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في  نيملواطنا ت الوسيلة الشرعية املعبرة عن مشاركةفي كل الديمقراطيااالنتخابات  لتمث

وتوطيد التداول السلمي  لدولةممثليه لتسيير شؤون ااختيار  ة الشعب فيبسياد ااعترافالشأن العام و 

 والنزيه.حر التنافس في إطار ال على الحكم

 

اع والترشح ، في هذا اإلطار، االنتخاب واالقتر 2014الجمهورية التونسية لسنة دستور واعتبر 

مشاركة وتدعم  االسـتقرارتحقيق  آلية ديمقراطية تعمل علىوحرية تكوين األحزاب حقوق مضمونة و 

 .ملواطنين في الحياة العامةا

 

واملتعلق باالنتخابات  2014ماي  26املؤرخ في  2014لسنة  16ونظم القانون األساس ي عدد 

 2017فيفري  14املؤرخ في  2017لسنة  7ي عدد بالقانون األساس  وإتمامهواالستفتاء كما تم تنقيحه 

)فيما يلي القانون االنتخابي ( العملية  2019أوت  30املؤرخ في  2019لسنة  76والقانون األساس ي عدد 

االنتخابية وأقر مبادئها األساسية فأوجب بخصوص الحملة االنتخابية حياد اإلدارة وأماكن العبادة 

احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم الوطنية و  اإلعالموحياد وسائل 

والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للمترشحين وشفافية مصادر التمويل وطرق 

 صرف األموال املرصودة لها.

 

 رتهاوإداوأوكل إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )فيما يلي الهيئة( تنظيم االنتخابات 

والسهر على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة واتخاذ التدابير  ومراقبتها

 الكفيلة باملحافظة على احترام مبادئها. 

 

 
 
ف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري )فيما يلي هيئة االتصال( كما كل

ي والبصري لكل املجموعات السياسية على أساس بضمان الحق في النفاذ إلى وسائل االتصال السمع

 .واإلنصافالتعددية 

 

وأناط إلى البنك املركزي التونس ي )فيما يلي البنك املركزي( مهمة اإلشراف على عملية فتح 

الحسابات البنكية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بمعية وزارة املالية بما يحول دون التمويل األجنبي 

 لالنتخابات.

 

إلى القضاء بمختلف تفرعاته العدلي واإلداري واملالي مهام ضمان مبادئ النزاهة وأسند 

ض إلى محكمة املحاسبات وشفافية العملية االنتخابية وحماية تكافئ الفرص بين املترشحين.  وفو 

ة باعتبارها الجهاز األعلى للرقابة املالية واملحاسبة والتي تعنى بمراق بة زيادة على مشموالتها األصلي 

ة مراقبة  ف في املال العام مهم  واملترشحين واألحزاب  موارد ومصاريف القائمات املترشحةحسن التصر 

لغاية التأكد من إنجاز كل املصاريف املتعلقة بالحملة االنتخابية من خالل الحساب  السياسية
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قة حول البنكي الوحيد املفتوح للغرض ومسك حسابية ذات مصداقية تتضمن بيانات شاملة ودقي

كل عمليات القبض والصرف املتصلة بتمويل الحملة والتحقق من أن  مداخيل القائمات املترشحة 

أو املترشح أو الحزب متأتية من مصادر مشروعة ومن احترام سقف اإلنفاق االنتخابي فضال عن 

انتخابية  النظر في الطابع االنتخابي للنفقات وعدم ارتكاب القائمات املترشحة أو املترشح جرائم

إضافة إلى التثبت من احترام املترشح أو القائمة املترشحة للواجبات القانونية املتعلقة بالحملة 

االنتخابية وتمويلها وضبط قيمة املصاريف االنتخابية التي ستعتمدها املحكمة في احتساب مبلغ 

 وتسليط العقوبات على املخالفين. املنحة العمومية املستحق 

 

 2017إحكام تمويل الحمالت االنتخابية شهد القانون االنتخابي خالل سنة  ولغاية مزيد

صرف نظام االستجابة لتوصيات محكمة املحاسبات حيث تم إقرار ع املشر   تعديالت تولى من خاللها

عن نظام التمويل املسبق املعتمد في  عوضا صاريف االنتخابيةاملاسترجاع املنحة العمومية بعنوان 

القائم  2014واالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة  2011جلس الوطني التأسيس ي لسنة انتخابات امل

ملجابهة املصاريف االنتخابية قبل انطالق الحملة االنتخابية  عمومية بعنوان مساعدةعلى صرف منحة 

ات بالعقوبتم مراجعة األحكام املتعلقة واسترجاعها في حالة عدم استيفاء شروط استحقاقها. كما 

 محكمةحساب املالي لدى الاملتعلقة بعدم إيداع  ةنحو التقليص في الخطياالنتخابية لمخالفات لاملالية 

ضعف سقف اإلنفاق إلى  25                وذلك بالنزول بمبلغ الخطية من املحاسبات في اآلجال القانونية

ات أكثر واقعية وتناسبا مع درجة مرات املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية وهو ما جعل هذه العقوب 10

 املخالفة.

 

التجربة املتراكمة لديها  وملجابهة هذه املهام حرصت محكمة املحاسبات على توظيف

ة وإضفاء النجاعة عليها وإحكام التنسيق بين مختلف تشكيالتها من خالل ة الرقابي   لتنظيم العملي 

تخابية وفقا ملا يراعي تطور التجربة التونسية في إعداد أدلة إجراءات الرقابة على تمويل الحمالت االن

رت منظومة إعالمية تضمن دقة وشمولية أعمال الرقابة رغم االرتفاع  االنتقال الديمقراطي. كما طو 

 املتزايد لعدد القائمات املترشحة واملترشحين.

 

بة ونتيجة ضعف املوارد املتاحة إلى املحكمة تضطر محكمة املحاسبات بمناسبة كل رقا

ة والقضائية الجارية وتعبئة كل طاقاتها حيث تتفر غ  تمويل الحمالت االنتخابية إلى تعليق أعمالها الرقابي 

كل مواردها البشرية إلنجاز هذه الرقابة وفق معايير الجودة والشفافية واملساواة بين القائمات 

حة واملترشحين.
 

 املترش

 

تيجي الرامي إلى انفتاحها على محيطها في وتعمل محكمة املحاسبات وفقا لهدفها االسترا

تعاون مباشر مع مختلف الهياكل العمومية املعنية بتمويل الحمالت االنتخابية وتتلقى باهتمام 

إفادات املجتمع املدني املختص وذلك في إطار صالحياتها القانونية واستجابة ملتطلبات املبادئ 
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وتجري األبحاث والتحقيقات الالزمة بما (. D5270GUI)( وP 12-INTOSAIالدولية )املبدأ الخامس 

من وقائع حول تمويل الحمالت  اإلفاداتأسند إليها من سلطات بخصوص ما تتضمنه هذه 

 االنتخابية بما يضمن بها درجة معقولة من املوضوعية والنزاهة والشفافية والحياد للوثوق بها.

 

 
 
ه لإثر وفاة رئيس الدولة املغفور ألوانها لت االنتخابات التشريعية والرئاسية السابقة ومث

تحديا بالنسبة إلى محكمة املحاسبات باعتبار تقاطع فترات حمالتها محمد الباجي قايد السبس ي 

ال االنتخابية وما تقتضيه أعمال الرقابة في شأنها من موارد بشرية ولوجستية تفتقر لها املحكمة. فض

 19حجر الصحي العام الناجم عن مجابهة جائحة الكوفيد عن تزامن فترة الرقابة املستندية مع ال

حرصت املحكمة على مواصلة مهام مختلف تشكيالتها وما تطلبه ذلك من تعديل لطرق العمل إذ 

ملا  لتوفير القدرة على القيام باألعمال الرقابية عن بعد وفقاتقنية وسخرت كل ما أتيح إليها من وسائل 

ومستعينة باإلمكانات التكنولوجية والرقمية املتاحة عتمدة في املجال تقتضيه املعايير الدولية امل

 لتأمين التواصل اآلمن بين مختلف فرق الرقابة وتشكيالت املحكمة.

 

 
 
نت املحكمة نتيجة لذلك من القيام برقابتها على تمويل الحملة االنتخابية للقائمات وتمك

من  91خابات الرئاسية بدورتيها طبقا ألحكام الفصل املترشحة لالنتخابات التشريعية واملترشحين لالنت

 القانون االنتخابي. 

 

وشملت األعمال الرقابية للمحكمة وبصفة متزامنة مع رقابة القائمات الفائزة بمقاعد 

 من القانون االنتخابي. 92حزب فائز وذلك وفقا ألحكام الفصل  16بمجلس نواب الشعب مالية 

 

دة لها وشملتوأجريت أعمال الرقابة املس  تندية على الحسابات املالية ووثائق اإلثبات املؤي 

من األصوات  % 3جميع القائمات التي أودعت حساباتها في اآلجال القانونية وتحصلت على األقل على 

 بالدائرة االنتخابية املعنية وجميع املترشحين لالنتخابات الرئاسية بدورتيها.

 

ة للقائمات بل اعتمدت ولم تكتف املحكمة في رقابتها عل نة بالحسابات املالي  ى املعطيات املضم 

والقانون  )1(مختلف مصادر البيانات املتاحة وفقا ملا تخوله لها سلطاتها عمال بقانونها األساس ي

االنتخابي وفي حدود ما تم االستجابة إليه من طلبات املعطيات املوجهة من قبل املحكمة الى الجهات 

خلة في املجال وإجراء  املعنية مع األخذ بعين االعتبار نتائج أعمال مختلف الهياكل العمومية املتد 

 املقاربات والتقاطعات الضرورية وتقييم وتحليل املخاطر. 

