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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
الوزراء وكتاب الدولة من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة  2018ديسمبر  19مؤرخ في  2018لسنة  34منشور عدد 

 آت العموميةوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشريهم والورؤساء الدواوين ومستشا

 
علق بالتصريح بالمكاسب المت 2018أوت  1مؤرخ في ال 2018لسنة  46من القانون عدد  12: حول تطبيق أحكام الفصل الموضوع

 .ء غير المشروع وتضارب المصالحوالمصالح ومكافحة اإلثرا
 

 : راجعالم

 المشروع غير اإلثراء وبمكافحة والمصالح بالمكاسب بالتصريح يتعلق 2018 أوت 1 في مؤرخ 2018 لسنة 46 عدد قانون −
 المصالح وتضارب

 والحد والمصالح بالمكاسب التصريح أنموذج بضبط يتعلق 2018 أكتوبر 11 في مؤرخ 2018 لسنة 818 عدد حكومي أمر −
 بها التصريح الواجب والهدايا والقروض للمكاسب األدنى

 أوت 1 في المؤرخ 2018 لسنة 46 عدد القانون أحكام تطبيق حول 2018 نوفمبر 21 في مؤرخ 2018 لسنة 30 عدد منشور −
 .المصالح وتضارب شروعالم غير اإلثراء ومكافحة والمصالح بالمكاسب بالتصريح المتعلق 2018

 
 للمال العام.لمشروع وحماية ءلة ومكافحة اإلثراء غير اساوالحياد والم النزاهةمبادئ دعم الشفافية وترسيخ ، في إطار وبعد

 
ة قيام كل العمومية متابعالمشار إليه أعاله الذي ينص على أن تتولى الهيا 2018 لسنة 46القانون عدد من  12ل وتطبيقا ألحكام الفص

ئمة إسمية في ومدها في الغرض بقاساد الفوطنية لمكافحة جب التصريح بمكاسبهم بالتنسيق مع الهيئة الا بالنظر بواجعين إليهاألعوان الرا
من القانون المذكور  5جال المنصوص عليها بالفصل ، وذلك قبل انتهاء اآللتصريح وتحيينها كلما اقتضى األمراألعوان المطالبين بواجب ا

 .تين يوما من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهموالمحددة بس
 

فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب ، ة بالقائمات االسمية للمطالبين بالتصريح بالمكاسبونظرا لما لوحظ من بطء في مد الهيئ
الوطنية لمكافحة الفساد العمومية مد الهيئة  والمنشآتؤسسات ستشاريهم والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المالدولة ورؤساء الدواوين وم

 .جعين إليهم بالنظر والمطالبين بالتصريح بالمكاسب وذلك في أقرب اآلجالسمية لألعوان الرات اإلبالقائما
 

ملوا على مومية أن يعشآت العات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنه يتعين على السيدع فإنونظرا ألهمية الموضو
 .ء بأحكام هذا المنشور بكامل العنايةما جا ذتنفي

https://legislation-securite.tn/ar/node/104356
https://legislation-securite.tn/ar/node/104356

