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  الفصل يف مشروع القانون الفصل بعد التنقيح
 يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

  
فحة الفساد املنصوص عليها اهليئة: هيئة احلوكمة الرشيدة ومكا-

 من الدستور. 130بالفصل 

  
تضارب املصاحل: الوضعية اليت يكون فيها للشخص اخلاضع ألحكام -

هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غري مباشرة يستخلصها لنفسه أو 

ملن تربطه به صلة تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه املوضوعي 

 ه املهنية.والنزيه واحملايد لواجبات

  
اهلدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت -

طبيعتها، يتحصل عليه الشخص اخلاضع هلذا القانون، يف إطار 

 ممارسة مهامه، دون مقابل أو مبقابل أقل من قيمته احلقيقية.

  
يف الذمة املالية للشخص تغيري هام  زيادة هامةاإلثراء غري املشروع: كل -

 ليةهليئة بطريقة تفاضق نسبة معّينة تضبطها ابفار القانوناخلاضع هلذا 

، حيصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة دقيق اآلليالتيؤدي جتاوزها إىل 

من تربطه به صلة، تكون غري متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات 

 مشروعية مصدرها.

 يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

  
فحة الفساد املنصوص عليها اهليئة: هيئة احلوكمة الرشيدة ومكا-

 من الدستور. 130بالفصل 

  
تضارب املصاحل: الوضعية اليت يكون فيها للشخص اخلاضع ألحكام -

هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غري مباشرة يستخلصها لنفسه أو 

ملن تربطه به صلة تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه املوضوعي 

 ه املهنية.والنزيه واحملايد لواجبات

  
اهلدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت -

طبيعتها، يتحصل عليه الشخص اخلاضع هلذا القانون، يف إطار 

 ممارسة مهامه، دون مقابل أو مبقابل أقل من قيمته احلقيقية.

  
اإلثراء غري املشروع: كل زيادة هامة يف الذمة املالية للشخص اخلاضع -

القانون، حيصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، هلذا 

 تكون غري متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.
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يتعني على األشخاص اآلتي ذكرهم التصريح مبكاسبهم ومصاحلهم يف 

يوما من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات  60أجل أقصاه 

 أو من تاريخ التعيني حبسب احلال:

  
 اجلمهورية،رئيس  -1

  
 رئيس احلكومة وأعضائها، -2

  
 رئيس جملس نواب الشعب وأعضائه، -3

   

يتعني على األشخاص اآلتي ذكرهم التصريح مبكاسبهم ومصاحلهم يف 

يوما من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات  60أجل أقصاه 

 أو من تاريخ التعيني حبسب احلال:

  
 اجلمهورية،رئيس  -1

  
 رئيس احلكومة وأعضائها، -2

  
 رئيس جملس نواب الشعب وأعضائه، -3
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 رؤساء اهليئات الدستورية املستقلة وأعضائها، -4