 

                                                           
  ة املحاسبات.واملتعلق بمحكم 2019أفريل  30املؤرخ في  2019لسنة  41القانون األساس ي عدد  )1(
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التصال السمعي ات املحكمة عقد جملة من جلسات العمل مع هيئة االنتخابات وهيئة وتول

يه طلبات إرشادات إلى البنك املركزي والبريد والبصري والقطب القضائي االقتصادي واملالي وتوج

التونس ي واللجنة التونسية للتحاليل املالية ووزارة العدل واملحاكم العدلية ووزارة املالية واملؤسسات 

البنكية وهياكل عمومية أخرى فضال عن إجراء معاينات لوثائق ذات عالقة بتمويل الحمالت االنتخابية 

 نية بشأنها وتكليف خبراء لتقدير قيمة بعض املصاريف.واإلذن بإجراء اختبارات ف

 

وتجسيدا للمنهج التحاوري الذي يعتبر مبدأ أساسيا في أعمال املحكمة، تم توجيه املالحظات 

ة املعنية واملترشحين وتم  أخذ  حة واألحزاب السياسي 
 

التي أفرزتها األعمال الرقابية إلى القائمات املترش

 بعين االعتبار في إعداد هذا التقرير في صورة استيفائها للشروط القانونية.  اإلجابات الصادرة عنهم

 

وال تقتصر أعمال املحكمة بخصوص الرقابة على تمويل الحمالت االنتخابية على ما ورد بهذا 

ق بضبط املنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف 
 
ة تتعل ما تتبعه أعمال قضائي 

 
التقرير وإن

قة أساسا بعدم إيداع الحسابات في اآلجال القانونية وبتجاوز سقف االنتخابية و 
 
زجر املخالفات املتعل

ة املنصوص عليها بالقانون  اإلنفاق االنتخابي وبكل  اإلخالالت التي تندرج تحت طائلة العقوبات املالي 

 االنتخابي.
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               ى تمويل الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسيةتولت محكمة املحاسبات في إطار رقابتها عل

ظر  في 2014السابقة ألوانها، على غرار ما قامت به بمناسبة االنتخابات الرئاسية  2019 لسنة ، الن 

شمولية الحسابات البنكية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة ومصداقية الحسابات املالية املودعة لدى 

د من تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة  ومنكتاباتها امل
 
الطابع االنتخابي  ركزية والجهوية والتأك

للنفقات التي تم التصريح بها بعنوان الحملة وعدم تجاوزها لسقف اإلنفاق االنتخابي القانوني فضال عن 

ة و حين ملخالفات أو جرائم انتخابي 
 

 93الفصل ألحكام مقترفيها، وذلك طبقا  مقاضاة  عدم ارتكاب املترش

القانون االنتخابي. وتكريسا ملبدأ حسن استعمال املال العام ستتولى املحكمة إضافة إلى ذلك وفي إطار من 

أعمالها القضائية ضبط مبلغ املنحة العمومية املستحقة بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية وقائمة 

 قانون االنتخابي.املنتفعين بها من املترشحين الذي التزموا بأحكام ال

قابة الحسابات التي تم إيداعها لدى محكمة املحاسبات من قبل املترشحين الذين  وشملت هذه الر 

نسبة  بلغتالتزموا جميعهم باآلجال القانونية. وبذلك مترشحا  26تم قبول ترشحاتهم نهائيا وعددهم 

 %100بات في اآلجال القانونية إلى املترشحين الذين تولوا إيداع الحسابات املالية لدى محكمة املحاس

 .2014في االنتخابات الرئاسية  % 77,77 في حدودنسبة  مقابل

مترشحين  10 ح بهامن األصوات املصر   %3وبلغ عدد املترشحين الذين تحصلوا على نسبة ال تقل على 

نون االنتخابي من القا 86إلى  83وهو ما يؤهلهم عند استيفائهم لاللتزامات التي نصت عليها الفصول 

للتمتع بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تضبطها محكمة املحاسبات وفق 

من  5و 4و 3)جديد( من القانون االنتخابي وأحكام الفصول  78 شروط القانونية التي ضبطها الفصلال

ف الجملي لإلنفاق على الحملة املتعلق بتحديد السقو  2019أوت  22املؤرخ في  2019لسنة  754األمر عدد 

االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة 

 .  2019إلى االنتخابات الرئاسية لسنة 

ظر في اإلجراءات  ت رقابة املحكمة إلى الن 
لة في  التي تم اتخاذهاوامتد 

 
من قبل مختلف األطراف املتدخ

لى غرار هيئة االنتخابات وهيئة االتصال والبنك املركزي التونس ي ووزارة املالية والبريد التونس ي املجال ع

على نتائج األعمال املنجزة من قبل عدد من  االطالعمكافحة الفساد. كما تولت املحكمة الوطنية هيئة الو 

ة )الوطنيين منهم و  األجانب( لإلحاطة بمختلف أنشطة هياكل املجتمع املدني واملالحظين للعملية االنتخابي 

 الحملة.
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وعملت املحكمة على جمع املعطيات التي من شأنها أن تساعدها على الوقوف على مدى مصداقية 

الحسابات املودعة لديها من خالل الولوج إلى صفحات التواصل االجتماعي ومواكبة الصحافة املكتوبة 

ام بها فعليا خالل الحملة االنتخابية حتى يتم  تحديد كلفة وااللكترونية للوقوف على األنشطة التي تم القي

التظاهرات وقياس تأثيرها على سقف اإلنفاق االنتخابي وعلى مدى انتفاع املترشحين بموارد غير مشروعة. 

القانون االنتخابي حيث تم لها ا خوله ملكما اعتمدت املحكمة مختلف مصادر البيانات املتاحة لها وفقا 

والوكالة الفنية لالتصاالت وطلب  )1(لومات لدى لجنة التحاليل املالية وبعض البنوكاستقصاء مع

وزارة العدل كما تم التنسيق مع  .)3(وكذلك مسدي خدمات خواص )2(معلومات لدى عدد من الجمعيات

ي قطب القضائي االقتصادي واملالي واملحكمة اإلدارية بهدف تثمين تدخالت القضاء بمختلف أجنحته فالو 

 ردع املخالفات والجرائم ذات الصلة بتمويل الحمالت االنتخابية.

 من املالحظات يستعرض هذا التقريروقد أفضت األعمال الرقابية للمحكمة إلى الوقوف على جملة 

ة ومراقبة موارد  تد تمونفقاتها. وق هاأبرزها ضمن محاور تتناول مراقبة الحسابات املالية للحملة االنتخابي 

ة وعرضها على املترشحين واألخذ بعين االعتبار صياغة ا ملالحظات بعد احترام مبدأ اإلجراءات التحاوري 

ولألهمية النسبية للمالحظات التي تم الوقوف هذا التقرير إعداد إلى غاية لإلجابات التي تحصلت عليها 

 عليها ومدى تواترها.

ل والبنك املركزي التونس ي بالنتائج كما قامت املحكمة بموافاة هيئة االنتخابات وهيئة االتصا

 األولية لرقابتها وتلقت في شأنها توضيحاتها.

ة الرئاسية على ما ورد بهذا التقرير  وال تقتصر أعمال املحكمة في مجال رقابة تمويل الحملة االنتخابي 

ا تتبعه أعمال قضائية للبت في مدى استحقاق املترشحين للمنحة العمومية التقديرية ب عنوان وإنم 

املستحق  العمومية استرجاع املصاريف االنتخابية وفي الصبغة االنتخابية للنفقات وضبط مبلغ املنحة

عليها القانون االنتخابي وأوكلت للمحكمة مهمة تسليط  التي نصفضال عن البت في املخالفات االنتخابية 

   عقوبات بشأنها.

                                                           
 الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفالحي وبنك الزيتونة. )1( 

 جمعية. 64 )2( 

 مؤسسات وسيطة لخدمة االعالنات على صفحات التواصل االجتماعي. 6)3( 
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 أبرز امللحظات

 

 
 
نة  أساسا محكمة املحاسبات توصلت إليهاالتي  تاجاتاالستنقت أهم تعل بالوثائق املكو 

املنحة العمومية  وباستحقاقالنفقات املتعلقة بها  وبتأدية االنتخابية تمويل الحملةبو  للحسابات املالية

 بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

 

 حسابات الحملةالوثائق املكّونة ل 

 

حأحد امللم يتول   -
 

خاص بالحملة االنتخابية الرئاسية ولم يتول  بالتالي  سابفتح ح ينترش

ى د. 8.500الحساب وقدرها بتنزيل املوارد النقدية التي صر ح بها 
 
مترشحين تقديم كشوفات  9 كما تول

بنكية ال تغطي كامل الفترة االنتخابية وال تتضمن جميع العمليات البنكية املنجزة بعنوان الحملة 

 االنتخابية. 
 

قت أساسا بعدم التزامشاب  -
 
 15 مسك سجل املداخيل والنفقات نقائص متعددة تعل

عدم شمولية العمليات على غرار  بضوابط قيد عمليات تحصيل املوارد وتأدية النفقات مترشحا

ة على حدة  التنصيص على  وعدماملدرجة وتجميع عدد من العمليات عند تسجيلها دون قيد كل  عملي 

لنفقات فضال عن تسجيل معطيات بسجل املداخيل والنفقات مغايرة لوثائق مراجع وثائق إثبات ا

 اإلثبات.
 

ن  واألنشطة.لم يلتزم مترشح بتضمين حسابه املالي قائمة في التظاهرات  -  ةثالثولم يضم 

 بقائمة التظاهرات واألنشطة. مترشحين جميع التظاهرات املنجزة خالل الحملة االنتخابية
 

ة القائمة التمسك  شاب - ة للمداخيل واملصاريف االنتخابي  مترشحين  6ملا عدده أليفي 

قت أساسا
 
بعدم إمضائها وعدم تضمينها كل البيانات املتعلقة باإليضاحات املستوجبة وفقا  نقائص تعل

ة للمداخيل واملصاريف الفوارق بين القائمة  عالوة على الوقوف على .لنموذج الحساب املالي تأليفي 

ة وبي  .وثائق إثبات املداخيل واملصاريف وفققيمة املوارد والنفقات  ناالنتخابي 

 

 تمويل الحملة 

 

قت أساسا بشرعية 
 
املوارد مصادر أفضت األعمال الرقابية إلى الوقوف على مالحظات تعل

  وشفافية تمويل الحملة.
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 شرعية مصادر تمويل الحملة 

 

ها السابقة ألوانالرئاسية  االنتخابيةة محدودية منظومة الرقابة على التمويل األجنبي للحمل -

 من القانون االنتخابي الذي أوكل له 90د البنك املركزي التونس ي من جهته بأحكام الفصل حيث لم يتقي  

مهمة اإلشراف على عملية فتح الحسابات البنكية والسهر على عدم فتح أكثر من حساب لكل مترشح 

 التمويل األجنبي لالنتخابات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول دون 
 

ن وضع مصالح وزارة املالية إجراءات  - دون التمويل األجنبي لالنتخابات  للحيلولةلم يتبي 

د البريد التونس ي آليات متابعة التحويالت من الخار  2019الرئاسية لسنة  ج بدورتيها. ومن جهته لم يحد 

 توياتها.إلى الحسابات البريدية الجارية التي تم تأمينها ومس
 

م.د قصد  2,85بقيمة حوالي  أجنبية ترشح لالنتخابات الرئاسية مع شركة ضغطمتعاقد  -

 الرئاسية. وفي هذا اإلطار تم  تحويل االنتخابيةالضغط وكسب التأييد تتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة 

املصرح به لدى  من الحساب البنكي غير 2019سبتمبر  23 أ.د بتاريخ 427,5بمبلغ من قيمة العقد جزء 

ابية األعمال الرق وأفرزتالبنك املركزي التونس ي الراجع لزوجة املترشح والقائمة على حملته االنتخابية. 

