
رأي منّظمــة البوصلــة حــول 
الحكومــي  األمــر  مشــروع 
نمــوذج  بضبــط  المتعّلــق 
بالمكاســب  التصريــح  نشــر 

والمصالح



ينــدرج مشــروع هــذا األمــر المعــروض علــى االستشــارة ضمــن جملــة األوامــر الترتيبّيــة التــي تدخــل بموجبهــا 

أحــكام القانــون عــد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 1 أوت 2018 المتعلــق بالتصريــح علــى المكاســب والمصالــح 

ــر بالفصــل  ــق مشــروع هــذا األخي ــز التطبيــق ويتعّل ــر المشــروع وتضــارب المصالــح حّي ــراء غي ومكافحــة اإلث

للفئــات  بالنســبة  التصاريــح وجوبيــا  أّنــه تنشــر مضاميــن  ينــّص علــى  واّلــذي  المذكــور  القانــون  8 مــن 

المنصوص عليها في األعداد 8،7،6،5،4،3،2،1 من الفصل 5 من القانون وهي:

دواوينهــم  ورؤســاء  وأعضائهــا  الحكومــة  ورئيــس  ومستشــاريه،  ديوانــه  ومديــر  الجمهوريــة  رئيــس 

ورؤســاء  ومستشــاريه،  ديوانــه  ورئيــس  وأعضائــه  الشــعب  نــواب  مجلــس  ورئيــس  ومستشــاريهم، 

الجماعــات المحليــة وأعضــاء مجالســها باإلضافــة إلــى رؤســاء وأعضــاء كل مــن الهيئــات الدســتورية 

المستقلة والمجلس األعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

تــم االســتماع إلــى ممثليــن عــن منّظمة البوصلــة بتاريخ 24 جانفــي 2018 وقــد كان الفصل 8 المحور الرئيســي 

ــبة  ــح بالنس ــب والمصال ــح بالمكاس ــر التصاري ــم نش ــرورة أن يت ــق بض ــو المتعّل ــا وه ــة مقترحاتن ــا لجمل تقريب

للمناصب الحساسة وهو ما يجري به العمل في أغلب التشريعات الدولية.

يتــّم نشــر الّتصاريــح فــي 59 دولــة مــن بيــن 137 تعتمــد آلّيــة الّتصريــح بالمكاســب فــي العالــم، قد بينــت التجربة 

ــة أو  ــر الحكومي ــات غي ــن والمنظم ــكاوى المواطني ــن ش ــم ع ــة تنج ــة والفعال ــات الناجع ــم التحقيق أن معظ

الصحفييــن الذيــن لديهــم معرفــة بالوضعيــة الحقيقيــة لموظــف عمومــي أو عضــو حكومــي فاســد لذلــك 

ــال  ــام بأعم ــة القي ــه صف ــن ل ــن كل م ــى يتمّك ــت حّت ــى اإلنترن ــوم عل ــة للعم ــح متاح ــون الّتصاري ــي أن تك ينبغ

التقّصي الالزمة للكشف عن أّي فساد محتمل.

عديــد التجــارب المقارنــة أثبتــت نجاعــة نشــر معطيــات الموظفيــن العمومييــن فــي مكافحــة الفســاد علــى 

أرض الواقــع وجعلــت مــن الموظفيــن العمومييــن أقــل فســادا ومّكنــت عديــد الــّدول مــن تحقيــق تقــّدم 

الفت في مؤشرات الدول األقّل فسادا.

