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 جلسات االستماع؛
 االستعانة باألجهزة الرقابية؛
 اإلحالة إىل النيابة العمومية؛

 الزيارات امليدانية؛
 ؛اإلثراء غري املشروع

 
 تصور تولت، وضع والفساد الرشوة حول احلقائق لتقصي اللجنة الوطنية بإحداث املتعلق 1199 فيفري 91 يف املؤرخ 7 عدد املرسوم ملقتضيات طبقا

 : مرسومني ملشروعي
 تعويضات على احلصول أو حقوقهم من اسرتجاع احلقوق أصحاب متكني وكذلك التقادم عائق وجتاوز التتبعات لتيسري آليات بوضع :األول -

 .عادلة
 ما إمتام مواصلة تتوىل الفساد والرشوة ملكافحة قارة وطنية هيئة وتأسيس والرشوة الفساد مبكافحة يتعلق إطاري نص تشريعي بوضع :الثاني -

 .والفساد حول الرشوة احلقائق لتقصي الوطنية اللجنة إجنازه يف شرعت
 

تعلق  ملف، 011 حوايل القضاء على وأحالت آالف مخسة عن يفوق ما منها التقرير درست هذا صياغة غاية إىل ملف آالف عشرة من أآثر اللجنة تلقت
 حيث من األهم هي امللفات هذه كون عن فضال منه واملقربني وعائلته السابق بالرئيس يتعلق،نصف هذه القضايا األطراف من بالعديد منها ملف كل

 بدرس بعضها يتعلق إذ)مثل  اللجنة اختصاص ضمن ال يدخل العرائض من هاما عددا أن إىل اإلشارة مع  .مبالغها حيث ومن والفساد الرشوة حجم
 عدد تضمن آما ،(احملاكم أنظار على معروضة ملفات يف التدخل أو مسكن على احلصول أو شغل على احلصول على املساعدة طلب أو اجتماعية حاالت

 اليت املسائل من عددا كبريا القول أن املهم ومن .شخصية حسابات وتصفية لوشايات املتضمنة امللفات عن إثباهتا، فضال يتم مل جمردة إدعاءات آخر
 .اسرتجاعها وقع واألموال املمتلكات من عددا أن آما اإلدارات املعنية، مبساعدة فضها مت امللفات، عديد تضمنتها

 
 أقل   وبدرجة العدل وزارة غرار على اللجنة قبل من املقدمة للمطالب جتاهال وأحيانا وتباطأ تلكأ أبدت اإلدارية اجلهات بعض أنكما 
 بني املرتاوحة للفرتة بالنسبة سابقا للبنوك التونسي اإلحتاد يف بالتصرف واملتع لقة األمهية ذات التقارير بأحد اللجنة موافاة عن امتنع الذي املركزي البنك

 بطلب املعنية اجلهة أن من األخرية هذه تأكدت وكلما. اللجنة مع اإلجيايب التعامل يف حبرص اإلدارية اجلهات بعض متيزت املقابل ويف. 2006-1191
 لبلدية بالنسبة الشأن كان كما التتبعات إجراء قصد العمومية النيابة على اإلحالة ذلك يف مبا الالزمة اإلجراءات اختاذ تتوىل فإهنا للمماطلة تعمد املعلومات

 .مثال قليبية
 

حيث عموماً،  وأوضحت اللجنة، أن غالبية عمليات الفساد مشلت اجملاالت اليت تتقاطع فيها اختصاصات اجلهات اإلدارية باملؤسسات االقتصادية، والثروات
 :كما يليأتى يف مقدمتها االنتهاكات املتعلقة باألرض،  

 مكاسب للمنتفع لتحصل آخر صنف إىل صنف من للبناء املخصصة ياألراض تغيري وأحيانا للبناء قابلة جلعلها األراضي طبيعة تغيري :أوال -
 ثراء مصدر اجملال هذا مثل وقد. األرض صبغة تغيري قرار إصدار مبجرد وذلك مرات، عدة لألرض االقتصادية القيمة بتضاعف أمهيتها تتفاوت
 .منهم واملقربني السابق اجلمهورية لرئيس املوسعة العائلة أفراد مقدمتهم ويف األشخاص لعديد فاحش

 



 العمرانية األمهية ذات املناطق بعض يف حق، وجه بدون املقربني بعض إىل العقارية الوكاالت قبل من للبناء الصاحلة األراضي إسناد :ثانيا -
 املوضوعية املعايري كل عن بعيدا للمقربني مكافأة بعنوان يتم ذلك وكان. وغريها وسوسة واحلمامات للعاصمة، الشمالية كالضاحية واالقتصادية