 تونسيا.املبلغ الذي تم  تحويله لفائدة الشركة األجنبية لم يكن مصدره  أن  
 

 تمشاركة م -
 

حدى إفي إنجاز أنشطة  2019النتخابات الرئاسية ألحد األحزاب في اح رش

دة وهو ما من شأنه  2019سنة خالل الجمعيات  أن يخفي انطالق حملته االنتخابية قبل الفترة املحد 

 .الجمعية بالترويج بصفة غير مباشرة للمترشح وقيامقانونا للغرض 
 

قة بالتغطية  -
 
د باملبادئ األساسية للحملة املتعل  اإلعالمية.عدم كفاية آليات ضمان التقي 

 

ة بوسائل اإلعالم بجميع بنسبة تغطية هام   2019لالنتخابات الرئاسية  استئثار مترشحين -

ة املبادئ العامة املنظمة لتغطية الحمالت االنتخابيو أنواعها مقارنة ببقية املترشحين وهو ما يتنافى 

 املترشحين.بين كافة وتكافؤ الفرص وخاصة منها املساواة 
 

ة بإشهار سياس ي خص   - تم  تراوحت كلفتها التي  مترشحين 6 قيام قنوات تلفزية وإذاعي 

 أ.د. 171.000أ.د و 9.350بالنسبة إلى القنوات التلفزية دون اعتبار تكلفة االنتاج بين  هاتقدير 
 

 مترشحين. 3إذاعية بدعاية خالل الصمت االنتخابي لفائدة  وأخرى قناة تلفزية قيام  -
 

-  
 
طالعات الرأي تخص  حظوظ راء أو استآقنوات تلفزية وقناة إذاعية نتائج سبر  4بث

ة وذلك ضمن برامجها أو تقاريرها.  بعض املترشحين لالنتخابات الرئاسي 
 

ع الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية مخالفة ارتكبتها وسائل اإلعالم خالل  35تسجيل  -
تتوز 

بل وسائل مخالفة مرتكبة من ق 26مخالفات تم ارتكابها من قبل وسائل اإلعالم املكتوبة و 9بحساب 

 .مخالفة مرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي 15تم  تسجيل و   اإلعالم االلكترونية.
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وذلك  لالنتخابات الرئاسية الدورة الثانيةخالل مخالفة  23ارتكاب وسائل اإلعالم ل يسجت -     

 بنشر محتوى دعائي خالل فترة الصمت االنتخابي.
 

تقنية االستشهار(  اعتمدتئاسية منشورات مدعومة )مترشحا لالنتخابات الر  16 استعمال -

 مع عدم تقديممنشورا مدعوما  37قبلهم تراوح عددها بين منشورين و بها منضمن الصفحات املصر ح 

لهم نفقات دعم هذه الصفحات اإللكترونية أو  11 حا من بينهم لهيئة االنتخابات ما يثبت تحم 
 

مترش

 الترويج لها.
 

لت الصفحات غي -
 
ت الدعاية للمترشحين والتي لم يتم  التصريح بها مث

 
ر الرسمية التي تول

 لدى هيئة االنتخابات املصدر الرئيس ي لالستشهار.  
 

القيام بالدعاية االنتخابية خالل فترة الصمت االنتخابي على صفحات التواصل االجتماعي  -

 73ت بالنسبة إلى الصفحات املصر ح بها عدد املخالفافي هذا اإلطار املصر ح بها وغير املصر ح بها. وبلغ 

 مخالفة. 551مخالفة في حين بلغ عدد املخالفات على الصفحات غير املصرح بها 
 

ارتفاع مخاطر التمويل األجنبي للمترشحين الذي استفادوا بعمليات االستشهار في غياب  -

 وسيلة مباشرة تخول للمشرفين التونسيين على الصفحات التعامل مع فيسبوك. 
 

صعوبة حصر املنشورات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة االنتخابية بصفة شاملة  -

ودقيقة وصعوبة إثبات الصلة املباشرة بين بعض الصفحات واملترشحين املنتفعين بالدعاية عبر 

ن
 
 التصريح بشأن مصادر تمويل هذه الخدمات وشرعيتها.من حكمة امل منشوراتها وهو ما لم يمك

 

لالنتخابات الرئاسية موارد اإلدارة العمومية أثناء قيامة بأنشطة  يناملترشحأحد استعمال  -

 حملته االنتخابية.

 

 شفافية تمويل الحملة االنتخابية 
 

د رغم تحصيلهم ملوارد تم ضبطها أ. 143,697تسجيل موارد بقيمة  مترشحين 4لم يتول   -

 .د(أ. 1.517من قبل املحكمة بما قيمته )
 

عات تخص لم تتضمن وصوال  - خالل الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية  مترشحا 13ت تبر 

  .د( التنصيصات الوجوبيةأ.789)تناهز بقيمة جملية  2019
 

اقتطاع  2019ترشحين خالل الدورتين األولى والثانية من االنتخابات الرئاسية م 6 لم يتول   -

 .د.أ 437 ما يقارب قيمتهابلغت وصوالت مقابل تلقيهم مساهمات 
 

ة مسندة  وجود ضمن قائمة املتبرعين ألحد املترشحين - نفس أرقام بطاقات التعريف الوطني 

  .د1846,880ألشخاص مختلفة بمبلغ جملي قدره 
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ح إدراج موارد نقدية بلغت 12لم يتول   -          
 

د بالحساب البنكي الوحيد  803.955 قيمتها مترش

ل نسبة 
 
 النقدية. ممن مجموع موارده % 45,92تمث

  

قيمتها على على مساعدة أحزابهم في القيام بحمالتهم االنتخابية  مترشحين 5حصول  -

 أ.د. 0,992و أ.د 23.803و دأ. 1,196وأ.د  2,500ود أ. 25 التوالي
 

د متأتية من تحالف تونس أخرى وتلقى  992استفاد مترشح بتمويالت بقيمة جملية قدرها  -  

 قبل ذوات معنوية.تبرعات من  اثنين نيمترشح
 

)ذوات  متبرعين 3دينارا من قبل  12.093,120والبالغ  التمويل الخاص تجاوز سقف -

 من االنتخابات الرئاسية. الدورة األولى مترشح خالللفائدة  طبيعية(

 

 تأدية النفقات املتعلقة بالحملة 
 

س ي صبغة انتخابية مترشح لالنتخابات الرئاسية خالل الدورة األولى نفقات ال تكت 18إنجاز  -

ت خارج الفترة  أو كانت ال تهدف إلى نيل ثقة الناخب والحصول على صوته بما قيمته االنتخابية تم 

 أ.د من النفقات املنجزة.  208,519

بلغت النفقات التي ال تكتس ي صبغة انتخابية املنجزة خالل الدورة الثانية من االنتخابات  -

ها ب 3,762الرئاسية 
 
قت كل

 
 .يناملترشحأحد نفقات تم  تأديتها خارج فترة الحملة االنتخابية من قبل أ.د تعل

 

ي  -
 
لة في  هيئة االنتخاباتلالنتخابات الرئاسية مد  مترشحا  11عدم تول بقائمة مفص 

أن يحول دون أخذ  ما من شأنه وهو الوسائط اإلشهارية املستعملة من قبلهم خالل الحملة االنتخابية

 .بعين االعتبار عند مراقبة تجاوز السقف الجملي لإلنفاق ة بهذا العنوانكافة النفقات املنجز 
 

قت أساسا بإنجاز تظاهرات واستغالل سيارات وكراء  امترشح 16لم يصر ح  -
 
بنفقات تعل

 فضاءات.
 

لفائدة أشخاص على خالف الصيغ القانونية أ.د  8,620ترشح نفقات بقيمة م أداء -

 أن تتوفر فيهم الشروط القانونية ملمارسة هذا النشاط.طبيعيين بعنوان كراء سيارات دون 
 

مترشحين خالل الدورة  9من قبل  د 500حدة منها اقيمة الو تجاوزت  نقديةتأدية نفقات  -

من جملة املصاريف  % 6,43أ.د أي ما يمثل  104,883األولى لالنتخابات الرئاسية وبلغت قيمتها الجملية 

 .النقدية للمترشحين املعنيين
 

ة  - دة بذم 
 
مترشحين لالنتخابات الرئاسية خالل الدورة  9ارتفاع املبلغ الجملي للديون املتخل

  410,593األولى إلى ما قيمته 
 
تقديم ما يفيد رصد بالحساب املعنيون املترشحون  ىأ.د وذلك دون أن يتول

 البنكي الوحيد مبالغ مالية كافية لتغطيتها.
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ن  - ة األولى من االنتخابات الرئاسية بحساباتهم املالية الوثائق مترشحا خالل الدور  12لم يضم 

م مترشح خالل الدورة الثانية لالنتخابات ولم يقد  أ.د.  143,522املثبتة لنفقات بلغت قيمتها الجملية 

قت بنفقات تنشيط. 10الرئاسية وثائق إثبات نفقات بقيمة 
 
 أ.د تعل

 

م بعض املترشحون  -            من القانون  33 تتضمن املوجبات القانونية املذكورة بالفصل فواتيرا القد 

 و  2015سبتمبر  15املؤرخ في  2015لسنة  36عدد 
 
بقيمة وذلك ق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار املتعل

قت بما عدده  م.د 1,041 قدرها جملية
 
 مترشحا 11خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية تعل

قت بكال املترشحين ل الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسيةأ.د خال 20,618و
 
 .تعل

 

 استحقاق املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية 
 

ى  -
 
مترشحين القيام  3يتول  خارج اآلجال القانونية ولم  ةحساباتهم املالينشر  مترشحين 5تول

في اآلجال املالي ملخص للحساب عدم نشر  بذلك على نحو ما اقتضاه القانون االنتخابي. ومن شأن

 . العمومية أن يؤثر في استحقاق املترشحين للمنحة أو مخالفة النشر للصيغ القانونية القانونية
 

ى  -
 
من األصوات  % 3 عنما ال يقل مترشحين تحصلوا على  10مترشحين من ضمن  7تول

لخص منها في اآلجال القانونية ووفق النموذج املصرح بها بعنوان الدورة األولى إيداع حساباتهم ونشر م

 في الغرض. املعد  
 

 انبعنوان الدورة األولى ومترشح ون مترشح 7أنجزها التي بلغت النفقات غير االنتخابية  -

 ما الدورة الثانية الذين استجابوا للشروط األولية السترجاع النفقات االنتخابية واملذكورة سالفا بعنوان

ن أ.د 230,120 قدره
 
 عمومية.النحة استرجاعها عبر املمن  هموهو ما من شأنه أن ال يمك

 

ر بصفة أولية - ل  يقد  حين بالنسبة  لسبعةاملبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 
 

إلى مترش

أودعوا حساباتهم املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال الذين للدورة الثانية  ينومترشحاألولى لدورة ا

لوا على ما ال يقل عن القانونية وت قة بنشر 3حص 
 
% من األصوات املصر ح بها واحترموا األحكام املتعل

 .أ.د 440إلى حوالي  ذاتيوتولوا تمويل جزءا من حمالتهم بتمويل حساباتهم املالية 

 

 

 



 
 
 

 

 

 الجزء األّول 

اقبة تقديم حسابات  مر

 الحملة االنتخابّية
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ة في أخضع القانون االنتخابي الحمال  لت خاص 
 
