
  شرف ــ إخاء ــ عدل                       لجنة الشفافية المالية للحياة
  العمومية      

  
  

   توضيحية لتعبئة شكلية التصريح مذآرة                                       
  

لهذه المذآرة قيمة توضيحية، وهي تهدف إلى تحديد شروط وضع التصريح عن حالة 
  .الممتلكات

  
 أشد االحتياطات قد اتخذت من قبل لجنة الشفافية المالية للحياة على المصرح أن يدرك أن

 من ١١ وفقا للمادة  وذالك التي تتلقاها، للتصريحاتقصى درجات السريةأ لضمان العمومية
   .٢٠٠٧ سبتمبر ١٨ الصادر بتاريخ ٥٤- ٢٠٠٧ القانون رقم 

  
  : عامةتعليمات 

  
 وثائق المؤيدة مثل سندات الملكية الموثقةأن يكمل التصريح ببعض الينبغي   :مستندات ال)١
  .مصرفيةشهادات الالو
  
  . الممتلكات، بما في ذلك تلك الموجودة في الخارججميعالتصريح ب يجب) ٢
   
ه يجب ذآر  فإن، الوظيفة أو تجديدبالنسبة للتصريحات المتعلقة بانتهاء المأمورية وانتهاء) ٣
و آذالك التغيرات المبررة في ) اقتراض، بيع، شراء( الممتلكات في تكوين تثرأ التي لعملياتا

   .قيمة الممتلكات
  
  .داخل الخانات غير المعبئة"  الشئ" وضع عبارة جبي) ٤
  
حرف األولى على  باأل وآذالك توقيعهلشخصي للمصرحا يجب أن يحمل التصريح التوقيع )٥

  . مع ذآر مكان وتاريخ التوقيعآل صفحة منه
               

  .لى لجنة الشفافية المالية للحياة العموميةيوجه التصريح إ) ٦                
  
  

  :الصفحة األولى
  

التي بموجبها يقدم هذا  )الوظائف( وظيفةالو أن يحدد، من ناحية، المأمورية أ المصرح يجب على 
و أمورية و نهاية المأأبداية التصريح بالممتلكات و من ناحية أخرى، أن يعين ما إذا آان بمناسبة 

   .وظيفةال
  

الشرآة  ن يذآر اسم الشرآة، وآذلك اسمينبغي على المصرح أة، ومي العمالمؤسسات لقادة بالنسبة
  . ليهاإنتمي تعة التي جموملاألم أو ا

  
 المختتمة عن السنة المالية ات االقتصاد المختلط أن يصرحوا برقم أعمال الشرآةشرآ قادةعلى 
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  .  تاريخ التعيينقبل
  

الشفافية المالية للحياة العمومية  ها تمكن لجنة ولكنة اختياريهذه المعلومة :الدخل  ومصدر مبلغ
  . من تقدير قدرة المعني علي االدخار و إدراك التطور الحاصل علي ممتلكاته

  
 التي خرىاألظائف الومأموريات وذآر المصرح الن يأ ينبغي: مأموريات أو وظائف أخرى

   .بالممتلكات التصريح يةاملز تخضع إليشغلها والتي
  

     لجنة الشفافية المالية للحياة لمراسالت الواردة منلالذي سيستخدم العنوان المذآور هو :  العنوان
  .الوظيفي المراسالت على العنوانرسال إ ، سيتم وفي حالة عدم توفره. العمومية

  
Ι. المبنية وغير المبنية العقارات   

  
   . الخانات جميعةتعبئيجب 

  
 ة قطع ،ا تجاري، محالا فرديمنزال ، عمارة  ذا آان  شقة،إن يحدد ما أ يجب  :ة العقار طبيع

 .يجب ذآر موقع العقار .ا، اسمنت مسلح، سقف صفيح مرآبمحطة بنزين، أرضية،
  

 وأوصية  وأ عليها عن طريق شراء أو هبة تم الحصول  تحديد ما إذا آان قديعني  :أصل الملكية
  .إرث

  
 ، أوغير قابلة للقسمة، أو مشترآة أو شخصية ممتلكات  ما إذا آانتذآرين أ يجب :لقانونياالنظام 
  . أو عقارات مملوآة لألوالد القاصرين مباشرةملكية

    
ΙΙ. القيم المنقولة 

  
قتناء لحصص الشرآات التي  سعر اال المصرح يذآر :قيم غير مسعرة في البورصة 

عليه أن يذآر نسبة المساهمة  و .التجارية الصناعية و يملكها، خصوصا حصص الشرآات
سهم التي يملكها المعني إلى العدد  و آذالك نسبة عدد الحصص أو األفي رأسمال الشرآة