 .العامة املرافق خدمات هلا ختضع أن املفروض من اليت
 

 الحقا فيه التفويت قصد اخلاص بامللك إلدراجه وتنزيله العمومي امللك طبيعة تغيري مد  كتع الدولة أمالك يف القانوين غري التصرف :ثالثا -
 مع إطالقا تتناسب ال معاليم مقابل الدولة أمالك اشغال أو كراء من األشخاص بعض متكني أحيانا ويتم. الرمزي بالدينار وأحيانا األمثان بأخبس
 فسخ إىل األخري هذا عمد وقد .السابق للرئيس ووفاء قربا األكثر للوزراء الضيعات بعض إسناد مت كما. االمتيازات هبذه للمنتفعني املنجرة املنافع

 وللمستثمر للضيعة فادحة أضرار يف تسبب مما املوسعة، عائلته أفراد ألحد إسنادها قصد الفالحية الضيعات إحدى استغالل لعقد اعتباطي
 .الستغالهلا الدولة مع تعاقد كان الذي

 
 الصفقات تشريع يقتضيه ملا خالفا إذ، القانونية للرتاتيب احلاالت كل يف األمهية ذات واللزمات العمومية الصفقات إسناد خيضع ال :رابعا -

 األخري هذا يعمد احلاالت بعض ويف .اجلمهورية لرئاسة مقرتحات وتقدمي امللفات دراسة على للصفقات العليا اللجنة دور يقتصر العمومية،
 يرغب اليت للمؤسسة الصفقة هبا تؤول بطريقة وضعها عند أحيانا توجه الشروط كراسات كون عن فضال هبا، القانوين الفائز لغري الصفقة إلسناد
 .هبا متتيعها يف السابق الرئيس

 
 متكني تكفل بطريقة اإلجراءات وجهت ما بقدر العامة اخلزينة مصاحل احلاالت عديد يف خوصصتها وقعت اليت املؤسسات إسناد يراع مل :خامسا -

 على أحيانا الضغط يتم إذ السوق، مثن من أقل بأمثان املؤسسات تلكم من منه املقربني األعمال أصحاب وبعض السابق الرئيس أقرباء بعض
 .اخلوصصة بعنوان هنائيا املعتمد التفويت سعر تفوق اليت عروضهم لسحب العروض طلب يف املشاركني بعض

 استأثروا الذين الرئيس عائلة أفراد لفائدة أساسا مت الذي السيارات كتوزيع اإلقتصادية األنشطة بعض ملمارسة اإلدارية الرخص إسناد :سادسا -
 واستأثر للرتخيص خيضع 1110 سنة قانون منذ أصبح الكربى التجارية املساحات انتصاب أن كما. السيارات وتوزيع توريد رخص بغالبية

 إستغالل رخص أو احملروقات ونقل والسكر كاإلمسنت الصناعات لبعض بالنسبة الشأن هو كما متاما اإلمتياز، هبذا السابق الرئيس من املقربون
 املعنية الوزارات عليها تعرضها اليت اجلداول خالل من شخصيا إسنادها يقرر السابق اجلمهورية رئيس أصبح اليت الكحول بيع رخص أو املقاطع

 .يراه ما شأهنا يف ليقرر
 

 والفواكه الغالل بعض لتوريد الشأن هو كما احملكمة، القمرقية للرتاتيب خيضع يكن مل اآلسياوية املنطقة من لسلع العشوائي التوريد :سابعا -
 تسبب مما للجودة، مراقبة دون واملوبيليا الكهرومنزلية واملواد املستعملة واملالبس واللعب كاألحذية السلع وخمتلف والكحول الغيار وقطع واحملركات

 .الوطين باإلقتصاد واإلضرار التونسية املؤسسات عديد إفالس يف
 

 على إقتصادية مؤسسات خلدمة املركزي البنك وكذلك منها العمومية املنشآت توظيف مت إذ املالية، للمؤسسات السلطة استعمال سوء :ثامنا -
 حساب على التجاوزات أهم الكافية، الضمانات بدون القروض وإسناد الديون عن التخلي مثل وقد. ومقربيه السابق الرئيس عائلة أفراد ملكية
 .العام املال

 
 السابق، اجلمهورية رئيس يتخذه قرار مبجرد ضخمة جبائية ديون عن التخلي أحيانا ويتم األطراف بعض البتزاز أحيانا اجلبائية املراقبة :تاسعا -

