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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 النظام القانوني للهدايا مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط 

 

 إن رئيس الحكومة، 

 الع على الدستور،بعد اإلط 

 محاسبات، المتعلق بمحكمة ال 2019أفريل  30المؤرخ في   2019لسنة  41عدد  األساسيون وعلى القان

المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون األساسي   1967جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29 وعلى القانون عدد 
 ، 2012أوت    4المؤرخ في   2012لسنة  13ة وخاصة القانون األساسي عدد  للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحق

عضائها كما  المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وضبط النظام األساسي أل 1972المؤرخ في أول أوت   1972لسنة   67وعلى القانون عدد 
 ، 2001جويلية   24ؤرخ في الم 2001لسنة  78عدد   األساسيتم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون  

لعام ألعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بالنظام األساسي ا 1995ماي  15المؤرخ في  1995لسنة  46وعلى القانون عدد 
 ، 2013جويلية  30المؤرخ في   2013لسنة  28بالنصوص الالحقة وخاصة القانون األساسي عدد 

 ماية المعطيات الشخصية، المتعلق بح 2004جويلية   27المؤرخ في  2004لسنة   63وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء،  2016أفريل  28خ في المؤر   2016لسنة  34وعلى القانون األساسي عدد 

 المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين،   2017مارس  7المؤرخ في   2017لسنة  10وعلى القانون األساسي عدد 

 الفساد،  شيدة ومكافحةكمة الر المتعلق بهيئة الحو  2017أوت   24خ في المؤر   2017لسنة  59وعلى القانون األساسي عدد 

 ، 2018  ماي 9ؤرخ في مال 2018لسنة   29عدد   ساسيالقانون األ ىبمقتض الصادرة المحلية  الجماعات  مجلة وعلى

كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بضبط النظام األساسي العام للعسكريين  1967ماي  31المؤرخ في  1967لسنة  20وعلى القانون عدد 
 ، 2009جويلية  8المؤرخ في   2009لسنة   47بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي كما تم تنقيحه  1982أوت  6المؤرخ في    1982لسنة   70وعلى القانون عدد  
 ، 2011ماي   25المؤرخ في   2011لسنة  42الالحقة وخاصة المرسوم عدد   النصوصب هوإتمام

العام ألعوان الدولة والجماعات   األساسيالمتعلق بضبط النظام  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 
ر سبتمب 23المؤرخ في  2011لسنة  89ة وخاصة المرسوم عدد ة والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقالمحلي

2011 ، 

العمومية ذات الصبغة الصناعية  واوين والمؤسسات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الد 1985لسنة  78وعلى القانون عدد 
وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة  عمومية في رأس مالها بصفة مباشرة  والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات ال

 المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،   2007ديسمبر  27المؤرخ في   2007لسنة  69وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بالموافقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة   16وعلى القانون عدد 

  المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع 2018أوت  1المؤرخ في  2018لسنة  46وعلى القانون عدد 
 منه،  29و  28و 27ل  وخاصة الفصووتضارب المصالح 

 المتعلق بمكافحة الفساد،  2011لسنة   120وعلى المرسوم اإلطاري عدد  

 المتعلق بنشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  2008ماي   19المؤرخ في   2008لسنة  2033وعلى األمر عدد 

 سمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بت  2020فيفري  27المؤرخ في    2020لسنة  19مر الرئاسي عدد  وعلى األ

 وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

 وعلى راي المحكمة اإلدارية، 

 يصدر األمر اآلتي نصه: 

  28و 27الحكومي إلى تحديد الحد األقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا للفصول هذا األمر يهدف  –الفصل األول 
 المشار إليه أعاله.  2018لسنة   46سبة لألشخاص الخاضعين ألحكام القانون عدد بالن 29و