ة إلى عدد من املبادئ األساسية تمث ت االنتخابي 

ة مصادر تمويلها وطرق صرف األموال املرصودة لها. وتجسيما ملبدأ املساءلة، أوجب املشر ع على  شفافي 

ل وفق الفصول 
 
ح لالنتخابات الرئاسية موافاة املحكمة بجملة من الوثائق والسجالت تتمث

 
 83كل  مترش

ة في كشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان  86و )جديد( 84و من القانون االنتخابي خاص 

ة أعدت محكمة املحاسبات بشأنها نموذجا  ة للمداخيل واملصاريف االنتخابي  الحملة وفي قائمة تأليفي 

ة للتظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنج زة وضعته على ذمة املترشحين بموقعها للواب وقائمة تفصيلي 

ن به كل   م ومختوم من قبل هيئة االنتخابات مدو 
 
ة فضال عن سجل  مرق خالل الحملة االنتخابي 

فقات.    املداخيل والن 

 

I-   تقديم الحسابات 

 

ة الوثائق املحاسبي دورة إيداعاشترط القانون االنتخابي على املترشحين أن يتولوا بعنوان كل 

ة للمحكمة  ة ترابيا في أجل أقصاهدفعة واحدة لدى الكتابة العام   أو لدى كتابة إحدى هيئاتها املختص 

ن خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج االنتخابات.  وفي صورة اإلخالل بهذا الواجب م

ح 
 

ل املشرع للمحكمة تسليط عقوبة تساوي بالنسبة إلى كل  مترش  مرات املبلغ 10قبل أحد املترشحين خو 

عدة العمومية بالدائرة املعنية كما تم احتسابها من قبل هيئة االنتخابات وفق أحكام األقص ى للمسا

 سالف الذكر. 2019أوت  22لسنة املؤرخ في  754األمر عدد 

 

نون  حساباتهم املالية لدى  1بامللحق عدد ولئن أودع كل املترشحون الستة والعشرون املبي 

 من القانون االنتخابي بتاريخ 86د لذلك وفق أحكام الفصل محكمة املحاسبات في األجل القانوني املحد  

حيث لم تتعد  األولى بالبطء يومااألربعين فقد اتسم نسق إيداع الحسابات خالل  ،2019نوفمبر  18

 من مجموع الحسابات.  %23,07نسبة اإليداع خالل هذه الفترة 

 

لقاء  تنظيمو  2019نوفمبر  13و 8بتاريخ بالغات بإصدار بادرت املحكمة  ،وإزاء هذه الوضعية

الحسابات املالية  إيداععلى املترشحين لالنتخابات الرئاسية  لحث 2019نوفمبر  8صحفي بتاريخ 

يمكن ي قيمة الخطية املالية التي نص عليها القانون االنتخابي والتبتذكيرهم و في اآلجال القانونية للحملة 

 إيداع حساباتهم في اآلجال املذكورة. د في صورة عدم اإليفاء ب 1.768.640أن تبلغ 

 

م  ا بالنسبة إلى الدورة الثانية فقد قد  اللذان تحصال على التوالي على  )1(املترشحان املعنيانأم 

للرئاسية السابقة ألوانها لسنة  الثانيةمن األصوات املصرح بها خالل الدورة  % 27,29و % 72,71نسبة 

 . 2019ديسمبر  2جل لإليداع أي يوم حسابيهما إلى املحكمة في آخر أ2019

                                                           
د ونبيل القروي. )1(  قيس سعي 
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II-  الوثائق املكّونة للحسابات املالّية 

 

من القانون االنتخابي على ضرورة مسك املترشحين  86)جديد( و 84و 83الفصول نصت 

ن جميع العمليات قبضا وصرفا بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.  حسابا ماليا يتضم 

 

نة وأفضت أعمال الرقابة في هذ قت بالوثائق املكو 
 
ا املجال إلى الوقوف على مالحظات تعل

للحساب املالي التي تم  إيداعها لدى املحكمة على غرار كشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وسجل 

 املداخيل والنفقات وقائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات.

 

 كشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد -أ

 

من القانون االنتخابي فتح كل مترشح لحساب بنكي وحيد ترصد فيه  83اقتض ى الفصل 

من القانون االنتخابي على املترشحين إرفاق حساباتهم  86املبالغ املخصصة للحملة. وأوجب الفصل 

املالية املودعة لدى محكمة املحاسبات بكشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة 

خاص بالحملة االنتخابية  ( لم يتول  فتح حسابسليم الرياحيحد املترشحين )أأن  االنتخابية، إال 

 ما ورد ويرجع ذلك حسب د. 8.500التي صر ح بها وقدرها نقدية الوارد املالرئاسية ولم يتول  بالتالي تنزيل 

ي املمثل القانوني والوكيل املالكل من بالتصريح املرفق بالحساب املالي للمترشح إلى عدم تمكن 

من فتح حساب جاري خاص بالحملة بسبب رفض البنوك فتح هذا الحساب بحجة عدم للمترشح 

 وعدممن طرف القضاء  هأموالتجميد حضور املترشح شخصيا بالنظر لتواجده خارج البلد و 

ه تّمت مراسلة هيئة باإلفادة مع فتح حسابات بنكية أي كان نوعها. ب السماح له
ّ
هذا بالنتخابات اأن

ي أي إجابة في الغرض. دون  2019سبتمبر  13بتاريخ  الشأن
ّ
 تلق

 

بنكية ال تغطي كامل الفترة االنتخابية وال تتضمن تقديم كشوفات  )1(مترشحين 7 كما تولى

  .جميع العمليات البنكية املنجزة بعنوان الحملة االنتخابية

 

ن هذه الوضعية املحكمة من التأكد من أن  جميع مداخيل املتر 
 
 ين املعنيينشحوال تمك

تتأتى من مصادر  همتمت من خالل الحساب البنكي/البريدي الوحيد وأن  جميع موارد مومصاريفه

 مشروعة. 

 

 

 

                                                           
 عيد علي مروان العايدي وسيف الدين مخلوف وعمر منصور.محمد لطفي املرايحي ومحسن مرزوق وإلياس الفخفاخ وأحمد الصافي سعيد وس )1( 
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 سجل املداخيل والنفقات  -ب
 

م  83ينص  الفصل 
 
ن على كل  مترشح مسك سجل مرق ه يتعي 

 
من القانون االنتخابي على أن

لنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل  املداخيل وا

 
 
 أن

 
ن بالرجوع  هشطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة اإلثبات، إال ى لدالوثائق املودعة  إلىتبي 

ة الهمامي املترشح املحكمة أن   ر عليه من قبل الهيئة.  مسك حم 
 
 سجل للمداخيل والنفقات غير مؤش

 

قت أساسا بعدم مسك سجل املداخيل والنف شابو 
 
 15 التزامقات نقائص متعددة تعل

حيث لم تشمل العمليات املدرجة  .بضوابط قيد عمليات تحصيل املوارد وتأدية النفقات مترشحا

كل املداخيل ومنجي الرحوي محسن مرزوق واملهدي جمعة وحمادي الجبالي  ينبسجالت املترشح

وصل  58تسجيل  على سبيل املثال منجي الرحوي  رشحلم يتول املت من ذلك. والنفقات املنجزة من قبلهم

 .أ.د 6,040تبرع نقدي بالحساب املالي بمبلغ 

 

                                  في إجابته الواردة على املحكمة بتاريخاملترشح منجي الرحوي وقد أفاد 

ى تنزيل مبلغ  2020جويلية  17
ّ
بالحساب البنكي  2019ديسمبر  09أ.د بتاريخ  10,000أنه قد تول

 أ.د أي خارج فترة الحملة االنتخابية ودون بيان مصادر تمويل مبلغ 6,040الوحيد بما فيه مبلغ 

 أ.د. 3,960الفارق البالغ 

 

تجميع عدد من العمليات عند تسجيلها ومنجي الرحوي  أحمد الصافي سعيدمن كل وتولى 

ة على حدة قيددون  ثال املترشح منجي الرحوي تجميع مبلغ تبرعات حيث تولى على سبيل امل كل  عملي 

أ.د دفعة واحدة بالحساب البنكي الوحيد دون تفصيل مصادره بوثيقة  150مورد بمبلغ  وتنزيلنقدية 

 التحويل البنكي وبسجل املداخيل.

 

تسجيل  سعيد علي مروان العايدييتعلق بإجراءات تسجيل النفقات، لم يتول املترشح  وفيما

 السجل على مراجع وثائق إثبات التنصيص ضمنزة ضمن سجل املوارد والنفقات و املنج هنفقات

   النفقات.

 

تسجيل معطيات بسجل املداخيل والنفقات مغايرة لوثائق للدورة األولى  )1(مترشحون  7 وتولى

 . بهذا السجل مرزوق التنصيص على مراجع وثائق اإلثبات املترشح محسنتول لم ياإلثبات. كما 

 

                                                           
ول ومحمد منصف املرزوقي وأحمد الصافي سعيد وسلمه اللومي وعبد الكريم زبيدي وعبيد بريكي. )1(

 
  محسن مرزوق والناجي جل
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اخالالت تعلقت بإدراج مضاعف  عبيد بريكياملترشح  ب السجل املدلى به من قبلكما شا

لنفقات بعنوان طباعة الفتات ضمن كل من سجلي عمليات الخزينة والعمليات البنكية بمبلغ جملي 

 وعدم تطابق قيمة النفقة املسجلة بالسجل مع وثيقة اإلثبات املتعلقة بها د 17716,200 قدره

 .د 3927,600

 

من شأن االخالالت التي شابت سجل املوارد والنفقات أن تحد من شفافية حسابات و 

بت االخالالت التي شا حوصلة لكل  والرسم البياني املوالي  2امللحق عدد يبرز و  .ومصداقيتها املترشحين

 : اللموزعة حسب عدد املترشحين املرتكبين لكل  اخ خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية السجل

 

 

 

 قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات   -ج
 

الذي  "تصريح على الشرفلل"و، االنتخابي من القانون  93و 83خالفا ملقتضيات الفصلين 

بأية تظاهرة أو نشاط أو ملتقى  هقياميفيد بعدم  إيداعه والذي سعيد علي مروان العايديتولى املترشح 

 13                                 بتاريخ )1(ة الحملة االنتخابية، اتضح قيام هذا املترشح بنشاط انتخابيخالل فتر 

من قبل الهيئة الفرعية تقدير كلفتها تم واستعمال حافلة وزيع مطويات ت خالله تم   2019 سبتمبر

قيام املترشح  حكمة علىوقفت املد. وعالوة على ذلك،  500 بما قيمتهاملستقلة لالنتخابات بباجة 

  املذكور بتنقالت إلى عدد من املناطق داخل البالد التونسية دون التصريح بأي نشاط في الخصوص.