يكتســي النشــر أهميــة بالغــة، إذ يمّثــل تطبيقــا للحــق الّدســتوري فــي النفــاذ إلــى المعلومــة حيــث ينّص في 

الفصــل 32 مــن الدســتور علــى أن الدولــة تضمن الحق في اإلعــالم والحق في النفاذ إلــى المعلومة. وقد نّص 

الفصــل األّول مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي 

ــي  ــوي ف ــي أو معن ــخص طبيع ــق كل ش ــان ح ــي ضم ــون ه ــذا القان ــة ه ــى أن غاي ــة عل ــى المعلوم ــاذ إل النف

النفاذ إلى المعلومة بغرض:

           الحصول على المعلومة

           تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام 

كذلــك فــإن أن نشــر التصاريــح بالنســبة ألهــم المســؤولين فــي الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وحتــى 

القضائيــة، يســمح باســترجاع ثقــة المواطنيــن والمواطنــات فــي مؤسســات الدولــة التــي اهتــزت بشــكل 

ــرة. ونشــر التصاريــح هــو أنجــع وســيلة للتحقيــق فــي صحــة مضمــون التصاريــح،  ــر فــي الســنوات األخي كبي

حيث يسمح بإشراك األفراد



والمجتمــع المدنــي والصحفييــن فــي هــذه المهمــة، ويمّكنهــم مــن لفــت نظــر الهيئــة والســلطة القضائّيــة 

ــرة  ــن مباش ــة م ــاكل المعنّي ــن الهي ــى تتمّك ــئ، حّت ــح خاط ــح بتصري ــن بالتصري ــد المعنّيي ــام أح ــن قي ــا تبي إذا م

التحقيقات معه.

ــروري  ــن الّض ــه م ــا إّال أن ــا آنف ــع ذكره ــي وق ــة الت ــف الحّساس ــبة للوظائ ــح بالّنس ــر الّتصاري ــة نش ــم أهّمي رغ

مالءمتهــا وتناســبها مــع الحــّق فــي حمايــة المعطيــات الّشــخصّية حيــث ينــص الفصــل 24 مــن الّدســتور في 

فقرتــه األولــى أّن الدولــة تحمــي الحيــاة الخاصــة، وحرمــة المســكن، وســرية المراســالت واالتصــاالت 

والمعطيات الشخصية

كمــا ينــّص الفصــل األول مــن القانــون األساســي عــدد 63، المــؤرخ فــي 27 جويليــة 2004 والمتعلــق بحمايــة 

المعطيــات الشــخصية واّلــذي بالّرغــم مــن عــدم مالءمتــه لمختلــف الّتشــريعات المنّضمــة لهــذا الحــّق فــي 

مختلف دول العالم على أنه:

"لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بحياتــه الخاصــة باعتبارهــا مــن الحقــوق 

األساســية المضمونــة بالدســتور. والتــي ال يمكــن أن تقــع معالجتهــا إال فــي إطــار الشــفافية واألمانــة 

واحترام كرامة اإلنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون"

لكــن مســألة حمايــة المعطيــات الشــخصية ال يمكــن أن تكــون عائقــا أمــام شــفافية الحيــاة العامــة وهــذا مــا 

أّكدتــه هيئــة الّنفــاذ للمعلومة فــي قرارها عدد 2018/382 الّصــادر بتاريــخ 2019/01/03 إجابة عن رفض مطلب 

ــل رفــض إدارة  ــواب حــول بطاقــة أجــر أحــد نّوابــه. إذ عّل نفــاذ للمعلومــة قّدمتــه المنّظمــة إلــى مجلــس الّن

المعطيــات  بعــد استشــارة هيئــة حمايــة  نائــب  أجــر  إلكترونّيــة مــن بطاقــة  المجلــس تســليم نســخة 

الّشــخصّية بــأن المعطيــات الــواردة فــي بطاقــة األجــر هــي معطيــات شــخصّية ال تدخــل فــي نطــاق حــّق 

الّنفاذ إلى المعلومة.

 هذا الّرأي قامت بدحضه هيئة الّنفاذ إلى المعلومة إذ اعتبرت أّنه:

"لئــن تتضّمــن البطاقــة المطلوبــة (بطاقــة األجــر) بعــض المعطيــات الّشــخصّية المّتصلــة بالحيــاة الخاّصــة 

ــيك،  ــابه البن ــم حس ــد، ورق ــه الوحي ــم معّرف ــه ورق ــدد أبنائ ــة وع ــه المدنّي ــي حالت ــة ف ــي والمتمّثل ــب المعن للّنائ

فإّنــه يمكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليم البطاقــة طبقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون 

األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق في الحّق بالّنفاذ إلى المعلومة..." 