  .اإلجمالي لحصص أو أسهم الشرآة
  

 يجب علي المصرح أن يذآر مبلغ محفظة القيم المنقولة التي :قيم مسعرة في البورصة 
  .يملكها في تاريخ التصريح

 أن يقدم المصرح قائمة تلخيصية للمحفظة، تحدد بالعدد و القيمة مكونات هذه ينبغيو 
في أقرب تاريخ لتاريخ ...)  سندات، شهادات استثمار، سندات خزينة، أسهم،( المحفظة 

آذالك فإن ذآر العمليات الرئيسية التي أثرت في هذه القيم من طبيعته أن و. إعداد التصريح
ستثمار  عناصر تطور المحفظة، بين حصص االمييز، في حالة تحليليمكن اللجنة من الت

  .سملة الدخولتفاع أسعار البورصة أو عن رالمباشر و تلك الناجمة عن ار
  

 ويعني هذا البند اإلستثمارات في الشرآات المدنية لإلستثمار العقاري: استثمارات أخرى 
"  آآ  التأمين على الحياة "  في دخار األخرىسيتطرق إلى دخول اال....). سوآوجيم مثال(

  ". الحسابات المصرفية الجاربة وألجل \\" /و  
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III. التأمين على الحياة  : 
 

تهتم لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية،خصوصا، بقيمة استرداد عقود التأمين في حالة  
  .  دالحياة، الذي يهدف الى تكوين ادخار يمكن للمؤمن أن يطا لب به في تاريخ محد

  
بالنسبة لعقود التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فليس من الضروري ذآر مبلغ رأس المال  

  ).أو المبلغ السنوي ( المؤمن، ولكن من المالئم تحديد مبلغ األقساط المدفوعة طوال الفترة 
  

IV. رية الحسابات المصرفية الجارية و ألجل، دفاتر اإلدخار، السيولة النقدية، الحسابات الجا
  .للشرآات

 
يشمل هذا البند جميع إيرادات اإلدخار غير المذآورة في البندين آآ و آآآ، و يعني الحسابات  

ألجل، دفاتر اإلدخار، دفاتر صناديق اإلدخار و القرض الشعبية، حسابات اإلدخار الخاصة 
  الخ......ببنوك اإلسكان،

  
  .ية الجارية في تاريخ التصريحيجب أيضا أن يحدد المبلغ المتوفر في الحسابات المصرف 

  
يجب آذالك ذآر الحسابات الجارية للشرآات و الحسابات الجارية للشرآاء و الحسابات  

  .المقفولة
  

V. ذهب، مجوهرات، أحجار آريمة و تحف فنية: 
  

 .ويعني هذا البند أن يصرح بالقيمة التأمينية أو بقيمة اإلقتناء 
  

VI.،الخ... الطائرات،السيارات األرضية ذات المحرك، البواخر 
  

  .يجب أن تعبأ آل الخانات الخاصة بهذا البند و تذآر القيمة في تاريخ اقتناء األصل 
  

VII. الوظائف و المهام الدائمةاألصل التجاري ،: 
  

 إعالم اللجنة بكل العناصر التي من شأنها أن تساعد في تقدير القيمة  البندويعني هذا 
 فإن شهادة من مفوضي الحسابات ،ا الصددوفي هذ. التجارية لهذا النوع من األصول

 .باألصول تبدو محبذة
و يقصد بالوظائف و المهام الدائمة، بعض الوظائف الدائمة لبعض المهن الحرة آالموثقين أو 

 .  العدول المنفذين
VIII.و آذالك المصرح بالنوع عدد مواشيه و قيمتها ومكان تواجدها  ذآرين أ يجب:  المواشي

 .بهالميسم الخاص 
IX. هذا البند مخصص للمزارع و المشاتل و األراضي الزراعية و البساتين :متلكات أخرىم 

  الخ ..... وحدائق النخيل
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X.المطلوبات  
يجب أن تعبأ جميع الخانات الخاصة بهذا البند، خصوصا خانة التاريخ و الخانة الخاصة  

 و لتسديد اتي لم تسدد في تاريخ التصريح و أقساطبموضوع الدين وآذالك المبا لغ ال
  .دوريتها

 .من المفيد دائما توفير قائمة باستهالك الدين آمستند تبريري
  

XI. تخصص هذه الصفحة لذآر الوقائع التي أثرت في تكوين الممتلكات خالل  : إضافيةمالحظات
 الخ.....آبيع أو شراء األصول أو اإلرث أو الهبة أو الطالق: فترة الوظيفة أو المأمورية

  .آر جميع البيانات األخرى التي ال يشملها نموذج التصريحينبغي ذ و آذالك
  
   
  

 
       


