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إجراءاتإاالجتماعيةإاالستثنائيةإوالظرفيةإملرافقةإاملؤسساتإوالحاطةإبأجرائهاإاملتضررينإمنإالتداعياتإاملنجرةالإ

إ(.19عنإتطبيقإإجراءاتإالحجرإالصحيإالشاملإتوقياإمنإتفش يإفيروسإكوروناإاملستجدإ)كوفيدإ
إ

إاملتضررةإدرسيةتطبيقإالجراءاتإاالستثنائيةإعلىإرياضإومحاضنإاألطفالإواملحاضنإامل

إاملنخرطةإبالصندوقإالوطنيإللضمانإاالجتماعيإإالطفولةإؤسساتإمتضررة،إمؤسساتاملتعتبرإ)

إ(تطبيقإإجراءاتإالحجرإالصحيإالشاملإنتيجةإوكليةوالتيإتوقفإنشاطهاإبصفةإمؤقتةإ

إ

إمالحظات الشروطإالجراء

إاالستثنائيةإا - إباملنح النتفاع

إأصحابإإوالظرفية لفائدة

 والعاملينإبها.املؤسساتإ

تسندإاملنحإاالستثنائيةإوالظرفيةإبعنوانإفتراتإالتوقفإاملؤقتإ -

إ إمارس إلشهر إالالحقة إالنشاط إأجراءإإ2020عن لفائدة

املؤسساتإاملرتبطينإبعقودإشغلإواملتوقفينإبصفةإمؤقتةإعنإ

إالنشاط إيكنإ، إلم إما إالعقد إمن إاملتبقية إاملدة إحدود إفي وذلك

إقد.هناكإتجديدإصريحإأوإضمنيإللع

أنإتكونإاملؤسسةإاملعنيةإمنخرطةإبالصندوقإالوطنيإللضمانإ -

 15أجلإأقصاهإشهراإمنإتاريخإفيهإاالجتماعيإأوإأنإتنخرطإفي

 .2020أفريلإ

إبأجورهمإ  - إومصرح إمسجلين إاملعنية إاملؤسسة إأجراء إيكون أن

إالثالثيةإ إبعنوان إاالجتماعي إللضمان إالوطني إالصندوق لدى

 .2020يةإاألولىإلسنةإأوإالثالثإ2019الرابعةإلسنةإ

إتمتيعإ - إفي إاملؤسساتإالراغبة يتعينإعلى

إاالإ إباملنح إوالظرفيةإأجراءها ستثنائية

إإلكترونيةإ إمنصة إعبر إمطالب تقديم

إللغرض إالرابطإإمعدة إعلى تجدونها

إالتالي:
https://helpentreprise.social.tn/ 

 

 

إ1مالحظة إالجراءات إكافة املذكورةإ:

إي إاألجراء، إأو إاملؤجر إلفائدة تولىإسواء

إص إبها إ)املؤّجر(إالقيام إاملؤسسة احب

عنإبعدإوعنإطريقإاملنصةإااللكترونيةإ

https://helpentreprise.social.tn/
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إإتمامإ - إ إيفيد إبما إالدالء إيتعين إاملسجلين إغير إلألجراء بالنسبة

 .إجراءاتإإنخراطإاملؤجرإوتسجيلإالعمال

إ - إبمقتضاهإبالدالء إيفيد إاملؤجر إقبل إمن إالشرف إعلى تصريح

إلتقديرإماليةإبوجودإصعوبات إإليها الضررإإقيمةإيتمإاالستناد

إإجراء إتطبيق إبسبب إللمؤسسة إالصحيإالحاصل إالحجر ات

 .الشامل

إالقارينإأوإاملرتبطينإبعقودإشغلإ - املحافظةإعلىإكاملإأجراءها

وذلكإفيإحدودإ،إإ2020أفريلإإ15محددةإاملدةإونافذةإفيإتاريخإ

املدةإاملتبقيةإمنإالعقدإماإلمإيكنإهناكإتجديدإصريحإأوإضمنيإ

 .للعقد
 

إاملذكورة.

يتعينإعلىإاملؤسسةإاملنتفعةإ:2مالحظة

إأنإ إوالظرفية إاالستثنائية بالجراءات

إأيامإمنإ3تعلمإفيإأجلإأقصاهإثالثةإ) )

تاريخإاستئنافإالنشاطإأقسامإتفقديةإ

الشغلإواملصالحةإواملكاتبإالجهويةإأوإ

إللصند إللضمانإاملحلية إالوطني وق

إوفقاإ إنظرها إمرجع إحسب االجتماعي

إ إعدد إإ4لألنموذج ألمرإلاملصاحب

إ  2020لسنة  164عدد الحكومي

فيإ ،2020أفريل   14المؤرخ في 

إلديهاإ إالعاملين إاستئناف صورة

إإجراءاتإ إمراجعة إإثر إعلى لنشاطهم

إتكونإ إوإال إالشامل إالصحي الحجر

 للتتبعاتإالقانونية.إعرضةإ

إواالإ - إاملسندةإاملنح متيازات

للمنتفعينإببرامجإالصندوقإ

الوكالةإمنإإالوطنيإللتشغيل

إوالعملإ إللتشغيل الوطنية

 .املستقل

إبصفةإ - إاملستقل إوالعمل إللتشغيل إالوطنية إالوكالة تواصل

إببرامجإ إللمنتفعين إاملسندة إواالمتيازات إاملنح إصرف استثنائية

إ إللتشغيل إالوطني إللمؤسساتإالصندوق إبالنسبة إذلك و

إإجراءاتإامل إبتطبيق إاملعنية إالفترة إخالل إالنشاط إعن توقفة

 .2020مايإإ31لىإغايةإإالحجرإالصحيإالشاملإوإ
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إ.باملنحإاالستثنائيةإوالظرفيةاإاالمتيازإوالإيستفيدإاملنتفعونإبهذ -إ

