قانون  2007-054الصادر بتاريخ  81سبتمبر  7002المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية

المادة األولي :يهدف هذا القانون إلى تحديد اإلطار القانوني لضممممممشان ال ممممممةاليح الشاليح ليحيا ال شوشيح
ويؤسممممز إللةاشيح الت ممممري الدورل االششتيساة االنسمممماح لرةيز الزشهوريح والوةير ا و و ضمممما
الحسوشح وا ض الوظاةف االنتخاايح وشوظةي الدولح الذين حددهم هذا القانون.
المادة  :7يقوم رةيز الزشهوريح ا د تن ممياو و ند نهايح شوشوريتو ات ممري اششتيساتو وششتيساة طةالو
الق ر .وين ر هذين الت ريحين.
المادة  :3ييةم الوةير ا و و ضممممما الحسوشح و مممممحاا الشنا ممممما الششا يح ند ت يينهم ن يقدشوا
لرةيز اليزنح الشن مممممموا ييها لي المادة  8شن هذا القانون ت ممممممريحا اوضمممممم يح ششتيساتهم الشنقولح
وال ااتح وششتيساة طةالهم القا رين.
ويقدم هذا الت ري طاقا لي روط الشحدد اشرسوم

ادر ن شزيز الوةرا .

ويسون نةز اإللتةام نالذا ييهم سذلك ند ت طي وظاةةهم لساا غير الولا .
المادة  :4ييةم سذلك ات مري االششتيساة انةز ال مس وانةز ال مروط
و ضا ا سالك التاليح:

حاا الشوشورياة اإلنتخاايح

 القضا رةيز الشزشو ح الحضريح لشدينح نواس وط ونوااو. الشسمممممؤولون ا و ليشزشو اة الشحييح التي تتولى تسممممميير شيةانيح سممممميحدد شسمممممتواها اشوزاشرسوم.

المادة  :5ييةم اآلشرون اال رف واآلشرون اال رف الشنتداون االت ري اششتيساتهم وهم:
 ا شنا ال اشون ليقطا اة الوةاريح والوظاةف الششا يح. قاد رسان الزيش والدرك والحرز الوطني. رؤسا الا اة الدايوشاسيح والقن ييح. الوال . الشدير ال ام لألشن الوطني. شديرو الزشارك والخةانح والشيةانيح والضراةا لي الوةار الشسيةح االشاليح الش تشد يى شوا رسان الزيش والدرك والحرز الوطني. -الشديرون الشسيةون االشاليح لي الوةاراة.

 شديرو الشؤسممسمماة ال شوشيح وال ممرساة ذاة ر ز الشا ال شوشي والشختيط ورؤسمما شزالزإدارتها و الهيةح التي تقوم شقاشها.
 شديرو الش ماري ال شوشيح والوساالة الشتشت ح ااسمتقال شالي وسذلك شسؤولو شنظشاة الشزتشالشدني الشستةيد شن شسا د شوشيح سيحدد شستواها اشوزا شرسوم.
 شحاساو الشؤسساة ال شوشيح التي سيحدد شستوى شيةانيتها اشوزا شرسوم.وقد يةرض هذا االلتةام يى

ناف خرى شن الوسال ال شوشيين تحدد الةحتهم اشوزا شرسوم.

المادة  :6تطاق ترتيااة هذا القرار سذلك يى:
-

ضا سيطح التنظيم

-

ضا هيةاة الرقااح

-

ضا لزان ال ةقاة ال شوشيح

المادة  :2توضمم الت مممريحاة الشذسور لي الشادتين  5و 6لدى اليزنح الشن ممموا ييها لي المادة 8
دناه شن طرف الش نيين ند اد وانتها وظاةةهم.
وش ذلك ال يةرض ل ت ممري يى ال ممخا الخاضم لهذا القانون إذا سان قد
شن ستح هر تطايقا ليشواد  5 4 3و 6اله.

ممرا اششتيساتو شنذ ق

المادة  :1تؤسز لزنح لي ةاليح الشاليح ليحيا ال شوشيح شسيةح ااستقاا ت اري ا خاا الشذسورين لي
الشواد 5 4 3 :و 6شن هذا القانون وتتسون هذه اليزنح شن  3ضممما اسمممتحقاقيين ونوااهم وساتا
شقرر.
ا

ضا اإلستحقاقيون هم:
 رةيز الشحسشح ال ييا. رةيز شحسشح الحساااة. -رةيز الشزيز اإلسالشي ا

وي ين ا

ضا

يى.

حاا الشنا ا ونوااهم يى النحو التالي:

 رةيسا غرلح و شست اران لي الشحسشح ال ييا حدهشا ا ةتو ناةاا. رةيسا غرلح و شست اران لي شحسشح الحساااة حدهشا ا ةتو ناةاا.-

ضوان لي الشزيز اإلسالشي ا

ي ين ضمما اليزنح اشوزا شرسمموم وانا
رةيز الزشهوريح:

يى حدهشا ا ةتو ناةاا
يى اقتراا شن رؤسمما هيةاتهم ويؤدون اليشين التاليح شام

أقسم با العلي العيي أن أقو بالماا المسندة للي يير قيا وأن أحافي لل األسرار المودلة لد
هذه اللجنة لل أكمل وجه وأن أمنع نشمرها أو لفشاءها بكل الطرق الممكنة أثناء ممارستي لماامي
هذه وبعدها.
يتر ز اليزنمح رةيز الشحسشمح ال ييما ويقوم امو شما السمممممممسرتماريما قاض ش ين شن طرف رةيز شحسشح
الحساااة.
المادة  :9يسما د اليزنح شقررون ش ينون شن طرف رةيز الشحسشح ال ييا شن اين ضمما هذه الشحسشح
وشن طرف رةيز شحسشح الحساااة شن اين ضا هذه الشحسشح وشن طرف رةيز الشزيز اإلسالشي
ا يى شن اين ضا هذه الهيةح.
وقد يوض تحة ت رلها يضا ا ض الشوظةين ليقيام اشهاشها.
المادة  :80يحدد تنظيم وسير اليزنح وسذلك اإلزرا اة القاايح ليتطايق إةا ها اشرسوم
الوةرا .

ادر ن شزيز

المادة  :88يايغ ا مممخاا الخاضممم ون لهذا القانون لزنح ال مممةاليح الشاليح ليحيا ال شوشيح نا شةاولح
شوشورياتهم و وظاةةهم اس التغييراة الشيشوسممح لي ششتيساتهم سيشا ر ة ذلك شةيدا وشر يى ا ق س
سنتين.
تضمممشن اليزنح الطاا السمممرل ليت ممماري الشح مممو
طرف الش رحين حو ششتيساتهم.

ييها والشالحظاة الش ار نها ند اإلقتضممما شن

ال يشسن ن ي ين ن الت ماري الشود ح والشالحظاة الش ار نها إال اطيا واضم شن الش ممرا وشن
ور تو و اطيا شن السيطاة القضاةيح إذا ر ة اليزنح ن ذلك ضروريا إلظهار الحقيقح.
المادة  :87تقدر اليزنح تغير وض يح ششتيساة ا خاا الشذسورين لي الشواد 5 4 3 :و 6شن هذا
القانون ش شا هي ناتز ح ن الت ممماري والشالحظاة التي يشسن ن يسون هؤال ا مممخاا قد قدشوها
إلى اليزنح وتضم تقريرا ين ممر لي الزريد الرسممشيح سيشا ر ة ذلك شةيدا وس الت سممنواة شهشا يسن
شن شر.
ال يتضشن هذا التقرير ل إ ار إسشيح ليشا يخا وض يح الششتيساة.
ولي حمالمح شالحظمح اليزنممح لتحو الة لي الششتيسمماة لم تزمد لهمما تةسممممممميرا وا ممد ن تماحممة ليش ني القيممام
اشالحظاتو تحي الشيف إلى السيطاة الشخت ح لتقرير الشتاا ح و دشها.
المادة  :33تخار لزنح ال مممةاليح الشاليح لي الحيا ال شوشيح السممميطاة الشخت مممح ا دم احترام ا مممخاا
الخاض ين لهذا القانون ليوازااة الشحدد شن طرف هذا القانون .يوتي هذا اإلخاار ا د ن استد ة اليزنح
الش نيين وطياة شنهم تقديم التةسير.
ت د اليزنح شيةا لأل خاا الذين لم يتقيدوا اتيك الوازااة وتض و تحة ت رف الحسوشح والزشهور.

المممادة  :84ييغى ت يين ا مممممممخمماا الشممذسورين لي الشممادتين  5و 6شن هممذا القممانون إذا سممانوا وهم
يخض م ون إللةاشيح الت ممري اششتيساتهم لم يقوشوا اذلك الت ممري ند اسممتالشهم لوظاةةهم وا د إنذارين
اينهشا هر.
لهم اذلك ية
المادة  :85ال ينتخا ليشوشوريح الشواليح الشنتخاون الذين لم يقوشوا اإيداع حد الت ممممماري الشن ممممموا
ييها لي المادة  4شن هذا القانون والوارد سممممممشاؤهم لي الشيف الش د شن طرف لزنح ال ممممممةاليح ليحيا
ال شوشيح طاقا ليةقر ا خير شن المادة  33شن هذا القانون.
المادة  :86إن ن ممممر وإل مممما  -اول طريقح سانة – س وزة الت مممماري والشالحظاة الشذسور لي
الشواد 6 5 4 3 :و 7اله خمار التقرير الشمذسور لي الممادة  31شن همذا القمانون ي ماقا شرتساو
و رساؤه طاقا لشقتضياة القانون الزناةي وولقا ليشساطر الشتا ح لس شن ا سالك.
إن الت ممماري الساذاح والشغ مممو مممح ي اقا شرتساوها ولقا لشقتضمممياة القانون الزناةي و ند االقتضممما
ا قوااة إداريح شن وا ييها االقوانين الش شو اها.

المادة  :82يزا يى ا مخاا الخاض ين لهذا القانون ن ينسزشوا ش ترتيااتو وذلك ا د هرين شن
توسيز لزنح ال ةاليح الشاليح لي الحيا ال شوشيح.

