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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية  2691أوت  9مؤرخ في  2691لسنة  96دد عقانون 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 بعد موافقة مجلس النواب،

 القانون اآلتي نصه:أصدرنا 

تكونت شركة تعاون أطلق عليها اسم "تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدني" ينخرط فيها وجوبا جميع األعوان  – 2الفصل 

تراكات التابعين لهاتين الهيئتين وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من مرتباتهم وأجورهم، وتتولى اإلدارة دفع مبالغ هذه االش

 إلى التعاونية.

يمكن للمتقاعدين من جهازي الحرس الوطني والحماية المدنية أن يواصلوا اختياريا االنخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ 

النوع  اشتراكاتهم وأن ال يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين، بمقتضى تشريع خاص، بإعانات أو امتيازات أحسن ومن نفس

 التي تسديها تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

 ويقع ضبط كيفيات انخراط هؤالء المتقاعدين ووضع حد النخراطهم بالقانون الداخلي للتعاونية.

 تخضع تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية إلشراف وزير الداخلية، ويعين مقرها بتونس العاصمة.

تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي مبني على التضامن والتعاون والتعاضد لفائدة منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم الالتي  – 1الفصل 

 لسن بمنخرطات في هيئة مماثلة، وكذلك لفائدة أبنائهم الذين هم على نفقتهم.

 بقانون التعاونية الداخلي يرمي خاصة إلى: وهذا العمل التعاوني واالحتياطي اإلضافي الذي سيتم ضبطه

تسديد الكل أو البعض من مصاريف العالج الطبي أو العمليات الجراحية واإلقامة بالمستشفيات والوالدة والدفن عند  - أ

الوفاة، وهي المصاريف التي ال يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة االجتماعية الجاري به العمل وكذلك تسديد 

أو البعض من مصاريف العالج الطبي أو العمليات الجراحية التي ال تدخل في نطاق العالج المجاني الذي يتمتع به الكل 

 المنخرطون وعائالتهم.

إرجاع أو تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية )كمصاريف اإلقامة واألدوات المدرسية وغيرها( وكذلك  - ب

 المصائف.مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في 

 كما يمكن للتعاونية العمل على الرفع من المستوى االجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها. - ت

يدير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية مجلس إدارة يضبط بأمر التنظيم اإلداري والمالي للتعاونية وكذلك   – 3الفصل 

 قواعد تسييرها.

تتمثل موارد التعاونية أساسا في مداخيل مكاسبها وفي العطايا واإلعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية وفي   – 4الفصل 

مبلغ المقادير المحجوزة وجوبا ومباشر من مرتبات منخرطيها وأجورهم بعنوان اشتراكات وفي مبالغ االشتراكات التي يدفعها مباشرة 

وكذلك في المناب الراجع لألعوان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، من المخالفات التي يتولون معاينتها في  المنخرطون من المتقاعدين،

 شأن الجوالن البري وهو المناب الذي كان من المفروض أن يدفع لهم في شكل منحة خاصة .

قبول الهبات والوصايا، كما يمكنها تنظيم الحفالت في نطاق التشريع الجاري به العمل وبعد ترخيص من وزير الداخلية، يمكن للتعاونية 

 واليانصيب وجمع التبرعات لفائدتها، وتكون حصيلة كل هذه الموارد العريضة األخرى للتعاونية.

ويقع تحديد مبالغ االشتراكات، المنصوص عليها بهذا النص ذي الصبغة التشريعية، بالقانون الداخلي للتعاونية حسب مختلف األرقام 

 ياسية للمنخرطين أو أصنافهم.الق
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 يضبط القانون الداخلي للتعاونية بقرار من وزير الداخلية.

 ال توزع التعاونية أرباحا على منخرطيها وليس لها أهداف تغنم من ورائها األرباح. – 5الفصل 

 وفي صورة انحالل هذه التعاونية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة.

 8692جويلية  82المؤرخ في  8692لسنة  82دد عفي وزارة الداخلية المحدثة بمقتضى القانون وقع حل تعاونية موظ  – 9الفصل 

 .8621فيفري  86المؤرخ في  8621لسنة  2دد عحسبما وقع تنقيحه بالقانون 

ية، وذلك حسب عدد يحال على التعاونية المحدثة بهذا القانون الجزء الراجع إليها من مكاسب تعاونية موظفي وزارة الداخل – 7الفصل 

 المنخرطين فيها.

وتكلف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزيري الداخلية والتخطيط والمالية، وذلك لتصفية تعاونية موظفي وزارة الداخلية، 

تعاونية موظفي كما تتولى هذه اللجنة إحصاء منقوالت هذه التعاونية وحصر محالتها مع تقدير قيمتها قصد ضبط الجزء الراجع إلى 

 الحرس الوطني والحماية المدنية من مكاسب التعاونية المنحلة.

 ويصدر الوزير المكلف بالمالية التعليمات الخاصة بإجراءات عمليات التصفية.

 8621لسنة  2دد عحسبما وقع تنقيحه بالقانون  8692جويلية  82المؤرخ في  8692لسنة  82دد عألغيت أحكام القانون   – 9الفصل 

 .8621فيفري  86المؤرخ في 

 وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .2691أوت  9وصدر بقصر قرطاج في 

 