وأضافت أّن:

 "تســليم نســخة إلكترونّيــة مــن البطاقــة المطلوبــة، بعــد حجــب المعطيــات الّشــخصّية الــواردة بهــا مثلمــا 

ــى  ــاءلة عل ــفافّية والمس ــدأي الّش ــس مب ــي تكري ــرة ف ــة مباش ــاهم بصف ــأنه أن يس ــن ش ــا، م ــلف بيانه س

مســتوى الحيــاة العاّمــة، كمــا مــن شــأنه أن يدعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العمومّيــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام 

القانون"



هــذا القــرار الّصــادر عــن الهيئــة جــاء ليؤّكــد علــى أهمّيــة مبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي الحيــاة العامــة 

ــة  ــي حماي ــتورّيين ف ــن الدس ــن الحّقي ــق بي ــة التوفي ــى امكاني ــد عل ــو يؤّك ــرى فه ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م

المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة.

فإّنــه يمكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليم البطاقــة طبقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون 

األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق في الحّق بالّنفاذ إلى المعلومة..." 

ــخصّية  ــات الّش ــة المعطي ــن حماي ــب بي ــق التناس ــإن تحقي ــارة ف ــوع االستش ــوم موض ــى المرس ــوع إل بالّرج

والّنفــاذ إلــى المعلومــة ممكــن مــن خــالل حجــب كل مــا يدخــل فــي خانــة البيانــات الّشــخصّية للمصــّرح كرقــم 

ــن  ــف ع ــأنه الكش ــن ش ــا م ــى كّل م ــة إل ــره باإلضاف ــه وغي ــماء أبنائ ــة وأس ــه المدنّي ــة وحالت ــاباته البنكّي حس

ــه.  وفيمــا يخــص الممتلــكات فإنــه يمكــن  ــة صاحــب المــال الــذي قــام بالتصريــح بــه حمايــة لــه ولعائلت هوّي

فقــط حجــب عناويــن وأرقــام لوحــة مــن الســيارات، وبالّنســبة للعقــارات مــع االكتفــاء بذكــر  العناويــن لكــن 

دون ذكــر رقــم المنــزل أو العقــار ألن غيــاب الّدقــة عــن بعــض المعطيــات قــد يكــون حائــال أمــام الكشــف 

عن قيمتها مّما يوجب عدم حجبها مثل مكان عقار معّين أو صنف وسيلة نقل معّينة.

مــن جهــة أخــرى فإنــه علــى هيئــة مكافحــة الفســاد المنــاط لهــا صالحّيــة قبــول التصاريــح المحافظــة علــى 

ــة  ــات الالزم ــع االحّتياط ــاذ جمي ــريب واتخ ــراق أو التس ــن االخت ــن م ــخاص المصّرحي ــات األش ــالمة معطي س

ــا أو االطــالع خاّصــة بالّنســبة  ــر مــن تعديلهــا أو اإلضــرار بهـ للمحافظــة علــى أمــان المعطيــات ومنــع الغي

ــة  ــي معالج ــتعملة ف ــزات المس ــدات والتجهي ــع المع ــدم وض ــى ع ــة إل ــا. باإلضاف ــيقع حجبه ــي س ــك الت لتل

المعطيات الشخصية في ظروف أو

أماكــن تمكـــن مـــن الوصــول إليهــا مــن قبــل أشــخاص غيــر مــأذون لهــم بذلــك وعــدم إمكانيــة إقحــام أي 

معطيــات فــي نظــام المعلومــات دون إذن فــي ذلــك وعــدم إمكانيــة االطــالع علــى المعطيـــات المســجلة 

أو محوها.
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 mohamed@benmohamed :العنوان اإللكتروني