بامتيازإإاملؤسساتإانتفاع -

إاملساهماتإ إدفع تأجيل

إفيإ إاألعراف إعلى املحمولة

إللضمانإ إالقانوني النظام

إالثالثيةإاالج إبعنوان تماعي

إ.2020الثانيةإلسنةإ

إ

إاملاليةإ - إللصعوبات إاملثبتة إالالزمة إوالوثائق إباملؤيدات الدالء

إالسيولةإ إمستوى إعلى إاملسجلة إوالصعوبات إالنشاط وتراجع

إالحاصلإ إالضرر إلتقدير إإليها إاالستناد إيتّم إوالتي النقدية

 للمؤسسةإبسببإتطبيقإإجراءاتإالحجرإالصحيإالشامل،

إواالستثنائيةإمحا - إالظرفية إبالجراءات إاملنتفعة إاملؤسسة فظة

إأوإ إالقارين إأجراءها إعلى إالحكومي إاألمر إبهذا املنصوصإعليها

املرتبطينإبعقودإشغلإمحّددةإاملدةإوفيإحدودإاملدةإاملتبقيةإمنإ

 العقد،

أنإتكونإاملؤسسةإفيإوضعيةإمسواةإمنإحيثإإيداعإالتصاريحإ -

إامل إوخالصإاالشتراكات إاألولىإباألجور إالثالثية إبعنوان ستوجبة

 وذلكإفيإحدودإاألجورإاملدفوعة،إ2020لسنةإ

أنإتكونإاملؤسسةإفيإوضعيةإمسواةإمنإحيثإإيداعإالتصاريحإ -

فيإاآلجالإالقانونيةإإ2020باألجورإبعنوانإالثالثيةإالثانيةإلسنةإ

إواملساهماتإ إاألجراء إكاهل إعلى إاملحمولة إاملساهمات وخالص

 الشغلإواألمراضإاملهنية.إبعنوانإنظامإحوادث

إ

إفيإ - إالّراغبة إاملؤسسة إعلى يتعّين

إمطلبإ إتوجيه إالجراء إبهذا االنتفاع

إاملحليإ إأو إالجهوي إاملكتب إلى

إللضمانإ إالوطني للصندوق

إ إعدد إلألنموذج إوفقا إ3االجتماعي

 164عدد ألمرإالحكوميإلاملصاحبإ

أفريل   14المؤرخ في  2020لسنة 

إإ، 2020 إإحالته إيتولى لىإوالذي

إاالجتماعيإ إللضمان إالعامة الدارة

إأجلإ إفي إاالجتماعية إالشؤون بوزارة

إ) إخمسة إتاريخإ5أقصاه إمن إأيام )

إإيداعه.

إمالحظة إتمإ: إالتي إللمؤسسة يمكن

إفيإ إالنظر إإعادة إطلب إمطلبها، رفض

إأجلإأقصاهإثالثينإ) إفي إيوماإ30ملفها )

إالرفضإوذلكإ إبقرار إإعالمها إتاريخ من

إي إكتابي إمطلب إعلى إبكتابةإبناء ودع

إوزارةإإاللجنة إمستوى إعلى املحدثة

إاالجتماعية إمرفقاإإالشؤون ويكون

،إبمؤيداتإلمإيسبقإعرضهاإعلىإاللجنة
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وفيإصورةإرفضإاملطلبإللمرةإالثانية،إ

إقابلإ إوغير إنهائيا إالرفض إقرار يعتبر

 .للمراجعة
إبالجراءاتإ - االنتفاع

إبينإ إبالتعاون االستثنائية

إواألسرةإ إاملرأة وزارة

إالسنإوالط إوكبار فولة

إ.البنكإالتونس يإللتضامنإوإ

إ

إإتمكينإمؤسساتإرياض - منإومحاضنإاألطفالإواملحاضنإاملدرسية

إي إقرضإ إخطإتمويل إموارد إوالطفولةإإوزارةسحبإمن إواألسرة املرأة

إآالفإدينارإبدونإنسبةإفائدةإ5الإيتجاوزإمبلغهإإ،بالبنكوكبارإالسّنإ

إ إمدة إعلى إتسديده إأإ24يتم إمدة إمنها إبـشهرا إويتمإإ6مهال أشهر.

إ إاملؤسسات إمصاريف إملجابهة إالحجرإإاملعنيةإستعماله إفترة خالل

 الصحي.

 

إ

إعلىإ - إبناءا إالقرض إبهذا إالنتفاع يتم

إيتمإ إاملؤسسة إ)ة( إصاحب إمن مطلب

إباملوقعإ
ّ
إالخط إعلى إوإرساله تعميره

إعلىإ إ إللتضامن إالتونس ي إللبنك الرسمي

إhttps://www.bts.com.tn التالي:إالرابط

إ إيوم إأقصاه إأجل إفي إ15إالجمعةوذلك

،إحتىإيتسنىإعرضهإودراستهإ2020إماي

منإقبلإاللجنةإاملـركزيةإاملحدثةإللغرضإإ

إبينإالوزارةإوالبنك.

 

https://www.bts.com.tn/