  
 رؤساء اجلماعات احمللية وأعضاء جمالسها، -5

  
 رئيس اجمللس األعلى للقضاء وأعضائه، -6

  
 رئيس احملكمة الدستورية وأعضائها، -7

  
 القضاة، -8

  
 كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، -9

  
األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا ألحكام الفصل  -10

 من الدستور، 78

  
األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا ألحكام  -11

 من الدستور، 92الفصل 

  
 أعضاء جملس إدارته،حمافظ البنك املركزي التونسي و -12

  
املديرون العامون للبنوك واملؤسسات املالية اليت تساهم الدولة يف  -13

 رأس ماهلا ورؤساء وأعضاء جمالس إدارتها،

  
 مديري األجهزة اإلدارية للهيئات الدستورية املستقلة، -14

  
 أعضاء جمالس اهليئات التعديلية، -15

  
وعمداء الكليات ومديري مؤسسات رؤساء جامعات التعليم العالي  -16

 التعليم العالي والبحث،

  
 املكلف العام بنزاعات الدولة، -17

  
 حافظ امللكية العقارية، -18

  
 كاتب عام البنك املركزي التونسي، -19

 رؤساء اهليئات الدستورية املستقلة وأعضائها، -4

  
 رؤساء اجلماعات احمللية وأعضاء جمالسها، -5

  
 رئيس اجمللس األعلى للقضاء وأعضائه، -6

  
 رئيس احملكمة الدستورية وأعضائها، -7

  
 القضاة، -8

  
 كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، -9

  
األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا ألحكام الفصل  -10

 من الدستور، 78

  
األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا ألحكام  -11

 من الدستور، 92الفصل 

  
 أعضاء جملس إدارته،حمافظ البنك املركزي التونسي و -12

  
املديرون العامون للبنوك واملؤسسات املالية اليت تساهم الدولة يف  -13

 رأس ماهلا ورؤساء وأعضاء جمالس إدارتها،

  
 مديري األجهزة اإلدارية للهيئات الدستورية املستقلة، -14

  
 أعضاء جمالس اهليئات التعديلية، -15

  
وعمداء الكليات ومديري مؤسسات رؤساء جامعات التعليم العالي  -16

 التعليم العالي والبحث،

  
 املكلف العام بنزاعات الدولة، -17

  
 حافظ امللكية العقارية، -18

  
 كاتب عام البنك املركزي التونسي، -19
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 املعتمدون األول واملعتمدون، -20

  
 الكتاب العامون للبلديات والواليات، -21

  
لنزاعات الدولة املباشرين بداية من رتبة املستشارون املقّررون  -22

 مستشار مقّرر رئيس،

  
كل عون عمومي يتوىل خطة أو رتبة معادلة خلطة مدير إدارة  -23

 مركزية بهيئات الرقابة واإلدارات العامة للتفّقد التابعة للوزارات،

  
املديرون العامون املساعدون واملديرون العامون املركزيون  -24

ملنشآت العمومية واخلطط املعادلة من حيث شروط التكليف باملؤسسات وا

 واالمتيازات،

  
أعضاء جلان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود  -25

 اللزمات وعقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،

  
 أعوان قوات األمن الداخلي الذين هلم صفة الضابطة العدلية، -26

  
 اء اجلامعات الرياضية واملكاتب اجلامعية،رؤس -27

  
 أعوان املراقبة اجلبائية واالستخالص، -28

  
أعوان الديوانة املباشرين الذين ال تقل رتبتهم عن متفقد مساعد  -29

 أو مالزم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة،

  
 كتبة احملاكم، -30

  
واملكلفون مبهام التفقد والرقابة أو الذين أّهلهم األعوان احمللفون  -31

 القانون ملمارسة صالحيات الضابطة العدلية،

  
كل عون للدولة أو مجاعة حمّلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم  -32

مبهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو حماسب عمومي أو وكيل 

  
 املعتمدون األول واملعتمدون، -20

  
 الكتاب العامون للبلديات والواليات، -21

  
لنزاعات الدولة املباشرين بداية من رتبة املستشارون املقّررون  -22

 مستشار مقّرر رئيس،

  
كل عون عمومي يتوىل خطة أو رتبة معادلة خلطة مدير إدارة  -23

 مركزية بهيئات الرقابة واإلدارات العامة للتفّقد التابعة للوزارات،

  
املديرون العامون املساعدون واملديرون العامون املركزيون  -24

ملنشآت العمومية واخلطط املعادلة من حيث شروط التكليف باملؤسسات وا

 واالمتيازات،

  
أعضاء جلان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود  -25

 اللزمات وعقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،

  
 أعوان قوات األمن الداخلي الذين هلم صفة الضابطة العدلية، -26

  
 اء اجلامعات الرياضية واملكاتب اجلامعية،رؤس -27

  
 أعوان املراقبة اجلبائية واالستخالص، -28

  
أعوان الديوانة املباشرين الذين ال تقل رتبتهم عن متفقد مساعد  -29

 أو مالزم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة،

  
 كتبة احملاكم، -30

  
واملكلفون مبهام التفقد والرقابة أو الذين أّهلهم األعوان احمللفون  -31

 القانون ملمارسة صالحيات الضابطة العدلية،

  
كل عون للدولة أو مجاعة حمّلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم  -32

مبهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو حماسب عمومي أو وكيل 
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 مقابيض أو دفوعات.