 

                                                           
 .21742ا للمحضر عدد وفق 2019سبتمبر  13تمت معاينته من قبل عون املراقبة للهيئة الفرعية لالنتخابات بباجة بتاريخ  )1(
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ضمن إجابته الواردة على املحكمة  سعيد علي مروان العايديوفي هذا اإلطار أقّر املترشح 

 ابات للتنقل إلى املناطق املذكورة. باستعماله الحافلة التي تّمت معاينتها من قبل أعوان هيئة االنتخ

 

 
 
نت مقاربة قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املودعة لدى وفي سياق متصل، مك

ح مع وثائق إثبات النفقات املصر  وعمر منصور وحاتم بولبيار منجي الرحوي  يناملحكمة من قبل املترشح

يع التظاهرات املنجزة خالل الحملة جممن الوقوف على عدم تضمنها  ةاملالي تهمبها ضمن حساب

واليات القيروان وبنزرت وباجة املنجزة بألنشطة االنتخابية من ذلك لم يصرح املترشح منجي الرحوي با

وقفصة والكاف وذلك رغم تضمن الحساب املالي وثائق إثبات نفقات تتعلق بكراء حافالت للتنقل داخل 

 الواليات املذكورة.

 

 "وثائق االثبات ولئن أفاد املترشح من
ّ
جي الرحوي ضمن إجابته الواردة على املحكمة بأن

املتعلقة بكراء حافلت من واليات القيروان وبنزرت وباجة وقفصة والكاف هي للتنقل إلى التظاهرة 

قت 2019سبتمبر  07املنجزة بوالية صفاقس يوم 
ّ
 وثائق اإلثبات املرفقة بالحساب املالي تعل

ّ
 أن

ّ
" إال

رة عن شركات جهوية للنقل مختلفة وبتواريخ الستعمال الحافلت مختلفة عن تاريخ بفواتير صاد

 املبّين بإجابة املترشح. 2019سبتمبر  07

 

ويحول عدم تصريح املترشحين بأنشطتهم االنتخابية لدى هيئة االنتخابات وعدم تضمينها 

د من التزام املترشحين او  بالحساب املالي دون متابعة األنشطة املذكورة ملعاينة عناصر كلفتها
 
لتأك

بمختلف الضوابط الواردة بالقانون االنتخابي والتي من شأن اإلخالل بها أن يحرم املترشحين من 

 االنتفاع باملنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

 

 القائمة التأليفية للمداخيل واملصاريف  -د

 

ح  تولى نتخابي،اال  القانون  من 83الفصل خالفا ملقتضيات 
 

قائمة إيداع  عبيد بريكياملترش

ة شابتها إخالالت تعلقت بعدم ة للمداخيل واملصاريف االنتخابي  إمضائها وعدم تضمينها كل  تأليفي 

البيانات املتعلقة باإليضاحات املستوجبة وفقا لنموذج الحساب املالي الواجب إيداعه لدى محكمة 

 املحاسبات.

 

ملجراة على القائمة التأليفية للمداخيل واملصاريف املودعة من قبل كما مكنت الفحوصات ا

املترشح نبيل القروي خالل الدورة األولى من معاينة فوارق بينها وبين قيمة النفقات وفقا لوثائق إثبات 

 د. 54.000املصاريف ارتفعت إلى 

نت الفحوصات من خالل إعادة احتساب مجموع موارد ونف قات وفي نفس السياق بي 

املترشحين استنادا إلى وثائق اإلثبات املؤيدة للحسابات املالية املودعة تسجيل فوارق بينها وبين قيمة 
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         املوارد والنفقات املصر ح بها بالقائمات التأليفية للمداخيل واملصاريف على التوالي بقيمة

و  الناجيد وذلك تباعا بخصوص املترشحين  1390,516د و 2583,334
 
ومحمد املنصف املرزوقي  ل جل

دو  نة بالقائمة التأليفية للمداخيل  قيس سعي  وهو ما من شأنه أن يمس بمصداقية املعطيات املضم 

 .للمترشحين واملصاريف

 

ومن شأن االخالالت التي تم  الوقوف عليها والتي تشوب مسك حسابية الحملة املودعة من 

باتهم املالية وهو ما قد يجعلهم وفق أحكام القانون قبل املترشحين أن تؤثر في سالمة وشفافية حسا

 االنتخابي عرضة لرفض الحساب من قبل محكمة املحاسبات.

 

 

 



 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

اقبة موارد الحملة االنتخابية  مر
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د مصادر تمويل  ،2017في سنة خاصة كما تم تنقيحه وإتمامه  ،أقر  القانون االنتخابي تعد 

مويل الذاتي الحملة االنتخابي   ة الرئاسية من خالل تمكين املترشحين من تمويل حمالتهم االنتخابية بالت 

مويل العمومي في شكل جديد يساهم في  مويل الخاص مع إمكانية حصولهم على الت  ترشيد والت 

القانونية وفي  ويصرف ملن تتوفر فيه الشروطالعام الترشحات وجديتها ويضمن حسن استعمال املال 

 .)1(مضبوطةحدود 

 

ة الرئاسية من املال السياس ي املشبوه ومن سيطرة أصحاب  وبهدف حماية الحمالت االنتخابي 

سقفا للتمويل الخاص  2019أوت  22املؤرخ في  2019لسنة  754رؤوس األموال ضبط األمر عدد 

بموجب  أضعاف سقف املنحة العمومية على مستوى الدائرة االنتخابية. كما تم   8للحملة في حدود 

ة الرئاسية بأموال متأ تية القانون االنتخابي وقرارات هيئة االنتخابات تحجير تمويل الحمالت االنتخابي 

ية من 
 
ة أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة أو متأت من ذوات معنوية أو بمصادر أجنبي 

ع غسيل األموال فضال عن  . منع كل  تمويل مقن 

 

بها  باعتبار املوارد العينية واملصر ح 2019املترشحين لالنتخابات الرئاسية وبلغ إجمالي موارد 

 من قبلهم للمحكمة ضمن الحسابات التي قدموها بعنوان الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية ما قدره

 .2014لسنة أ.د بعنوان نفس الدورة من االنتخابات الرئاسية  3.999,130مقابل أ.د  6.670,841

 : ذلكويبرز الجدول املوالي تفصيل  

 

 مجموع املوارد موارد أخرى  موارد خاصة موارد ذاتية اسم املترشح ع/د
نسبة األصوات 

 املتحصل عليها %

ة الهمامي 1  0,69 610,000 76 000,000 42 610,000 34 0,000 حم 

 7,11 100,000 256 0,000 860,000 1 240,000 254 أحمد الصافي سعيد 2

 6,56 051,600 285 0,000 421,400 7 630,200 277 محمد لطفي املرايحي 3

 0,22 629,100 293 0,000 629,100 263 000,000 30 محسن مرزوق  4

 10,73 044,280 649 0,000 044,280 649 0,000 عبد الكريم زبيدي 5

 0,22 706,300 32 0,000 056,500 32 649,800 حمادي الجبالي 6

 0,15 447,073 129 0,000 945,000 27 502,073 101 اللومي سلمه 7

 0,13 500,000 8 0,000 500,000 8 0,000 سليم الرياحي 8

 15,58 143,368 562 0,000 143,368 562 0,000 نبيل القروي 9

 1,82 000,000 517 0,000 000,000 392 000,000 125 املهدي جمعة 10

 0,14 800,000 31 0,000 800,000 1 000,000 30 محمد الصغير نوري 11

 0,75 550,000 56 0,000 550,000 56 0,000 محمد الهاشمي حامدي 12

 2,97 970,128 284 0,000 387,928 234 582,200 50 محمد املنصف املرزوقي 13

 7,38 250,000 398 1 0,000 250,000 378 1 000,000 20 يوسف الشاهد 14

د 15  18,40 965,252 18 0,000 965,252 18 0,000 قيس سعي 

ول الناجي  16
 
 0,21 127,563 11 0,000 0,000 127,563 11 جل

 4,02 110,323 181 0,000 720,323 179 390,000 1 عبير موس ي 17

                                                           
ة. )1(  ة عمومي  نها هياكل إعالمي  ة ومتساوية تؤم  ة مجاني  حين من تمويل عمومي غير مباشر في شكل تغطية إعالمي 

 
 إضافة إلى تمكين املترش
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 مجموع املوارد موارد أخرى  موارد خاصة موارد ذاتية اسم املترشح ع/د
نسبة األصوات 

 املتحصل عليها %

 0,34 416,000 84 0,000 950,000 52 466,000 31 إلياس الفخفاخ 18

 3,63 782,470 250 0,000 782,470 182 000,000 68 محمد املحرزي عبو 19

 0,11 لم يصرح باملوارد الفعلية للحملة حاتم بولبيار 20

 0,30 799,500 13 0,000 799,500 12 000,000 1 عمر منصور  21

 12,88 273,000 091 1 0,000 941,000 074 1 332,000 16 عبد الفتاح مورو 22

 0,81 175,000 330 0,000 175,000 330 0,000 الرحوي  منجي 23

 0,30 820,430 22 000,000 15 250,000 570,430 7 سعيد علي مروان العايدي 24

 0,17 570,000 62 0,000 150,000 47 420,000 15 عبيد بريكي 25

 4,37 000,000 22 0,000 0,000 000,000 22 سيف الدين مخلوف 26

 841,387 670 6 000,000 57 931,121 549 5 910,266 063 1 املجموع

 100 0,85 83,20 15,95 النسبة %

 

واألصوات  2019موارد املترشحين للدورة األولى لرئاسية  مقاربةويبرز الرسم البياني املوالي 

ستتولى  ،، في غياب تصريحه بأية مواردالذيدون اعتبار املترشح حاتم بولبيار  املتحصل عليها من قبلهم

ارد التي تولى تخصيصها لحملته والنفقات التي تولى تأديتها تقييم املو التشكيالت القضائية للمحكمة 

 : بهذا العنوان

 

 

في االنتخابات الرئاسية الدورة األولى وفق ما تم التصريح به ويتضح أن كلفة الصوت الواحد 

دد ) 0,030تراوحت بين  حينللمحكمة ضمن الحسابات املالية للمترش د )محسن  39,808و( قيس سعي 

 د.  1,980 في حدود  معدل كلفة الصوت الواحد مقابل مرزوق(
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الذي استأثر فيه التمويل الذاتي النصيب  2014لسنة  وخالفا لتمويل االنتخابات الرئاسية

فقد استأثر عمومي التمويل لل % 21,80الخاص و تمويل % 35,26مقابل  % 42,94 نسبةباألكبر 

يليه التمويل  % 83,20 بنسبة 2019يب األكبر في االنتخابات الرئاسية لسنة التمويل الخاص بالنص

 .% 0,85و  % 15,95الذاتي والتمويالت أخرى في حدود على التوالي 

 

بما تم التصريح به من  تهمقارنو  ينتفصيل التمويل الذاتي للمترشح ويبرز الجدول املوالي

العلم مع  .2019-2017ريح بالضريبة على الدخل للفترة بعنوان التصا مصالح وزارة املالية قبلهم لدى