المشار إليه أعاله قبول   2018لسنة  45من القانون عدد  5المنصوص عليهم بالفصل لألعوان العموميين واألشخاص مكن ي –  2الفصل 
 ( دينار. 50يرية المفردة خمسون )الهدايا الرمزية من جهة عمومية أو خاصة التي ال تتجاوز قيمتها التقد

 قيمة الهدية بالرجوع إلى نفس المصدر وفي ذات السنة. تقدر 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

"لجنة  تشارة من قبل لجنة تحدث للغرض تسمى أن يطلب االس قي الهدية في صورة الشك حول قيمتها التقديريةلمتليمكن  – 3الفصل 
 المشار إليه أعاله.   2018لسنة  46ن ألحكام القانون عدد األخالقيات" تحدث بمقرر من رؤساء الهياكل الخاضعي

 يتولى رؤساء خاليا الحوكمة بالهياكل العمومية المحدثة لديها رئاسة لجنة األخالقيات. 

  2018لسنة  46المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد واقع االلكترونية الرسمية للهياكل تنشر مقررات إحداث لجان األخالقيات على الم
 المشار إليه أعاله. 

لسنة    46من القانون عدد    28ليها بالنظر األشخاص المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل  على الهياكل العمومية الراجع إيجب    –  4الفصل  
 المشار إليه أعاله تسجيل الهدايا بدفتر خاص محدث للغرض وفق األنمودج الملحق بهذا األمر الحكومي.   2018

 تر الهدايا. ن األخالقيات مسك دفجاتتولى ل

قيها على لجنة األخالقيات  من هذا األمر الحكومي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تل  4الهدايا المنصوص عليها بالفصل  تعرض    –  5الفصل  
 ية: لتقرر إحدى صيغ التصرف التالية بحسب طبيعة الهد

 متلقي الهدية.  لنظر با له تسليم الهدية مباشرة للهيكل العمومي الراجع   −

 تمكين المتحصل على الهدية من استعمالها إلى حين زوال صفته الرسمية. −

ثالثين وقع االلكتروني الخاص بالهيكل المعني في أجل ال يتجاوز بخصوص الهدايا على الم  خالقيات قرارات لجنة األنشر ت –  6لفصل ا
 في الهدية. يوما من تاريخ اتخاذ قرارها بخصوص صيغ التصرف

من هذا األمر الحكومي تحال الهدايا من الهياكل والمؤسسات العمومية المودعة لديها في أجل شهر   6مراعاة أحكام الفصل  مع    –  7ل  الفص 
 من تاريخ انتهاء السنة اإلدارية الموافقة لتاريخ قبول الهدية إلى الوزارة المكلفة بأمالك الدولة. 

 الرسمي للجمهورية التونسية. كل فيما يخّصه بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد   مكلفون ب الدولة وكتاالوزراء   –  8ل فص ال
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 ملحق 

 تلقي هدية جذاذة 

 

 ............................. ...........................................................................................................طبيعة الهدية ..

 .............. ..................................................................................عة فنية( ....................اسم الفنان )إذا تعلق بقط

 ..........................................................................................ة )إذا تعلّق األمر بقطعة فنية( ..................اسم القطع

 ............................. ...........................................................................................المواد المصنوعة منها .......

 ........................... ................................................................................................................ الحجم ......

  :المصدر

 ...................................................... ........................................................... اسم الشخص الذي قّدم الهدية 

 ...................................... ............................................................................................وظيفته .......

 المتلقي: 

 ...............................................................................................اسم الشخص الذي تلقى الهدية ................. 

 ................................ ....................................................................................................وظيفته .....

 ...............................................................................................................................تاريخ تلقي الهدية ......

 .............................................................................................................................. هدية ......مناسبة تقبل ال

 في: يرغب متلقّي الهدية 

 االحتفاظ بها طيلة ممارسته لمهامه:  •
 .................................................................................................................................بيان السبب .....

 ع لهإيداعها بالهيكل الراج •

 مصالح وزارة الثقافة  إيداعها لدى  •

     

 

  

 

 

 