إسم الزوجة: سامية بن سامي بن محمد 

المهنة : إمرأة أعمال

أسماء األبناء: أحمد بن محمد

تاريخ الوالدة : 26/10/1990

اسم المصرح :  محمد بن محمد

الوظيفة أو المنصب الموجب للتصريح:  عضو في مجلس نواب الشعب 

تاريخ التعيين أو المباشرة: 01 جانفي 2020 

تاريخ التصريح: 10 ديسمبر 2019

المهنة: محامي

العنوان : 14 نهج الهادي شاكر، حي الرياض, المرسى ، 2076 

رقم الهاتف: 765 478 98 

 mohamed@benmohamed :العنوان اإللكتروني

إسم الزوجة: سامية بن سامي بن محمد 

المهنة : إمرأة أعمال

أسماء األبناء: أحمد بن محمد

تاريخ الوالدة : 26/10/1990



التصريح بالمكاسب

العقارات على ملك الشخص المعني بالتصريح

العقارات على ملك زوج(ة) الشخص المعني بالتصريح

القيمة التقريبية للعقارمكان وجود العقارنوع العقار ومساحتهعدد العقار

القيمة التقريبية للعقارمكان وجود العقارنوع العقار ومساحتهعدد العقار

ارض عليها منزل 
مساحته 250 متر مربع 

أرض بيضاء مساحتها
 1000 متر مربع

أرض فالحية مساحتها
28 هكتار

بازينة، 7012 جومين بنزرت

عين مستير،7025 صونين 

14 نهج الهادي شاكر، 
حي الرياض, 2076 المرسى

600.000 دينار

600.000 دينار

200.000 دينار

عقار عدد 1

عقار عدد 1

عقار عدد 2

التصريح بالمكاسب

21

43

 ما من شأنه تحديد القيمة التقريبية للعقار 

 األراضي والمباني

 ما من شأنه تحديد القيمة التقريبية للعقار 

 األراضي والمباني

1

2

3

4

المنقوالت على ملك الشخص المعني بالتصريح

األصول التجارية

األصل التجاري عدد

   46 نهج إيران، 1001, تونس أصل تجاري عدد 1

قيمة األصل التجاريعنوان األصل التجاري

500.000 دينار

العقارات على ملك الشخص المعني بالتصريح

العقارات على ملك زوج(ة) الشخص المعني بالتصريح

القيمة التقريبية للعقارمكان وجود العقارنوع العقار ومساحتهعدد العقار

القيمة التقريبية للعقارمكان وجود العقارنوع العقار ومساحتهعدد العقار

ارض عليها منزل 
مساحته 250 متر مربع 

أرض بيضاء مساحتها
 1000 متر مربع

أرض فالحية مساحتها
28 هكتار

بازينة، 7012 جومين بنزرت

عين مستير،7025 صونين 

14 نهج الهادي شاكر، 
حي الرياض, 2076 المرسى

600.000 دينار

600.000 دينار

200.000 دينار

عقار عدد 1

عقار عدد 1

عقار عدد 2

21

43

 ما من شأنه تحديد القيمة التقريبية للعقار 

 األراضي والمباني

 ما من شأنه تحديد القيمة التقريبية للعقار 

 األراضي والمباني

المنقوالت على ملك الشخص المعني بالتصريح

األصول التجارية

األصل التجاري عدد

   46 نهج إيران، 1001, تونس أصل تجاري عدد 1

قيمة األصل التجاريعنوان األصل التجاري

500.000 دينار

1

2

3

4



وسائل النقل

الحسابات البنكية

وسيلة النقل عدد

عدد الحسابات البنكية

 حساب بنك 1
حساب جاري رقم :  

BT 054 - 09657382746

حساب إدخار رقم : 
  BT 054 - 09657382747

 حساب بنك 2

القيمة الماليةرقم الحساب البنيك 

سيارة 1

وصف وسيلة النقل

المكاسب على ملك ابناء الشخص المعني بالتصريح

 نوع السيارة، تاريخ الصنع

القيمة التقريبية

(Serie 3) 3 فئة BMW سيارة نوع
مصنوعة بتاريخ 2015.