ه بالنسبة إلى سنة 
 
في هم مترشحين  5مترشح و 18لم يحن أجل إيداع التصاريح بالنسبة إلى  2019أن

 ومحمد املحرزي عبو ومحسن مرزوق( محمد الصغير نوري)عبير موس ي وعمر منصور و  حالة إغفال

)سيف الدين مخلوف وعبد  2019لسنة  الضريبة على الدخلمترشحين قاموا بإيداع التصاريح ب 3و

 .الفتاح مورو ومحمد لطفي املرايحي(

 

 اسم املترشح ع/د
 موارد ذاتية

 بالدينار

التصاريح بالضريبة على الدخل للسنوات 

 )د( )1( 2019و 2018و 2017

نسبة التمويل الذاتي من مجموع 

-2017املوارد املصّرح بها خلل الفترة 

2019 (%) 

ة الهمامي 1  0,000 حم 

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

 2017التصريح بالضريبة على الدخل لسنوات 

.2019و 2018و  

0 

 2594  9.800  240. 254 أحمد الصافي سعيد 2

 86,88 319.556 630,200 .277 محمد لطفي املرايحي 3

 10,35  289.933 000,000. 30 محسن مرزوق  4

 0,000 الكريم زبيدي عبد 5

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

 2017لسنتي التصريح بالضريبة على الدخل 

. 2018و  

0 

 649,800 حمادي الجبالي 6

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

وتم   2017التصريح بالضريبة على الدخل لسنة 

لم يتضمن  2018إيداع تصريح بعنوان سنة 

يل محققة.مداخ  

- 

 22,68 447.518 502,073. 101 اللومي سلمه 7

 0,000 سليم الرياحي 8
وتم  إيداع تصريح  2017سنة  بعنوان 4.500

لم يتضمن مداخيل محققة. 2018بعنوان سنة   
0 

 0 1.094.254 0,000 نبيل القروي 9

 81,35 153.666 000,000 .125 املهدي جمعة 10

 000,000 .30 محمد الصغير نوري 11

تم  إيداع تصاريح بالضريبة على الدخل بعنوان 

لم تتضمن مداخيل  2018و 2017سنتي 

 محققة.

- 

12 
محمد الهاشمي 

 حامدي
0,000 

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

وتم   2017التصريح بالضريبة على الدخل لسنة 
0 

                                                           
 .2020جويلية  22بتاريخ  0468حسب املعطيات املضمنة في مراسلة وزارة املالية عدد  )1(
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 اسم املترشح ع/د
 موارد ذاتية

 بالدينار

التصاريح بالضريبة على الدخل للسنوات 

 )د( )1( 2019و 2018و 2017

نسبة التمويل الذاتي من مجموع 

-2017املوارد املصّرح بها خلل الفترة 

2019 (%) 

لم يتضمن  2018إيداع تصريح بعنوان سنة 

 مداخيل محققة

13 
محمد املنصف 

 املرزوقي
50 .582,200 

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

 2017التصريح بالضريبة على الدخل لسنوات 

2018و  

- 

 11,41 175.304 000,000 .20 يوسف الشاهد 14

د 15  0,000 قيس سعي 

يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان 

 2017وات التصريح بالضريبة على الدخل لسن

2018و  

0 

ول الناجي  16
 
 14,95  74.416 127,563 .11 جل

.1 عبير موس ي 17  390,000 30.138  14,57 

 23,22 135.500 466,000 31 إلياس الفخفاخ 18

 58,15 116.936 000,000 68 محمد املحرزي عبو 19

 0 )1(150.000 0,000 حاتم بولبيار 20

 2,30  2017عنوان سنة ب 43.486 000,000 1 عمر منصور  21

 17,86 91.437 332,000 16 عبد الفتاح مورو 22

 0  )2(2018 بعنوان سنة 54.310 0,000 الرحوي  منجي 23

24 
سعيد علي مروان 

 العايدي
7 570,430 

تم  إيداع تصاريح بالضريبة على الدخل بعنوان 

لم تتضمن مداخيل  2018و 2017سنتي 

 محققة.

- 

 420,000 15 عبيد بريكي 25
وتم  إيداع تصريح  2018بعنوان سنة  20.899

لم يتضمن مداخيل محققة. 2017بعنوان سنة   
73,78 

 39,50 55.688 000,000 22 سيف الدين مخلوف 26

 

وفي هذا السياق وإجابة على دعوة محكمة املحاسبات الداعية إلى تحديد مصدر موارده 

حقق من شرعيتها باعتبارها تعتمد في احتساب مبلغ الذاتية في تمويل حملته االنتخابية قصد الت

 جزء من موا أحمد الصافي سعيداملنحة بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية أفاد املترشح 
ّ
رده بأن

شهادات في خلص حقوق مؤلف  وقّدم  تحرير متأت من شغله السابق كمدير مسؤول ورئيس 

سبتمبر  19د وعقد كراء محل سكنى بتاريخ  170.150بمبلغ جملي قدره  2019-2015بعنوان الفترة 

د تتعلق حسب إفادته  125.000لم يقدم مؤيدات بشأن وفي املقابل  .د سنويا 36.000قيمته  2013

د( وعلى ما يفيد  30.000وعلى ما يفيد استرجاعه لدين )د(  70.000)بحصوله على قرض بنكي 

 .د( 25.000) تولى تأمينهاحصوله فعليا على مكافئات مالية بعنوان محاضرات 

 

                                                           
 .2017حالة إغفال بعنوان التصريح بالضريبة على الدخل لسنة يوجد املعني باألمر في  )1( 

 .2017يوجد املعني باألمر في حالة إغفال بعنوان التصريح بالضريبة على الدخل لسنة  )2( 
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   من األصوات ما قيمته % 3 ما ال يقل عنعلى وبلغت موارد املترشحين الذين تحصلوا 

 %47,44  ونسبةأ.د  1.897,046% من مجمل املوارد املصر ح بها مقابل  70,68أ.د أي بنسبة  4.714,720

 %13,99و % 86,01 على التواليي والتمويل الذاتالتمويل الخاص كل  من نسبة  بلغتو  .2014في سنة 

ن بالرسم البياني  كما من مجموع املوارد  : املواليهو مبي 

 

                     وعددهم % من األصوات 3 ما ال يقل عنعلى واعتمد املترشحون الذين تحصلوا 

بالنسبة  %76انت هذه النسبة في حدود بينما ك  %86 مترشحين على التمويل الخاص بنسبة تجاوزت 10

ن بالجدول املوالي % من األصوات 3إلى املترشحين الذين تحصلوا على أقل من   : كما هو مبي 

 

 بيان املقابيض
 مجموع املترشحين

ما ال على املترشحون الذين تحصلوا 

 % من األصوات 3 يقل عن

املترشحون الذين تحصلوا على 

 % من األصوات 3أقل من 

 % النسبة املبلغ بالدينار % النسبة املبلغ بالدينار % النسبة املبلغ بالدينار

910.063.1 تمويل ذاتي ,266 15,95 592.659 ,200 13,99 404.318,066 20,67 

931.549.5 تمويل خاص ,121 83,20 128.055.4 ,093 86,01 803.1494 ,028 76,42 

 2,91 57.000 0 0 0,85 57000 موارد أخرى 

841.670.6 جموعامل ,387 100 720.714.4 ,293 100 121.956.1 ,094 100 

 

ا  زت بضعفكانت استثنائية و الثانية فقد الحملة االنتخابية للدورة موارد فيما يتعلق بأم   هاتمي 

. واعتمد 2014من موارد نفس الدورة النتخابات  % 8,30وهو ما يمثل أ.د  77,662بلغت حيث 

. % 99,95 إلى تهنسب لتصلعلى التمويل الخاص بصفة تكاد تكون حصرية  املترشحون في هذه الدورة

مقارنة بحملة انتخابات  2019ويبرز الجدول املوالي تطور موارد تمويل الحملة االنتخابية للرئاسية 

2014  : 
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 بيان املقابيض
 2014االنتخابات الرئاسية لسنة  2019االنتخابات الرئاسية لسنة 

 % النسبة املجموع بالدينار % النسبة يناراملجموع بالد

 8,85 82797,75 0,05 36,004 التمويل الذاتي

 82,68 773557,75 99,95 77626,273 التمويل الخاص

 8,47 79256,415 بصفة الحقة التمويل العمومي

 100 935611,915 100 77662,277 املجموع

 

قابة، التي شملت التمويل الذا تي والتمويل الخاص سواء كان نقديا أو عينيا وتهدف أعمال الر 

ت من  ضوابطها كما حددها القانون  واحترام مصادر تمويل الحملةشرعية بالخصوص إلى التثب 

قت أساسا االنتخابي والنصوص الترتيبية املطبقة
 
. وأسفرت هذه األعمال عن جملة من املالحظات تعل

 .شفافية تمويل الحملةاملوارد و شرعية ب

 

I- ة مصادر تمويل الحملةشرعي 

 

ت املحكمة في عالوة على الرقابة املستندية للحسابات املالية املودعة من قبل املترشحين، 
 
تول

ة أطراف ذات  إطار رقابتها على تمويل الحملة االنتخابية الرئاسية انجاز فحوصات ميدانية لدى عد 

ل أساسا في هيئة االتصال وهيئةهذه صلة بتمويل 
 
االنتخابات. وأفضت هذه األعمال  الحملة تتمث

قت 
 
غير  بالتمويل الدعائيبمخاطر تمويل أجنبي و  أساساالرقابية إلى الوقوف على مالحظات تعل

 .الشرعي

 

 2019للحملة االنتخابّية الرئاسية  يمخاطر تمويل غير شرع -أ

 

ن القانو  نص الرئاسيةلتفادي التمويالت غير القانونية لحسابات الحملة االنتخابية 

االنتخابي والنصوص الترتيبية املتعلقة به على عدة ضوابط من أهمها تحجير املال األجنبي واملال املقنع 

تمويل. وكلف هياكل الدولة كل في اختصاصه واملال مجهول املصدر وتحديد أسقف لكل نوع من ال

رقابية من الوقوف على على حسن االلتزام بها من قبل املترشحين لالنتخابات. ومكنت األعمال ال بالسهر

 جمعيات.من قبل الوالتمويل املقنع  بروز آليات جديدة للدعاية مقابلمحدودية آليات الرقابة 

 

  املنظومة الرقابية    .1
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ن البنك املركزي التونس ي  واملتعلق  2019أوت  7املؤرخ في  2019لسنة  4عدد  همنشور بضم 

تحجير تمويل الرئاسية "ترشحين في االنتخابات بالحسابات الخاصة بالحملة االنتخابية لفائدة امل

الحساب الوحيد بواسطة تحويالت من قبل الذوات املعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك األحزاب 

السياسية واألشخاص الطبيعيين األجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا 

الذي  املالي للمترشحة تمويل الحساب محصورة في الوكيل وفقا للتشريع الجبائي فضال عن جعل إمكاني

 يتعين عليه إثبات مشروعية مصدر تلك األموال". 