 حدث ما وهو امللف، حبفظ وللقضاء لإلدارة السابق الرئيس من تعليمات إصدار يتم أو التخلي ذلك لتربير الفتاوى إجياد املالية وزارة على ويبقى
 .أقربائه ألحد بالنسبة



 
أساسية باجملاالت  وضوعات، حيث تعلقت مبالتقرير عينات من املمارسات غري املشروعة لعمليات الفساد والرشوة، واليت متت إحالتها إىل القضاءوعرض 

 : التالية
 

 العقاري المجال
 ؛الرئيس السابق عائلة قبل من والتطهري البحرية شركة لدى أراضي اقتناء :9 الفقرة -
 العمومية؛ واملؤسسات الدولة من أراضي اقتناء: 1الفقرة  -
 ؛السابق الرئيس زوجة من ألشخاص مقربة بلدية عقارات يف التفويت حول: 0 الفقرة -

 
 األراضي صبغة تغيير

 ؛فالحية ارض صبغة تغيري على احلصول: 9 فقرة -
 ؛احلمامات ببلدية ترفيهية سكنية إىل سياحية أراضي صبغة تغيري: 1 فقرة -
 ؛احلمامات جبنان أرض صبغة تغيري: 0 فقرة -
 ؛تازركة مبنطقة باحلكومة سابق عضو جتاوزات: 4 فقرة -
 ؛أجنبية سياسية شخصيات لفائدة عقارات يف التفويت: 5 فقرة -

 
 العمومية الصفقات
 ؛الثقافة مدينة بإجناز املتعلقة الصفقة :9 فقرة -
 ؛وقرقنة صفاقس بني النقل سفينة باقتناء املتعلقة الصفقة :1 فقرة -
 ؛GPLاملسيل  الغاز لتوظيف وحدة بعث ملف :0 فقرة -
 ؛بقابس الصناعية باملنطقة السائلة احملروقات وتعبئة اخلزن مبركز املتعلقة الصفقة: 4 فقرة -
 ؛(STIR)ر التكري لصناعات التونسية بالشركة البرتولية املواد نقل ميدان يف جتاوزات: 5فقرة  -
 ؛شاكري جبل مصب باستغالل املتعلقة الصفقة: 6 فقرة -
 ؛00رقم والطريق 9 رقم الوطنية الطريق نيب ،E2 00اجلهوية  الطريق مضاعفة بإجناز املتعلقة الصفقة: 7 فقرة -
 ؛العمومي امللك وأشغال بصفاقس "الزرقاء املناطق " ملف :8فقرة  -
 ؛(م.ص) السابق الرئيس صهر لفائدة تربم الصفقات اليت عن وساطة عموالت بعنوان رشاوى :1 فقرة -
 ؛تونس اتصاالت شركة مع مربمة إشهارية مساحات كراء عقود إبرام أثناء جتاوزات: 91 فقرة -
 ؛ Général électricوالغاز و  للكهرباء التونسية الشركة بني صفقة ملحق إبرام أثناء جتاوزات: 99 فقرة -
 ؛تونس نقل بشركة الصفقات يف التصرف يف جتاوزات: 91 فقرة -
 ؛اجلديدي بنت حبمام اإلستشفائية احملطة تسويغ خبصوص جتاوزات: 90 فقرة -
 ؛(املروج)  للمرتو اجلنويب اخلط متديد بصفقة متعلقة جتاوزات: 94 فقرة -

 
 اتـاللزم

 الخوصصة
 ؛احملرك شركة ختصيص : 9فقرة  -
 ؛"فورد" دار متثيل وإسناد تركتور أوتو ختصيص: 1 فقرة -



 ؛للبنوك الدويل اإلحتاد يف التونسية اجلوية اخلطوط شركة مسامهة يف التفويت خبصوص املسجلة التجاوزات: 0 فقرة -
 ؛تونس نستلي بشركة عمومية مسامهات يف التفويت: 4 فقرة -
 ؛للف قابس شركة ختصيص عند املسجلة التجاوزات :5 فقرة -
 ؛سابقا اجلنوب بنك مسامهات يف التفويت :6فقرة  -
 ؛السابق الرئيس عائلة من أفراد قبل من ستافيم مؤسسة اقتناء خبصوص جتاوزات: 7 فقرة -
 ؛النقل " شركة خوصصة: 8 فقرة -

 
 االتصاالت قطاع

 البصري السمعي القطاع
 والمالي البنكي القطاع

 
 للغير أو نفسه لغاية منافع لتحقيق السلطة استعمال سوء

 ؛العقاري للبعث غالية لشركة بناء رخصة إسناد خبصوص جتاوزات :9الفقرة  -
 ؛بلدية رئيس ارتكبها جتاوزات: 1 الفقرة -
 ؛السابق للرئيس املقربني أحد قبل من منافع حتقيق: 0 الفقرة -

 
 والمحاماة القضاء مجال في التجاوزات
 امـالع بالمرفق االنحراف
 ؛السابق الرئيس أقارب عالج لنفقات األصلي للتعليم العسكري املستشفى حتمل خبصوص جتاوزات: 9ةالفقر  -
 ؛السابق الرئيس ذمة على" خيت " وصيانة اقتناء نفقات الوطين الدفاع وزارة حتميل :1 الفقرة -
 ؛وعائلته السابق الرئيس لفائدة منشآت لدراسة الفالحة وزارة حتمل : 0الفقرة  -
 ؛(السابق الرئيس زوجة شقيق (ط.ب) ملك على فالحية ضيعة لفائدة بدارسة الفالحة وزارة مصاحل قيام : 4 الفقرة -
 ؛الفالحية الضيعات استغالل بشأن جتاوزات: 5 الفقرة -
 ؛والطاقة النفط قطاع يف جتاوزات :6 الفقرة -
 ؛األمريكية املتحدة بالواليات يعمل اخلارجي لإلتصال التونسية بالوكالة ملحق إطار بواسطة جتاوزات: 7 الفقرة -
 ؛التجارة وزارة مصاحل على اإلستقواء :8 الفقرة -
 ؛موظفني جتاوزات :1 الفقرة -
 ؛بالديوانة مرتبطة جتاوزات :91 الفقرة -
 ؛الدولة ديون واستخالص املقاطع باستغالل تتعلق جتاوزات :99 الفقرة -
 ؛اجلامعي التوجيه :91 الفقرة -
 ؛العلمي البحث قطاع يف جتاوزات :90 الفقرة -
 ؛السابقني املسؤولني أحد جتاوزات :94 الفقرة -
-  

 اإلدارية التراخيص
 الجبائي التهرب



 باآلثار المتعلقة التجاوزات
 

عالقة القرابة واملصاهرة، أو غريها من  مادي، حبكم موقعه يف الدولة، أو كشف عن حاالت الفساد اليت استفاد منها أي شخص معنوي أوال -
  .1199كانون الثاين / يناير 94، وحىت 9187تشرين الثاين / نوفمرب 7األشخاص النافذين يف السلطة، يف الفرتة من 

رئيس  طرف من 2011 جانفي 14 و 1987 نوفمرب 7 بني ما الفرتة إرتكبت خالل جناية أو جنحة إرتكاب أجل من جزائيا التتبع -
 لسنة 13 عدد باملرسوم إليهم املشار األشخاص وكذلك له ولعائلته قرهبم من استفادوا الذين األشخاص وكافة أبنائه أو زوجته أو اجلمهورية
فضال عن طلب التعويض عن  .املرسوم هذا نفاذ بداية من إال املذكورة األفعال على الزمن مبرور احلق سقوط جيري وال .املتعلق باملصادرة 2011

 . األضرار اليت حلقت هبم يف هذا اإلطار
 واملعنويني الطبيعيني األشخاص قبل من هلا العائدة الديون باملراقبة واسرتجاع للقيام العمومية واهليئات الدولة أمام اجملال فتح إقرار الوقت ويف نفس -

 عدد املرسوم مبقتضى أمالكهم مصادرة الذين متت واألشخاص وعائلته السابق الرئيس من قرهبم من مشروعة غري ثبت استفادهتم بصورة الذين
  . 1199لسنة 13

 تلك تلقي يتعلق بظرف فيما اجلزائية اإلجراءات مبجلة مدرج بعضها واإلبالغ الشهادة تلقي اإلجرائية لتسهيل احلماية تدابري من شاملة جمموعة -
، وكذلك أحكام املادة (سواء كان ممن أرتكبوا خمالفة مث أدلوا مبعلومات عنها، أو شاهد على خمالفة) ترهيبه أو الشاهد على التأثري ملنع الشهادة

ىن الشاهد أو املبلغ وإخفاء هويته وكذلك ظروف تلقي وتتعلق تلك التدابري بإخفاء مقر سك. من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 01
 .الشهادة خاصة إذا كان الشاهد أو املبلغ مقيما خارج البالد التونسية

 