  
 والرتاتيب املنظمة ملمارسة وظيفته وبصفة عامة كل من تنّص القوانني

 على واجب التصريح باملكاسب واملصاحل. 

 

جيب نشر كلّ قرارات التسمية واإلعفاء وتغّير الصفة املتعّلقة باألشخاص 

آجال  ضاءانق املذكورين أعاله  يف الرائد الرمسي يف آجال تسبق

 تصريحوجوب  على التصريح، وأن يتّم التنصيص يف القرار املنشور

 .همصاحلو هكاسبمب الشخص املعيّن

 مقابيض أو دفوعات.

  
 والرتاتيب املنظمة ملمارسة وظيفته وبصفة عامة كل من تنّص القوانني

 على واجب التصريح باملكاسب واملصاحل. 

 

يقع التصريح مبكاسب ومصاحل الشخص املعين باألمر وقرينه وأبنائه 

 القّصر.

 

إذا كان كال الزوجني ملزمني بتقديم التصريح، جيب أن يقدم كل واحد 

 منهما تصرحيه على حدة.

  
يف صورة رفض قرين الشخص اخلاضع لواجب التصريح متكني قرينه 

ن ذلك من املعطيات الضرورية إلمتام التصريح باملكاسب واملصاحل يضّم

بالتصريح. كما يتعّين على القرين يف صورة املوافقة على التصريح 

 مبكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه اخلاضع للتصريح.

إذا كان كال الزوجني ملزمني بتقديم التصريح، جيب أن يقدم كل واحد 

 منهما تصرحيه على حدة.

  
يف صورة رفض قرين الشخص اخلاضع لواجب التصريح متكني قرينه 

ن ذلك من املعطيات الضرورية إلمتام التصريح باملكاسب واملصاحل يضّم

بالتصريح. كما يتعّين على القرين يف صورة املوافقة على التصريح 

 مبكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه اخلاضع للتصريح.
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يقّدم التصريح باملكاسب واملصاحل بطريقة إلكرتونية وترسل اهليئة رسالة 

 الكرتوني فيه نسخة من التصريح. مضمونة الوصول و بريد

 
يف حاالت استثنائية تضبطها اهليئة يتم التصريح بطريقة كتابّية يف 

نظريين ويسرتجع القائم بالتصريح نظريا منها مصحوبا بوصل، على أن 

 .15يتّم رقن قبل تأكد اهليئة من صحته يف الفصل 

 

 ثالثة نظائريقّدم التصريح باملكاسب واملصاحل مباشرة إىل اهليئة يف 

ويسرتجع القائم بالتصريح نظريا منها مصحوبا بوصل كما ميكن نظريين 

أن يوجه التصريح إىل اهليئة بطريقة إلكرتونية وفق الصيغ اليت 

 تضبطها.

  
اهليئة مسك قاعدة بيانات الكرتونية خاصة باألشخاص اخلاضعني تتوىل 

يقّدم التصريح باملكاسب واملصاحل مباشرة إىل اهليئة يف ثالثة نظائر 

ويسرتجع القائم بالتصريح نظريا منها مصحوبا بوصل كما ميكن أن 

 يوجه التصريح إىل اهليئة بطريقة إلكرتونية وفق الصيغ اليت تضبطها.

  
اهليئة مسك قاعدة بيانات الكرتونية خاصة باألشخاص اخلاضعني تتوىل 

 10لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل. وتقوم حبفظ التصاريح ملدة 

 سنوات بعد مغادرة األشخاص للوظائف املوجبة للتصريح.

  
ويقّدم أعضاء جملس اهليئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع هلا 

ة العدلية تصارحيهم وفق نفس الصيغ املتمتعون بصالحيات الضابط

واالجراءات املضبوطة بهذا القانون إىل حمكمة احملاسبات اليت متارس 

نفس الصالحيات املخولة إىل اهليئة يف جمال التقصي يف التصاريح 

 املذكورة. 
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تضبط قاعدة البيانات كّل  لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل. 