 

تمر  أالوباعتبار أن تمويل الحملة االنتخابية يمكن أن يتم بموارد ذاتية وبموارد خاصة يمكن 

يل املترشحين لالنتخابات كليا أو جزئيا بالحسابات املفتوحة بعنوان الحملة وللتأكد من مدى سالمة تمو 

من  90واستنادا إلى أحكام الفصل  .لحمالتهم االنتخابية من األموال األجنبية واملشبوهة 2019الرئاسية 

ف البنك املركزي التونس ي ووزارة املالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول 
 
القانون االنتخابي الذي كل

الذي أوكل إلى هيئة االنتخابات منه  89والفصل فتاء، دون التمويل األجنبي لالنتخابات واالست

طلبت محكمة املحاسبات من هذه صالحيات مراقبة التزام املترشحين بقواعد الحملة االنتخابية، 

دون التمويل  للحيلولةالجهات ومن البريد التونس ي موافاتها بالتدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها 

أعمالها في هذا املجال وبالتشكيات والعرائض ذات العالقة بتمويل الحملة األجنبي لالنتخابات وبنتائج 

 . التي تلقتها مصالحها )1(االنتخابية الرئاسية

 

التثبت من عدم انتفاع املترشحين  )2(كما طلبت املحكمة من اللجنة التونسية للتحاليل املالية

لتمويل حمالتهم االنتخابية ومن  2019بتمويالت من مصادر غير مشروعة خالل سنة  2019للرئاسية 

ملدها بنتائج األعمال والتحريات التي قامت بها بعالقة بتمويل  )3(الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

 .ذات العالقةفضال عن التشكيات والعرائض التي تلقتها  2019الحمالت االنتخابية لسنة 

 

املالية أية معلومة تفيد وجود اليل لتحالتونسية ل اللجنةوفي هذا املجال، لم تتضمن إجابة 

. كما لم تتضمن إجابة الهيئة الوطنية 2019يتعلق بأحد املترشحين للرئاسية من عدمه تصريح بالشبهة 

  ملكافحة الفساد أية إشارة إلى االنتخابات الرئاسية.

 

الذي  ،من القانون االنتخابي 90أحكام الفصل ب جهته التونس ي منالبنك املركزي ولم يتقيد 

مهمة اإلشراف على عملية فتح الحسابات البنكية والسهر على عدم فتح أكثر من حساب لكل  هأوكل ل

أحكام اكتفى بتطبيق و  ،مترشح واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل األجنبي لالنتخابات

                                                           
ة الرئيس األول ملحكمومراسلة  2020جانفي  20وبتاريخ  2019أكتوبر  08مراسلتي الرئيس األول ملحكمة املحاسبات للبنك املركزي التونس ي بتاريخ  )1(

 . 2019أكتوبر  8بتاريخ  2019/01/471املحاسبات للبريد التونس ي عدد ص/
 .2019ديسمبر  25بتاريخ  2019/01/578مراسلة الرئيس األول ملحكمة املحاسبات للجنة التونسية للتحاليل املالية عدد ص )2(
 .2019أكتوبر  8بتاريخ  2019/01/472ص/ مراسلة صادرة عن الرئيس األول ملحكمة املحاسبات تحت عدد )3(
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ه "حسب الفصل  89 الفصل
 
تتولى  2014ة لسن 16من القانون األساس ي عدد  89منه حيث أفاد بأن

ح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة 
 

حة أو املترش
 

الهيئة خالل الحملة مراقبة التزام القائمة املترش

االنتخابية أو حملة االستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في 

حسب لذلك فإنه يعود إلى الهيئة  ."وزارة املاليةذلك البنك املركــــزي التونس ي ومحكمة املحاسبات و 

في صورة شعورها بالحاجة لدعم أو مساعدة البنك املركزي لفرض احترام قواعد تمويل الحملة "إفادته 

االنتخابية أو مجابهة خروقات أو تجاوزات معينة املبادرة بطلب هذه املساعدة والتعاون من البنك 

 . )1(طلب للمساعدة في هذا املجال من الهيئة"املركزي ولم يرد على البنك أي 

 

صلب اللجنة التي تكونت برئاسة الهيئة )حسب إفادة البنك( االتفاق الحاصل ورغم 

"مد الهيئة  هذا األخيربأن يتولى  )2(منها البنك املركزي  أطرافاملستقلة للنتخابات وتضم عدة 

بطلب يتضمن التنصيص بوضوح على  باملعطيات ذات الصلة املتوفرة لدى مصالحه إذا تقدمت

ة إجاب فإن   )3(العمليات املشمولة باالستقصاء واملدة املعنية وقائمة في األشخاص محل االسترشاد"

على طلب الهيئة املتمثل في مدها باملعلومات واملعطيات الخاصة بالحسابات البنكية والبريدية  )4(البنك

جانفي  1واملتعلقة بالفترة املمتدة من  2019بات الرئاسية الشخصية املفتوحة باسم املترشحين لالنتخا

أنه " ال يمسك سجال في ب الهيئة البنك املركزي فقد أفاد  .باملطلوبلم تف  2019سبتمبر  15إلى 

على توفير معرفات  " واقتصرالحسابات التي تفتحها البنوك والديوان الوطني للبريد لفائدة حرفائها

مترشحا لالنتخابات الرئاسية  26وحة لفائدة مترشحين اثنين فقط من ضمن الحسابات البنكية املفت

دون تقديم البيانات واملعطيات املتعلقة بهذه الحسابات للفترة  ( %7,7)أي بنسبة تغطية لم تتجاوز 

املطلوبة من قبل الهيئة. وهو ما من شانه أال يساعد الهيئة على ممارسة رقابتها وفق أحكام القانون 

 خابي باعتبارها الضامن لنزاهة االنتخابات وسالمة تمويالتها من املال الفاسد.االنت

 

في الحسابات التي تفتحها البنوك لفائدة سجل  إمساكهعدم  )5(للمحكمة البنك ر برّ و 

ن أ وبالتالي ال يمكن تفرض عليه مسك مثل هذا السجل أو عدم وجود اية أحكام تجيز له بحرفائها 

وك سوى بصفة نعيين واملعنويين لدى البيول حسابات األشخاص الطبحت تتوفر لديه معلوما

 "عرضية بمناسبة إدارته إلحدى مهامه املنصوص عليها بالقانون مثل إدارة عوارض رفع الشيكات

 

نظرا للمخاطر ذات العالقة بشرعية املوارد التي يتم بواسطتها تمويل الحمالت االنتخابية و 

وضمنتها بتقاريرها املنشورة للعموم وتوصياتها  2011ملحاسبات منذ انتخابات والتي وقفت عليها دائرة ا

إيجاد إلى ضرورة محكمة املحاسبات تدعو  فإن  الرئاسية والتشريعية  2014بمناسبة مراقبة انتخابات 

                                                           
 .2019ديسمبر  8إلى محكمة املحاسبات إجابة عن مراسلتها الصادرة بتاريخ  2020فيفري  27مراسلة البنك املركزي بتاريخ  )1(
 اليةالتونسية للبنوك واملؤسسات امل ممثلين عن كل من وزارة املالية والبنك املركزي ومحكمة املحاسبات والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والجمعية )2(
 .2020فيفري  28بتاريخ  2020/02/882مراسلة البنك املركزي التونس ي الواردة على املحكمة تحت عدد  )3(
 .2019سبتمبر  24الواردة على هيئة االنتخابات بتاريخ  500224عدد  )4(
  .2020 سبتمبر 8مراسلة البنك الواردة على محكمة املحاسبات بتاريخ  )5(
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ات من القانون االنتخابي واتخاذ اإلجراء 90تفعيل أحكام الفصل لالقانونية والترتيبية الالزمة  اآلليات

 لحماية االنتخابات من املال املشبوه.  الضرورية

 

 و 
 
بالضرورة على وضع البنك املركزي ال تقتصر يجب أهذه اإلجراءات ر املحكمة بأن  تذك

املؤرخ في  4قواعد للتصرف في الحسابات التي تفتح بعنوان الحمالت االنتخابية بإصداره للمنشور عدد 

حه بصفة عرضية )كما يؤكد البنك على ذلك في كل مراسالته( وإحالة ما توفر لدى مصال 2019أوت  7

 . من معلومات للجهات التي تطلبها

 

ن خالفا ألحكام الفصل  وفي سياق متصل من القانون االنتخابي وضع وزارة املالية  90لم يتبي 

 بدورتيها. 2019دون التمويل األجنبي لالنتخابات الرئاسية لسنة  للحيلولةإجراءات 

 

ابات البريدية الجارية الحس التحويالت من الخارج إلىته أفاد البريد التونس ي أن  ومن جه

إلى عمليات متابعة في مستويات مختلفة وهو ما تم تطبيقه مع الحسابات املفتوحة بعنوان تخضع "

ه  امضيفاالنتخابات الرئاسية" 
 
" يةلم يتلق أية شكاية أو عريضة ذات عالقة بتمويل الحمالت االنتخابأن

 دون تحديد آليات املتابعة التي تم تأمينها ومستوياتها. 

 

بيانه ابة على التمويل األجنبي كما تم وإضافة إلى محدودية منظومة الرق وفي نفس اإلطار

لئن تم في و أعاله وارتفاع مستوى املخاطر املتصلة بمشروعية مصادر تمويل الحملة االنتخابية الرئاسية 

للنظر خاصة في كيفية تبادل املعطيات بين جميع  )1(سابقة الذكرجنة لتكوين ت االنتخابامستوى هيئة 

ومنهجية ضبط قائمة الشخصيات املعرضة ألخطار سياسية و قائمة في املجال الجهات املتداخلة 

من  96وعقد جلسات انتهت إلى إقرار أن تتولى الهيئة عمال بأحكام الفصل  مسيري األحزاب السياسية

نتخابي توجيه طلبات االسترشاد مباشرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد وأن يتولى البنك القانون اال 

ة  املركزي مدها باملعطيات حول العمليات املشمولة باالستقصاء واألشخاص محل االسترشاد في حال

يئة حصول اله وذلك من خالل عدم اللجنةهذه  نتائج أعمالمحدودية فقد اتضح ، تقدم بطلب إليه

 وعدمومن الجمعية املهنية التونسية للبنوك من البنك املركزي  خاصة على البيانات التي طلبتها

حيث لم يتوفر ما يفيد استغالل القانونية املتوفرة لها بالنجاعة الالزمة. من الصالحية  استفادتها

ات املطلوبة إلحكام الرقابة أو لجوء الهيئة للنظام البنكي إلجراء التقاطعلها رها يوفتم تاملعطيات التي 

 والتحقق من سالمة تمويل الحملة.

