
 التصر�ـح علـى الشـرف بامل�اسـب
  

ق بالتصر�ح ع�� الشرف بم�اسب أعضاء  1987أفر�ل  10املؤّرخ ��  1987لسنة  17القانون عدد  
ّ
املتعل

 .ا�حكومة و �عض ألاصناف من ألاعوان العمومّي�ن

  

 باسم الشعب، 

 نحن ا�حبيب بورقيبة، رئيس ا�جمهورّ�ة التو�سّية،

 :نّصھ أصدرنا القانون آلا�ي  

  

ة ورؤساء املؤّسسات ألاّم  – 1الفصل  
ّ
ع�� أعضاء ا�ح�ومة و القضاة و السفراء و الوال

 جو�لية 20املؤّرخ ��  1985لسنة  72واملؤّسسات الفرعّية كما وقع �عر�فها بالقانون عدد 

القيام بتصر�ح ع�� الشرف بم�اس��م و بم�اسب أزواجهم و بم�اسب أبنا��م القّصر  1985

 .وذلك �� أجل ال يتجاوز شهرا من تار�خ �عيي��م �� وظائفهم

 

كما يخضع لهذا التصر�ح بامل�اسب أعضاء الدواو�ن الوزارّ�ة والكّتاب العاّمون  

ملركزّ�ة والقناصل العاّمون والقناصل واملعتمدون للوزارات واملديرون العاّمون ومديرو إلادارة ا

ألاّولون واملعتمدون والكّتاب العاّمون بالواليات و�البلدّيات واملديرون العاّمون واملديرون 

العاّمون املساعدون واملديرون باملؤّسسات ألاّم واملؤّسسات الفرعّية وأعوان إدارة التجارة 

ية أو املؤّسسات وأعوان إلادارة ا�جبائّية و كذلك �
ّ
ّل عون للدولة أو ا�جماعات العمومّية املحل

 .العمومّية إلادارّ�ة يقوم بمهاّم آمر صرف أو محاسب عمومّي 

 

و�خضع أيضا للتصر�ح بامل�اسب �ّل �خص نظرت الوظائف املو�ولة إليھ بإحدى  

 .الوظائف املشار إل��ا بالفقرت�ن ألاو�� و الثانية من هذا الفصل

 

إخضاع أصناف أخرى من ألاعوان العمومّي�ن للتصر�ح بامل�اسب املشار إل��ا  و�مكن 

أعاله بالنظر لطبيعة وظائفهم و تضبط قائمة هؤالء ألاعوان بأمر بناء ع�� اق��اح من الوز�ر 

 .ألاّول 

 

ع�� ألا�خاص املشار إل��م بالفصل ألاّول من هذا القانون تجديد  – 2الفصل  

خمس سنوات �� صورة بقا��م بوظائفهم كما عل��م القيام بتصر�ح  التصر�ح بامل�اسب �ّل 

 .جديد عند ان��اء مهاّمهم

 



و�� هات�ن ا�حالت�ن ع�� هؤالء ألا�خاص القيام بالتصر�ح �� أجل شهر ابتداء من  

انقضاء مّدة ا�خمس سنوات أو من تار�خ ان��اء املهاّم و عل��م أن يبّينوا بالتصر�ح املذ�ور 

اسب ال�ي تحّصلوا عل��ا بأنفسهم أو ال�ي تحّصل عل��ا أزواجهم أو أبناؤهم القّصر مصدر امل�

 .خالل �امل مّدة القيام بالوظائف ال�ي استوجبت التصر�ح 

  

يقع التصر�ح بم�اسب ال�خص املع�ّي باألمر و بم�اسب زوجھ و  – 3الفصل  

بم�اسب أبنائھ القّصر �� ثالثة نظائر ممضاة من طرف املصّرح بالنسبة ألعضاء ا�ح�ومة و �� 

ب�ن بالتصر�ح
َ
 .نظ��ين ممضي�ن من طرف املصّرح بالنسبة لبقّية املطال

 .و ُيضَبط بأمر مثال التصر�ح و محتواه  

 