رقم منجمي : 198 تونس 4576 

80.000 دينار

32.850 دينار

  8.650  دينار

5

5

أحمد بن محمد

القيمة الماليةوصف للملك االبن

 أحمد بن محمد
حساب إدخار رقم : 

AB 064 - 0590976947

شقة مساحتها 120 متر مربع,
 20 نهج غار الملح، البحيرة، 1053  

450000 دينار

10000 دينار  

وسائل النقل

الحسابات البنكية

وسيلة النقل عدد

عدد الحسابات البنكية

 حساب بنك 1
حساب جاري رقم :  

BT 054 - 09657382746

حساب إدخار رقم : 
  BT 054 - 09657382747

 حساب بنك 2

القيمة الماليةرقم الحساب البنيك 

سيارة 1

وصف وسيلة النقل

المكاسب على ملك ابناء الشخص المعني بالتصريح

 نوع السيارة، تاريخ الصنع

القيمة التقريبية

(Serie 3) 3 فئة BMW سيارة نوع
مصنوعة بتاريخ 2015.

رقم منجمي : 198 تونس 4576 

80.000 دينار

32.850 دينار

  8.650  دينار

5

5

أحمد بن محمد

القيمة الماليةوصف للملك االبن

 أحمد بن محمد
حساب إدخار رقم : 

AB 064 - 0590976947

شقة مساحتها 120 متر مربع,
 20 نهج غار الملح، البحيرة، 1053  

450000 دينار

10000 دينار  



المكاسب على ملك زوج(ة) الشخص المعني بالتصريح

إمضاء الزوج (ة): 

 اسم الزوج (ة) 

سميرة بن الهادي 
بن محمد 

القيمة الماليةوصف للملك 

أصل التجاري مساحته 300 متر مربع
 العنوان : 14 شارع اتحاد المغرب العربي,

 سكرة

حساب جاري رقم :  
BT 054 - 096573846

1.000000 دينار

30.000 دينار

60.000 دينار

المهنة عدد

1

األنشطة المهنية المباشرة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

المهنة

10 سنواتمكتب محاماة شخصي

المداخيل السنويةمدة العمل

التصريح بالمصالح

الوظيفة عدد

الوظائف االستشارية المباشرة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

مستشار قانوني 1
MG  لحساب شركة

5 سنوات

مدة شغل الوظيفة المداخيل السنويةالوظيفة االستشارية

40.000 دينار

المكاسب على ملك زوج(ة) الشخص المعني بالتصريح

إمضاء الزوج (ة): 

 اسم الزوج (ة) 

سميرة بن الهادي 
بن محمد 

القيمة الماليةوصف للملك 

أصل التجاري مساحته 300 متر مربع
 العنوان : 14 شارع اتحاد المغرب العربي,

 سكرة

حساب جاري رقم :  
BT 054 - 096573846

1.000000 دينار

30.000 دينار

60.000 دينار

المهنة عدد

1

األنشطة المهنية المباشرة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

المهنة

10 سنواتمكتب محاماة شخصي

المداخيل السنويةمدة العمل

التصريح بالمصالح

الوظيفة عدد

الوظائف االستشارية المباشرة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

مستشار قانوني 1
MG  لحساب شركة

5 سنوات

مدة شغل الوظيفة المداخيل السنويةالوظيفة االستشارية

40.000 دينار



الوظائف التسييرية في المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات
الخاصة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

الوظيفة التسييريةالوظيفة عدد

ال شيء ال شيء ال شيء 

المداخيل السنويةمدة شغل الوظيفة

المهنة عدد

المساهمة عدد 1

المساهمات في رأس مال شركة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

أسم الشركة

أسهم بقيمة 1000 دينار إسمنت الشمال 

قيمة المساهمة

إمضاء المصرح:

الوظائف التسييرية في المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات
الخاصة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

الوظيفة التسييريةالوظيفة عدد

ال شيء ال شيء ال شيء 

المداخيل السنويةمدة شغل الوظيفة

المهنة عدد

المساهمة عدد 1

المساهمات في رأس مال شركة في الخمس سنوات السابقة لشغل المنصب

أسم الشركة

أسهم بقيمة 1000 دينار إسمنت الشمال 

قيمة المساهمة

إمضاء المصرح:


