189 2 879 69 310 662     017 457 1 867 303 2   867 303 2 تعاونّية الحوادث المدرسّية
 924 079 11 036 816 2 274 311   000 280 614 672 7       تعاونّية الجيل الوطني

" تعاونّية األخذ بيد أيتام أسرة موّظفي التعليم 
 398 359 722 152 448 14 194 5 000 5 035 182 953 6 256 697 6 "التضامن

 973 311 1 248 149 632 135     1027093 883 17 026 14 857 3 التعاونّية الوطنّية للتعليم
 913 168 45 234 098 19 936 227 2 194 5 117 635 1 433 202 22 748 488 2 637 112 111 376 2 القطاع العموميمجموع 
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 التعاونّيات
مصاريف 

 العالج
أو )منح الشيخوخة 

 منح الوفاة (التقاعد
خدمات 
 إجتماعّية

 خدمات
 ترفيهية

مصاريف 
 القروض

مصاريف 
 التسيير

مصاريف 
 أخرى

مجموع 
 المصاريف

 1094792 1193 273643  282941 17383 3250  516382 تعاونّية موّظفي الدولة
 5497838 446127 481918  131737 2528917 31000 594766 1283373 تعاونّية موّظفي الحرس الوطني والحماية المدنّية
          تعاونّية موّظفي األمن الوطني والسجون واإلصالح

 173700 1074 11967    2800  157859 تعاونّية أعوان وزارة الفالحة
 14124556  349477 9292645 2332599 1339745 6784 721605 81700 تعاونّية أعوان الديوانة

تعاونّية المدّرسين والباحثين في مؤسسات التعليم 
 123772  41238   5878   76656 "األمل" العالي والبحث العلمي 

 2642336 269630 65950 541000  95300 5000  1665456 تعاونّية القضاة
 4909460 94792 789727 3198880 144178 351388 17340 73035 240120 "التضامن" تعاونّية الصّحة العمومّية 

 1061392 8400 28435 639881 13808 30881 3200  336787 تعاونّية الشؤون الثقافّية واألخبار
 1422141 246200 653220  16342 135015 19000  352364 تعاونّية الحوادث المدرسّية
 7495587 343450 155324  189124 688423 256047 5297720 565500 تعاونّية الجيل الوطني

" تعاونّية األخذ بيد أيتام أسرة موّظفي التعليم 
 311817 8614 103946   1510 197747   "التضامن

 1281786 338233 331262    4500  607790 التعاونّية الوطنّية للتعليم
 40139177 1757713 3286108 13672406 3110729 5194441 546668 6687126 5883986 القطاع العموميمجموع 
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 6103سنة  العموميشبه القطاع  معطيات
عدد  التعاونّيات

 المنخرطين
عدد المنتفعين 
 غير المنخرطين

العدد الجملي 
 للمنتفعين

مساهمات 
 المؤّجر

مساهمات 
 المنخرطين

منحة 
 الدولة

هبات 
 وعطايا

مداخيل 
 مجموع المداخيل مداخيل أخرى التوظيف

الجمعّية التعاونّية لإلسعاف المتبادل ألعوان مصنع 
 660 524 1 650 230 636 808   248 148 126 337 457 4 664 3 793 التبغ بالقيروان

    تعاونّية مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسّية
500 000 650 300    11 762 1 162 062 

 395 247 12     465 082 4 930 164 8 681 40 261 26 420 14 عاونّية شركة فسفاط قفصةت
 918 38 201 1 618   099 37  811 592 219 تعاونّية ديوان األراضي الدولّية
 297 363     297 363  377  377 تعاونّية تونس إفريقيا لألنباء

 240 295 664 457 222 6  667 204 230 83 182 2  182 2 أعوان وموظفي بنك اإلسكان تعاونّية
 178 438 1 579 3 239 20   010 332 350 082 1 128 22 442 15 686 6 تعاونّية أعوان وعملة بلدّية تونس

 825 932 3 036 104    885 921 1 904 906 1 886 9 198 5 688 4 تعاونّية أعوان الشركة الوطنّية للسكك الحديدّية التونسّية
 522 761 8 490 080 1 986 265   304 980 2 742 434 4 399 30 795 21 604 8 تعاونّية أعوان الشركة الوطنّية إلستغالل وتوزيع المياه

 482 131 050 86 610   822 14 000 30 216  216 تعاونّية أعوان الشركة الجهوّية للنقل بباجة
 590 411 11 233 443    908 810 4 449 157 6 945 54 998 36 947 17 تعاونّية الكهرباء والغاز

           تعاونّية الشركة التونسّية للمالحة
 604 64 54904    700 9  120  120 تعاونّية الرصد الجّوي والطيران المدني

           تعاونّية الديوان القومي للصناعات التقليدّية
 885 271 11 010 932 3    503 288 3 372 051 4 953 62 567 41 386 21 تعاونّية البريد واإلّتصاالت

 285 550 2 135 127 1    840 503 310 919 933 1  933 1 تعاون أعوان وموظفي الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد
الشركة التعاونّية ألعوان شركة النقل بتونس والشركة 

 989 728 8 824 263 840 9   033 450 3 292 005 5 867 52 868 38 999 13 الوطنّية للنقل بين المدن

 931 922 63 537 339 7 387 106 1 222 6 0 082 798 22 704 672 32 955 283 385 190 570 93 القطاع شبه العموميمجموع 
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 مصاريف العالج التعاونّيات
أو )منح الشيخوخة 

 منح الوفاة (التقاعد
خدمات 
 إجتماعّية

خدمات 
 ترفيهية

مصاريف 
 القروض

مصاريف 
 التسيير

مصاريف 
 أخرى

مجموع 
 المصاريف

الجمعّية التعاونّية لإلسعاف المتبادل ألعوان مصنع 
 729 460 1 632 253 398 4 194 683 192 56 059 33 580 4 280 72 394 353 التبغ بالقيروان

 962 061 1 420 477 373 159   360 120   809 304 تعاونّية مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسّية
 515 777 8  613 424   445 653 171 526  286 173 7 تعاونّية شركة فسفاط قفصة
 679 30  398 21   960 5 300  022 3 تعاونّية ديوان األراضي الدولّية
 516 299  341 7   430 4 000 1 913 25 831 260 تعاونّية تونس إفريقيا لألنباء

 078 252 114 26    130 105 400 21 000 49 434 50 تعاونّية أعوان وموظفي بنك اإلسكان
 230 227 1 414 646 241 34   570 174 100 3 032 1 873 367 تعاونّية أعوان وعملة بلدّية تونس

 185 561 4  912 32  248 221 158 479 1 675 22  193 805 2 تعاونّية أعوان الشركة الوطنّية للسكك الحديدّية التونسّية
 205 510 7 196 273 057 493  919 120 083 212 400 92  550 318 6 تعاونّية أعوان الشركة الوطنّية إلستغالل وتوزيع المياه

 840 20 313 2 725 16 722 1 تعاونّية أعوان الشركة الجهوّية للنقل بباجة
 

128 240   169 840 
 338 256 10 580 232 492 383   750 515   516 124 9 تعاونّية الكهرباء والغاز

          تعاونّية الشركة التونسّية للمالحة
 984 67  165 595 50 619 8 255 2   350 6 تعاونّية الرصد الجّوي والطيران المدني

          تعاونّية الديوان القومي للصناعات التقليدّية
 332 192 11 648 186 132 141  619 21 557 600 900 8  476 233 10 تعاونّية البريد واإلّتصاالت

 445 397 2  733 107 332 869 386 385 762 74   232 960 تعاون أعوان وموظفي الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد
الشركة التعاونّية ألعوان شركة النقل بتونس والشركة 

 338 455 8 948 574 657 396 1 440 1  232 708 920 5 865 167 1 275 600 4 الوطنّية للنقل بين المدن

 376 720 57 952 670 2 511 206 3 801 732 1 983 813 591 710 4 759 688 815 332 1 964 563 42 القطاع شبه العموميمجموع 
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 6103سنة  الخاصالقطاع  معطيات
 

عدد  التعاونّيات
 المنخرطين

عدد المنتفعين 
 غير المنخرطين

العدد الجملي 
 للمنتفعين

 مساهمات
 المؤّجر

مساهمات 
 المنخرطين

منحة 
 الدولة

هبات 
 وعطايا

مداخيل 
 التوظيف

مداخيل 
 أخرى

مجموع 
 المداخيل

 553 4  753 1 800 2    260 150 110 تعاونّية موّظفي الحراسة والسالمة
 542 820 472 32 182 58   674 100 214 629 550 1 225 1 325 تعاونّية شركة أسمنت النفيضة

 475 197  226 55   249 122 000 20 965 38 927 التجاري بنكتعاونّية 
 843 178 960    883 57 000 120 917 1 495 1 422 تعاونّية أعوان وموّظفي شركة القنوات النفيضة
تعاونّية أعوان شركة تبليط مروج الصناعة 

 348 56 045 23    250 3 053 30 203 156 47 للجنوب

تعاونّية أعوان اإلّتحاد المركزي لتعاضدّيات 
 541 55  233   528 4 780 50 322  322 "األخوة " الخمور 

 134114 5863    128251  875  875 "اإلخاء "تعاونّية المتقاعدين 
 203 140 018 16    888 64 297 59 452 260 192 تعاونّية الشركة التونسّية للف العصري

           التعاوني البحري بالمهديةالصندوق 
 gascogne sack Tunisia 53تعاونية شركة 

 53  59 184    265 59 449 
 332 210 648 202 065 5   620 2  207  207 صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين

 399 857 1 271 281 459 120 800 2 0 526 543 344 909 804 6 324 3 480 3 القطاع الخاصمجموع 
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مصاريف  التعاونّيات
 العالج

أو )منح الشيخوخة 
 (التقاعد

منح 
 الوفاة

خدمات 
 إجتماعّية

خدمات 
 ترفيهية

مصاريف 
 القروض

مصاريف 
 التسيير

مصاريف 
 أخرى

مجموع 
 المصاريف

 176 3  734 1      442 1 تعاونّية موّظفي الحراسة والسالمة
 667 682  060 45   613 234  108 151 886 251 تعاونّية شركة أسمنت النفيضة

 871 125 796 3 457 10  800 194 31  819 78 805 تعاونّية التجاري بنك
 048 163 192 417 3   730 27   708 131 تعاونّية أعوان وموّظفي شركة القنوات النفيضة

 176 52 876 7 428 320 10  048 27  500 005 6 تعاونّية أعوان شركة تبليط مروج الصناعة للجنوب
تعاونّية أعوان اإلّتحاد المركزي لتعاضدّيات الخمور 

 456 49 505 15    220 29 200 3 100 1 431 "األخوة " 

 111695 16892 17245  59625 14435 330  3168 "اإلخاء "تعاونّية المتقاعدين 
 855 91  980 7 900 6  670 23 474 1  831 51 تعاونّية الشركة التونسّية للف العصري
          الصندوق التعاوني البحري بالمهدية

 gascogne sack Tunisia 30 136 300 265 14 240   1 671 322 46 935تعاونية شركة 
 297 115  097 46 900 44 500 4 800 19    صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين

 177 442 1 583 44 089 134 120 62 925 64 950 421 269 5 827 231 413 477 القطاع الخاصمجموع 
 