 .يودع التصر�ح بامل�اسب لدى الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات – 4الفصل  

يم��ي الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات النظائر الثالثة من تصر�ح أعضاء ا�ح�ومة و  

م نظ��ا للمصّرح ليقوم مقام وصل و يحتفظ بالنظ�� 
ّ
غ نظ��ا م��ا إ�� رئيس ا�جمهورّ�ة و �سل

ّ
يبل

 .الثالث

 

ة املطالب�ن بالتصر�ح فإّن الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات يم��ي أّما بالنسبة لبقيّ  

م نظ��ا للمصّرح ليقوم مقام وصل و يحتفظ بالنظ�� الثا�ي
ّ
كما . النظ��ين من التصر�ح و �سل

غ إ�� الوز�ر املع�ّي باألمر قائمة اسمّية �� ألاعوان الراجع�ن إليھ بالنظر و الذين قاموا بإيداع 
ّ
يبل

 .التصر�ح

 

الع الغ�� ع�� املعلومات املضّمنة بالتصار�ح فيما عدا الوزراء  – 5الفصل  
ّ
يحّجر اط

بالنسبة لألعوان الراجع�ن إل��م بالنظر بناء ع�� طلب صادر عن الوز�ر املع�ّي باألمر يوّجھ إ�� 

ما اقت��ى ا�حال ذلك 
ّ
 .الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات �ل

ة ا�جنائّية 109لفصل ويعاقب �ّل مخالف وفقا ألح�ام ا 
ّ
 .من املجل

 

 إذا �ان عضو ا�ح�ومة  – 6الفصل  
ّ
ال يمكن التعّرض لهذه التصار�ح أمام املحاكم إال

أو أحد املسؤول�ن املشار إل��م بالفصل ألاّول من هذا القانون موضوع دعوى جزائّية مبنّية 

ها ورأت املحكمة ��ذه ع�� أفعال مف��قة �� نطاق قيامھ بوظيفتھ أو بمناسبة ممارساتھ ل

الع ع�� هذه التصار�ح
ّ
 .الدعوى ضرورة الاط

 



إذا لم يقم ال�خص املطالب بالتصر�ح بامل�اسب ��ذا الواجب إثر  – 7الفصل  

�عيينھ أو لم يقم بتجديده �� آلاجال املحّددة ��ذا القانون ، يمنح أجال إضافّيا مّدتھ خمسة 

 تقع إ
ّ
قالتھ من الوظائف ال�ي استوجبت التصر�ح بامل�اسب عشر يوما لتسو�ة وضعّيتھ و إال

 .ع�� أن يتّم ذلك وفقا للقوان�ن وال��اتيب السار�ة املفعول 

 

وإذا لم يقم ال�خص املطالب بالتصر�ح بامل�اسب ��ذا الواجب إثر ان��اء مهاّمھ و ��  

ھ مّدة مباشرتھ ألاجل املحّدد بالفصل الثا�ي من هذا القانون تجرى وجو�ا الرقابة ع�� تصّرف

 .للوظائف ال�ي استوجبت التصر�ح بامل�اسب

 

تنطبق أح�ام هذا القانون ع�� أعضاء ا�ح�ومة و بقّية ألا�خاص املشار  – 8الفصل  

إل��م بالفصل ألاّول منھ املباشر�ن ملهاّمهم عند صدوره و عل��م القيام بواجب التصر�ح 

 .صدور هذا القانون بامل�اسب �� أجل ثالثة أشهر ابتداء من تار�خ 

ذ كقانون من قوان�ن   ينشر هذا القانون بالرائد الرس�ّي ل�جمهورّ�ة التو�سّية و ُينفَّ

 .الدولة
    

 1987أفر�ل  10وصدر بقصر قرطاج  �� 

 رئيس ا�جمهورّ�ة التو�سّيـة         

 ا�حبيب بورقيبة      
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