ويتّم ربطها مبصاحل الرائد الرمسي ليتّم األشخاص اخلاضعني للتصريح 

 حتيينها آليًا فور تغّير وضعية أي من األشخاص املعنّيني بالتصريح.

 

 

سنوات بعد مغادرة األشخاص للوظائف  10وتقوم حبفظ التصاريح ملدة 

 املوجبة للتصريح.

  
ويقّدم أعضاء جملس اهليئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع هلا 

ة العدلية تصارحيهم وفق نفس الصيغ املتمتعون بصالحيات الضابط

واالجراءات املضبوطة بهذا القانون إىل حمكمة احملاسبات اليت متارس 

نفس الصالحيات املخولة إىل اهليئة يف جمال التقصي يف التصاريح 

 املذكورة. 

 عضاءٔ  وا الّشعب نّواب جملس عضاءٔ  وا احلكومة عضاءٔ  يتعني على ا

 التصريح من نسخة توجيه املنتخبة احمللية اجلماعات جمالس

 الّشعب نّواب جملس يسٔ  وري احلكومة يسٔ  ري ىلٔ  ا مبصاحلهم

املعين حبسب احلال، وذلك بصورة  احمللية اجلماعة يسٔ  وري

 مبكاسبهم تصريح ّولٔ  ا ةٔ  اهليي ىلٔ  متزامنة مع تقدميهم ا

 معنى على اجلوهري بالتغيري التصريح ؤ  ا جتديده ؤ  ا ومصاحلهم

 .القانون هذا من 11 الفصل

 عضاءٔ  وا الّشعب نّواب جملس عضاءٔ  وا احلكومة عضاءٔ  يتعني على ا

 التصريح من نسخة توجيه املنتخبة احمللية اجلماعات جمالس

 الّشعب نّواب جملس يسٔ  وري احلكومة يسٔ  ري ىلٔ  ا مبصاحلهم

املعين حبسب احلال، وذلك بصورة  احمللية اجلماعة يسٔ  وري

 مبكاسبهم تصريح ّولٔ  ا ةٔ  اهليي ىلٔ  متزامنة مع تقدميهم ا

 معنى على اجلوهري بالتغيري التصريح ؤ  ا جتديده ؤ  ا ومصاحلهم

 .القانون هذا من 11 الفصل
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على كل شخص خاضع لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل، تقديم 

تصريح جديد كل ثالث سنوات يف صورة تواصل مباشرته لوظائف 

موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه املوجبة للتصريح ألي سبب 

يوما من تاريخ انقضاء مّدة  30 60كان، وذلك يف أجل ال يتجاوز 

 ريخ انتهاء املهام املوجبة للتصريح.الثالث سنوات أو من تا

على كل شخص خاضع لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل، تقديم 

تصريح جديد كل ثالث سنوات يف صورة تواصل مباشرته لوظائف 

موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه املوجبة للتصريح ألي سبب 

يوما من تاريخ انقضاء مّدة الثالث  60كان، وذلك يف أجل ال يتجاوز 

 ريخ انتهاء املهام املوجبة للتصريح.سنوات أو من تا
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من هذا القانون، جيب على  10بصرف النظر عن أحكام الفصل 

اخلاضع لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل إعالم اهليئة بكل تغيري 

ل جوهري يطرأ على الوضعية األصلية اليت قام بالتصريح بها يف أج

 يوما من تاريخ حدوث التغيري. 30

 

صاحل أما بالنسبة ألعضاء اجملالس املنتخبة، فيتّم حتيني التصريح بامل

 من جلنة قاّرة إىل أخرى.عضوية بعد تغيري ال

من هذا القانون، جيب على  10بصرف النظر عن أحكام الفصل 

اخلاضع لواجب التصريح باملكاسب واملصاحل إعالم اهليئة بكل تغيري 

ل جوهري يطرأ على الوضعية األصلية اليت قام بالتصريح بها يف أج

 يوما من تاريخ حدوث التغيري. 30

  
 تضبط اهليئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

11 
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 تضبط اهليئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

على اهلياكل العمومية متابعة قيام األعوان الراجعني إليهم بالنظر 

بواجب التصريح باملكاسب واملصاحل بالتنسيق مع اهليئة. وجيب على 

كل هيكل عمومي مّد اهليئة بقائمة إمسية يف األعوان الراجعني إليه 

 ما اقتضى األمر ذلك.بالنظر املطالبني بواجب التصريح وحتيينها كّل

  
ويتعّين على العون العمومي اخلاضع لواجب التصريح إعالم اهليكل 

 الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومّده بنسخة من وصل اإليداع.

  
متنح اهليئة لألشخاص الذين مل يقوموا بواجب التصريح أجال إضافيا 

املشار إليها بالفقرة األوىل يوما من تاريخ تلقيها للقائمة  15ال يتجاوز 

  من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم.

على اهلياكل العمومية متابعة قيام األعوان الراجعني إليهم بالنظر 

بواجب التصريح باملكاسب واملصاحل بالتنسيق مع اهليئة. وجيب على 

كل هيكل عمومي مّد اهليئة بقائمة إمسية يف األعوان الراجعني إليه 

 ما اقتضى األمر ذلك.بالنظر املطالبني بواجب التصريح وحتيينها كّل

  
ويتعّين على العون العمومي اخلاضع لواجب التصريح إعالم اهليكل 

 الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومّده بنسخة من وصل اإليداع.

  
متنح اهليئة لألشخاص الذين مل يقوموا بواجب التصريح أجال إضافيا 

املشار إليها بالفقرة األوىل يوما من تاريخ تلقيها للقائمة  15ال يتجاوز 

 من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم. 

12 

تتوىل اهليئة مّد رؤساء اهلياكل واهليئات العمومية بقائمة إمسية يف 

األشخاص الراجعني إليهم بالنظر املصرحني مبصاحلهم ومكاسبهم 

وكذلك قائمة بأمساء األشخاص الذين مل يقدموا تصرحيهم أو مل جيددوه 

 مبا يف ذلك رؤساء اهلياكل واهليئات العمومية. 

 

اهليئة تقريرًا شهريًا مبن صّرح، من مّت تنبيهه، ومن مل يصّرح يف  تنشر

 ذلك الشهر على موقعها االلكرتوني ويف الرائد الرمسي.

تتوىل اهليئة مّد رؤساء اهلياكل واهليئات العمومية بقائمة إمسية يف 

األشخاص الراجعني إليهم بالنظر املصرحني مبصاحلهم ومكاسبهم 

وكذلك قائمة بأمساء األشخاص الذين مل يقدموا تصرحيهم أو مل جيددوه 

 مبا يف ذلك رؤساء اهلياكل واهليئات العمومية. 

13 

من هذا  12بانقضاء األجل املنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 

وسيلة ترتك أثرا كتابيا، على كل القانون، تتوىل اهليئة التنبيه، بكل 

من مل يقم بإيداع تصرحيه طبق اآلجال املنصوص عليها بهذا القانون أو 

قدم تصرحيا منقوصا أو غري مطابق لألمنوذج املنصوص عليه بهذا القانون 

يوما من تاريخ التنبيه لتسوية  15 30ومتنحه أجال ال يتجاوز 

 وضعيته.

  
ليه بالفقرة األوىل من هذا الفصل ويف صورة جتاوز األجل املنصوص ع

دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعترب الشخص املعين ممتنعا عن 

 التصريح.

من هذا  12بانقضاء األجل املنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 

وسيلة ترتك أثرا كتابيا، على كل القانون، تتوىل اهليئة التنبيه، بكل 

من مل يقم بإيداع تصرحيه طبق اآلجال املنصوص عليها بهذا القانون أو 

قدم تصرحيا منقوصا أو غري مطابق لألمنوذج املنصوص عليه بهذا القانون 

 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته. 30ومتنحه أجال ال يتجاوز 

  
ليه بالفقرة األوىل من هذا الفصل ويف صورة جتاوز األجل املنصوص ع

دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعترب الشخص املعين ممتنعا عن 

 التصريح.

14 

تتوىل اهليئة آليا التقصي والتحقق يف صحة التصاريح باملكاسب واملصاحل 

 10و 5و 4و 3و 2و 1قوم بها األشخاص املشار إليهم باألعداد اليت ي

تتوىل اهليئة آليا التقصي والتحقق يف صحة التصاريح باملكاسب واملصاحل 

 10و 5و 4و 3و 2و 1قوم بها األشخاص املشار إليهم باألعداد اليت ي
15 
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 يوم. 45يف أجل  من هذا القانون 5من الفصل  11و

  
وتتوىل اهليئة التقصي والتحقق يف تصاريح بقية األشخاص، املشار إليهم 

من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها  5بالفصل 

 حمتّص يف علم اإلحصاء.بعد استشارة  السنوي

 

يتّم نشر كافة التصاريح مرقونة على موقع اهليئة بعد انقضاء آجال 

 التقصي والتحقق يف حالة التصاريح اخلاضعة هلما.

 
والتحقق يف صحة تنشر اهليئة تقريرًا سنويًا حول نتائح التقّصي 

 التصاريح للعموم.

 من هذا القانون. 5من الفصل  11و

  
وتتوىل اهليئة التقصي والتحقق يف تصاريح بقية األشخاص، املشار إليهم 

من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها  5بالفصل 

 السنوي.

تتوىل اهليئة معاجلة التصاريح املودعة لديها طبق التشريع املتعلق 

وجيب على األشخاص . والنفاذ إىل املعلومة حبماية املعطيات الشخصية

املؤهلني مبقتضى القانون لالطالع على التصاريح املودعة لدى اهليئة، 

افظة على سرية املعطيات الشخصية املضمنة بتلك التصاريح ولو احمل

 بعد انتهاء املعاجلة أو زوال صفتهم.

  
وتعترب اإلجراءات املنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى اليت تقدم 

خبصوص حاالت اإلثراء غري املشروع وما جيري يف شأنها من تقصي 

ن اّطلع عليها عدم وحتقق، من األسرار املهنية وجيب على كل م

 إفشائها.

تتوىل اهليئة معاجلة التصاريح املودعة لديها طبق التشريع املتعلق 

حبماية املعطيات الشخصية. وجيب على األشخاص املؤهلني مبقتضى 

افظة على القانون لالطالع على التصاريح املودعة لدى اهليئة، احمل

سرية املعطيات الشخصية املضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء 

 املعاجلة أو زوال صفتهم.

  
وتعترب اإلجراءات املنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى اليت تقدم 

خبصوص حاالت اإلثراء غري املشروع وما جيري يف شأنها من تقصي 

ن اّطلع عليها عدم وحتقق، من األسرار املهنية وجيب على كل م

 إفشائها.

16 

من  11و 10و 5و 4و 3و 2و 1 جيب على املرتشحني للوظائف 

من واملصاحل ضملكاسب تقديم تصريح على ا من هذا القانون 5الفصل 

فرار يضبطها  ترّشحهم، على أن يتم اعتماد آجال تقديم الرتشح اليت

 التصريح. الرتّشح كآجال لتقديمفتح 

 

جيب على اهلياكل العمومية يف صورة اعتماد آلية طلب الرتشح للتعيني 

من هذا  5من الفصل  11و 10يف الوظائف العليا املشار إليها باألعداد 

التصريح باملصاحل من بني الوثائق املعتمدة لتقييم القانون، اشرتاط تقديم 

 مطلب الرتشح. 

 

ال يشرتط بّت اهليئة يف التصاريح إال بعد التصريح بالنتائج النهائية 

جيب على اهلياكل العمومية يف صورة اعتماد آلية طلب الرتشح للتعيني 

من هذا  5من الفصل  11و 10يف الوظائف العليا املشار إليها باألعداد 

التصريح باملصاحل من بني الوثائق املعتمدة لتقييم القانون، اشرتاط تقديم 

 مطلب الرتشح. 

22 
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يف االنتخابات، وال تبّت يف التصاريح املرتشحني بالنسبة للمرتشحني 

 لعضوية اهليئات إال بعد التصويت وإعالن النتائج.

املشاركة يف س املنتخبة اجملال اب الشعبجملس نومينع على أعضاء 

للمجلس  ديةأو الدورة العا املداولة أو التصويت، سواء يف اجللسة العامة

أو يف اللجان، خبصوص أي موضوع هلم فيه مصلحة شخصية مالية 

 مباشرة.

  
إذا اعتقد أنه  اجمللس املنتخب جملس نواب الشعبجيب على عضو 

يف وضعية تضارب املصاحل املشار إليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل، 

بذلك وعدم مواصلة املشاركة  لس نواب الشعبجم اجمللس إعالم رئيس

 يف أخذ القرار إال مبوافقته. 

اب الشعب املشاركة يف املداولة أو التصويت، مينع على أعضاء جملس نو

سواء يف اجللسة العامة للمجلس أو يف اللجان، خبصوص أي موضوع 

 هلم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.

  
جيب على عضو جملس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه يف وضعية تضارب 

لس املصاحل املشار إليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل، إعالم رئيس جم

 نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة املشاركة يف أخذ القرار إال مبوافقته. 

24 

جيب على األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون عند وجود شبهة 

تضارب مصاحل، أثناء ممارسة واجباتهم املهنية، إعالم الرئيس املباشر 

أو سلطة اإلشراف حبسب احلال إن وجدت. ويتعني عليهم اإلمتناع 

خذ القرار أو املشاركة يف اختاذه إذا علموا أنهم باختاذهم للقرار أو عن أ

 باملشاركة يف اختاذه يكونون يف وضعية تضارب مصاحل.

  

تقديم عريضة موجهة لرئيس اهليكل  شخص طبيعي أو معنويكل  ميكن

الشكوك حول تضارب املصاحل فيم  توضح أو سلطة اإلشراف املنتخب

قبل التصويت.  العريضة خيص قرار يتطّلب التصويت، وجيب البّت يف

 .مودع العريضة اص حبماية املبّلغني عن الفساد علىنطبع التشريع اخلي

 
يتعني على سلطة اإلشراف أو الرئيس املباشر إذا تبني له أن الشخص 

الراجع إليه بالنظر يف وضعية تضارب مصاحل، ومل يعلمه بذلك، اختاذ 

 ورية لوضع حد هلذه الوضعية. اإلجراءات الضر

 

جيب على األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون عند وجود شبهة 

تضارب مصاحل، أثناء ممارسة واجباتهم املهنية، إعالم الرئيس املباشر 

أو سلطة اإلشراف حبسب احلال إن وجدت. ويتعني عليهم اإلمتناع 

خذ القرار أو املشاركة يف اختاذه إذا علموا أنهم باختاذهم للقرار أو عن أ

 باملشاركة يف اختاذه يكونون يف وضعية تضارب مصاحل.

  
يتعني على سلطة اإلشراف أو الرئيس املباشر إذا تبني له أن الشخص 

الراجع إليه بالنظر يف وضعية تضارب مصاحل، ومل يعلمه بذلك، اختاذ 

 ورية لوضع حد هلذه الوضعية. اإلجراءات الضر

25 

يعاقب بالسجن من سنتني إىل مخس سنوات وخبطّية مالية من مائة 

إىل ألف دينار، كل من تعّمد، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غري 

مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئّيا أو كلّيا، بشكل يتعارض مع 

أحكام هذا القانون. وال حيول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا 

 وميا.كان موظفا عم

  

يعاقب بالسجن من سنتني إىل مخس سنوات وخبطّية مالية من مائة 

إىل ألف دينار، كل من تعّمد، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غري 

مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئّيا أو كلّيا، بشكل يتعارض مع 

أحكام هذا القانون. وال حيول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا 

 وميا.كان موظفا عم

  

30 
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يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب اجلرمية من األشخاص 

 املكلفني بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سالمتها وصحتها. 

يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب اجلرمية من األشخاص 

 املكلفني بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سالمتها وصحتها. 

يعد مرتكبا جلرمية اإلثراء غري املشروع ويعاقب بالسجن مدة مخس 

سنوات وخبطية تساوي قيمة املكاسب غري املشروعة، كل شخص 

مة يف الذمة زيادة هانقص أو خاضع ألحكام هذا القانون حتصل على 

املالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غري متناسبة 

 مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

  
كما حتكم احملكمة يف نفس احلكم مبصادرة مجيع املكاسب املنقولة أو 

العقارية واألرصدة املالية أو بعضها للمحكوم عليه املتأتية بصورة مباشرة 

أو غري مباشرة من جرمية االثراء غري املشروع ولو انتقلت إىل ذمة مالية 

أخرى، سواء بقيت تلك األموال على حاهلا أو مت حتويلها اىل مكاسب 

 أخرى.

  
وحتكم احملكمة حبرمان احملكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن 

 سنوات. 5حق االنتخاب والرتشح ملدة 

يعد مرتكبا جلرمية اإلثراء غري املشروع ويعاقب بالسجن مدة مخس 

سنوات وخبطية تساوي قيمة املكاسب غري املشروعة، كل شخص 

مة يف الذمة املالية سواء خاضع ألحكام هذا القانون حتصل على زيادة ها

لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غري متناسبة مع موارده 

 ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

  
كما حتكم احملكمة يف نفس احلكم مبصادرة مجيع املكاسب املنقولة أو 

العقارية واألرصدة املالية أو بعضها للمحكوم عليه املتأتية بصورة مباشرة 

أو غري مباشرة من جرمية االثراء غري املشروع ولو انتقلت إىل ذمة مالية 

أخرى، سواء بقيت تلك األموال على حاهلا أو مت حتويلها اىل مكاسب 

 أخرى.

  
وحتكم احملكمة حبرمان احملكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن 

 سنوات. 5حق االنتخاب والرتشح ملدة 

37 

بإخفاء مكاسب متأتية من جرمية اإلثراء  يعاقب كل شخص معنوي يقوم

غري املشروع أو حبفظها من أجل إعانة مرتكبها، خبطية تعادل قيمة 

املكاسب غري املشروعة موضوع اجلرمية وباملصادرة املنصوص عليها 

 من هذا القانون. 37بالفقرة الثانية من الفصل 

  
 تالية:كما يعاقب الشخص املعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ال

  
 سنوات على األقل، 5املنع من املشاركة يف الصفقات العمومية ملدة  -

  
نشر مضمون احلكم الصادر يف حق الشخص املعنوي بأحد الصحف  -

 على نفقته،

 

ه يف الصادر يف حق املعلومات اخلاصة بالشخص املعنوي واحلكمنشر  -

ضفقات واملواقع االلكرتونية اخلاصة باملشاريع والقاعدات البيانات 

 العمومية، واليت متسكها الدولة،

  
 حله ومصادرة أمالكه كليا لفائدة الدولة. -

بإخفاء مكاسب متأتية من جرمية اإلثراء  يعاقب كل شخص معنوي يقوم

غري املشروع أو حبفظها من أجل إعانة مرتكبها، خبطية تعادل قيمة 

املكاسب غري املشروعة موضوع اجلرمية وباملصادرة املنصوص عليها 

 من هذا القانون. 37بالفقرة الثانية من الفصل 

  
 تالية:كما يعاقب الشخص املعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ال

  
 سنوات على األقل، 5املنع من املشاركة يف الصفقات العمومية ملدة  -

  
نشر مضمون احلكم الصادر يف حق الشخص املعنوي بأحد الصحف  -

 على نفقته،

  
 حله ومصادرة أمالكه كليا لفائدة الدولة. -

  
 37وال حيول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن املنصوص عليها بالفصل 

القانون على مسريي الذات املعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم من هذا 

 الشخصية.
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 37وال حيول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن املنصوص عليها بالفصل 

القانون على مسريي الذات املعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم من هذا 

 الشخصية.

 