 

" املعطيات املقدمة لها كانت غير دقيقة وغير 
ّ
وفي هذا اإلطار أفادت هيئة االنتخابات بأن

 "مسألة الرقابة على تمويل 
ّ
اقبة تمويل الحملة")...( وأن قابلة للستغلل أو االستعمال في إطار مر

                                                           
لفساد برئاسة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعضوية ممثلين عن كل من وزارة املالية والبنك املركزي والهيئة الوطنية ملكافحة ا )1( 

 ومحكمة املحاسبات والجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية ولجنة التحاليل املالية واإلدارة العامة للديوانة.
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ستوجب وكما نص عليه القانون االنتخابي تدخل عديد األطراف ومنها البنك الحملت االنتخابية ت

املركزي وبصورة آلية ودون لزوم االشعار من الهيئة ذلك أن التمويل األجنبي للحملت االنتخابية فيه 

مس من نزاهة العملية االنتخابية ومن مبدأ تكافئ الفرص )...( وحيث ال تمتلك الهيئة الوسائل 

ة واملادية الستقصاء املعلومات )...( واملؤهل الرئيس ي للعب هذا الدور في كشف التمويل القانوني

األجنبي والتمويلت مجهولة املصدر واملشبوهة هو البنك املركزي )...( وقد كلفه املشّرع في القانون 

 الهيئة". االنتخابي بلعب هذا الدور بصورة أساسية وآلية وبتعهد تلقائي دون انتظار أي إشعار من

 

ولتفعيل  القانون االنتخابي ت الالزمة علىتعديال إدخال الفي انتظار إزاء هذه الوضعية وو 

البنك املركزي إلى وضع خطة بالتنسيق مع مختلف األطراف  يدعى من القانون االنتخابي 90الفصل 

دي التونس ي ومصالح وزارة والبري لتحاليل املاليةالتونسية ل واللجنةذات العالقة باملجال )النظام البنكي 

املالية ومصالح رئاسة الحكومة والوزارة املكلفة بالهيئات الدستورية( ملعالجة الحسابات املفتوحة 

لفائدة الذوات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالناشطين في الحياة السياسية والجمعياتية 

ها بالسنوات التي سبقتها لتأمين سالمة تمويل ودراسة العمليات التي مرت بها سنة االنتخابات ومقارنت

الحياة السياسية ونزاهة االنتخابات ورصد العمليات املشبوهة واإلبالغ عنها حتى يتم تفعيل املساءلة 

 وفق األحكام القانونية )القانون االنتخابي وقانون تبييض األموال( وردع املخالفين.

 

 التعاقد مع أطراف أجنبية .2

 

مشروعية مصادر تمويل الحملة االنتخابية الرئاسية تولت املحكمة إجراء قصد التأكد من 

رقابة على العمليات املتصلة بتمويل الحملة االنتخابية للمترشحين انطالقا من كشوفات الحسابات 

البنكية والبريدية الوحيدة املفتوحة للغرض واملودعة من قبل املترشحين لديها وتقييم املخاطر وإجراء 

ت مع البيانات املستقاة من البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي واللجنة التونسية للتحاليل تقاطعا

املالية والقطب القضائي االقتصادي واملالي والوكالة الفنية لالتصاالت. كما تولت املحكمة في إطار 

 2019أفريل  30 املؤرخ في 2019لسنة  41الصالحيات املخولة لها بموجب القانون األساس ي عدد 

املتعلق  2014ماي  26 املؤرخ في 2014لسنة  16واملتعلق بمحكمة املحاسبات وبالقانون األساس ي عدد 

باالنتخابات واالستفتاء مراسلة عدد من املؤسسات البنكية للحصول على تفاصيل العمليات املالية 

 ا مع املعطيات املتوفرة لديها. والحسابات الشخصية للمترشحين ومقاربته

 

وفحص الوثائق التي تحصلت عليها محكمة  املنجزة ةيالرقاب األعمالاتضح من خالل و 

املحاسبات ومعاينة املوقع االلكتروني لوزارة العدل األمريكية وفحص الوثائق املدرجة به وجود قرائن 

أو لفائدتهم  ةسواء بصفة مباشر  2019متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة إلى االنتخابات 

مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة االنتخابية. وفي هذا 

األعمال الرقابية إبرام عقد تأييد مع شركة ضغط  من خاللاإلطار تفيد الوقائع التي تم الوقوف عليها 
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م. دوالر  1)                      م.د  2,85بقيمة حوالي  2019أوت  19( بتاريخ Dickens and Masonأجنبية )

لغاية تمكينه بصفته مترشحا لالنتخابات لفائدة املترشح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي أمريكي( 

الرئاسية خاصة من كسب التأييد من قبل الهياكل واملنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس 

لين األمريكيين قبل تاريخ الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية. ولتنفيذ بنود هذا األمريكي وكبار املسؤو 

للمحكمة من خالل ثبت  أمريكي(ألف دوالر  250أ.د ) 712,6جزء من قيمته بمبلغ خالص العقد تم 

خ ألف دوالر أمريكي( بتاري 150) أ.د  427,5بقيمة  جزء منهأنه تم تحويل  عمال التقص ي التي قامت بهاأ

واملفتوح لدى  )1(من الحساب البنكي غير املصرح به لدى البنك املركزي التونس ي 2019سبتمبر  23

األوسط بدبي والراجع لزوجة املترشح لالنتخابات الرئاسية والقائمة على حملته  الشرق   HSBCبنك

 االنتخابية. 

 

ركة األجنبية لم يكن تحويله لفائدة الش املبلغ الذي تم   ألعمال الرقابية أن  كما أفرزت ا

أنه لم  2019ديسمبر  11مصدره تونسيا حيث أكد البنك املركزي التونس ي ضمن مراسلته املؤرخة في 

يتم تسجيل أي عملية تحويل أموال تعود للمعنية باألمر إلى الخارج من قبل الوسطاء املقبولين لديه 

 لعملة الصعبة بالخارج.  وأنه ال يتوفر لديه معلومات تفيد حيازتها لحسابات بنكية با

 

وفي إطار تأكيد نتائج أعمالها الرقابية تولت املحكمة التحقيق في شأن هذا العقد وذلك 

عليه من قبل الوكالة  )2(بمعاينة املوقع االلكتروني الرسمي لوزارة العدل األمريكية وإجراء اختبار فني

وقع املذكور مسجل باسم وزارة العدل الفنية لالتصاالت التي أفادت بأن اسم املجال الخاص بامل

 2020جوان  04عقد جلسة عمل بتاريخ  األمريكية. كما تولت املحكمة في إطار صالحيتها القانونية

على محاضر البحث التي تتقاطع مع شبهة التمويل األجنبي  واالطالعبالقطب القضائي االقتصادي واملالي 

ة التونسية للتحاليل املالية حول املعامالت املالية التي قد والتحري لدى البنك املركزي التونس ي واللجن

تكون في عالقة بتنفيذ هذا العقد. وقد انتهت الفحوصات إلى التأكيد بأن املوقع االلكتروني الذي نشر به 

بما في ذلك املعطيات املدرجة به لها قوة ثبوتية  العقد هو رسمي لوزارة العدل األمريكي وموثوق به وأن  

يمكن أن تكون أجنبية على مصادر تمويله  ما لم يثبت إلغاؤها وأن   ةعتبر صحيحتو د املذكور أعاله العق

العقد وتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة االنتخابية قد موضوع  وباعتبار أن  معنى أحكام القانون االنتخابي 

التعهد بالتحقيق في شبهة يؤثر بصفة حاسمة في إرادة الناخبين ستتولى التشكيالت القضائية باملحكمة 

 .والنظر في انجرارات ذلك على تمويل الحملة االنتخابية للمترشح املوضوع التمويل األجنبي للبت في

 

 

 

 

                                                           
  .2019ديسمبر  11مراسلة البنك املركزي التونس ي بتاريخ  )1(
 .2019أكتوبر  22استنادا إلى االختبار الذي تم إنجازه من قبل الوكالة الفنية لالتصاالت بطلب من محكمة املحاسبات بتاريخ  )2(



28 
 

ع للجمعيات .3
ّ
  التمويل املقن

 

ن الفصل 
 
الجمعيات من توسيع مصادر تمويلها  )1(2011لسنة  88من املرسوم عدد  34مك

أجنبية املصدر. واكتس ى في هذا اإلطار الدعم األجنبي للجمعيات وأتاح لها تلقي تبرعات وهبات ووصايا 

ر التمويالت األجنبية هة لها من )2(أهمية متنامية خاصة من خالل تطو  مليون دينار خالل سنة  4,7  املوج 

مليون دينار خالل  37و 2016و 2015مليون دينار خالل سنتي  24,5مليون دينار و 21إلى تباعا  2012

 .2019بع األولى من سنة األشهر الس

 

ر الفصل  سالف الذكر على الجمعيات  2011لسنة  88من املرسوم عدد  4وفي املقابل، حج 

أن تجمع األموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية 

م الدعم املادي لهم. ومنع الفصل  تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما من القانون االنتخابي  80أو أن تقد 

من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  18فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية. واعتبر الفصل 

قيام الجمعيات بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة  )3(2014لسنة  20عدد 

ح أو املساهمة في تنظيمها شكال من أ
 

 شكال التمويل املقنع للحملة االنتخابية. ملترش

 

سالف  2011لسنة  88وقصد الوقوف على مدى التزام الجمعيات بأحكام املرسوم عدد 

من القانون االنتخابي فيما يتعلق بمبادئ الشفافية وعدم دعم  80الذكر وبمقتضيات الفصل 

ت وعدم تمويل  2019الجمعيات للمترشحين لالنتخابات الرئاسية لسنة 
 
الحملة بمصادر أجنبية، تول

جمعية تم  اختيارها  64إلى عينة تتكون من  2020مارس  24محكمة املحاسبات توجيه استبيان بتاريخ 

خاصة على أساس قيمة مبالغ التمويالت األجنبية التي تحصلت عليها في إطار برامج التعاون الدولي 

ة من سنة  ت . و 2019إلى سنة  2015خالل الفترة املمتد 
 
ى جمعية منها إلى غاية  30تول

 
 2020 جوانموف

 الجمعيات التي امتنعت عن إجابة املحكمة. 3 امللحق عدداإلجابة على االستبيان ويبرز 

 

ن فحص نتائج االستبيان  ة البيانات بعد إجراء التقاطعات املطلوبة بخصوص صح  وبي 

%  54,17باتها لدى املحكمة أي ما يمثل جمعية من جملة الجمعيات التي أودعت إجا 13أن  املضمنة به 

لت على تمويالت أجنبية   %0,89بين بنسب تراوحت  هامبالغ 2019و 2017سنتي  تطورت بينتحص 

أ.د إلى  9.165ارتفعت مواردها األجنبية من  حيث %116,72 في حدود نمونسبة ي بمعدل أ %330,67و

 أ.د. 19.862

                                                           
  واملتعلق بالجمعيات. 2011سبتمبر  24املؤرخ في  )1( 

 .البنك املركزي التونس يحسب املعطيات املستقاة لدى  )2( 
أكتوبر  32املؤرخ في  17واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  2014أوت  8املؤر خ في  )3(

2017.  
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 تهاخالل السنوات األخيرة من الوقوف على محافظن النظر في أنشطة هذه الجمعيات وقد مك

 أن   على نفس الطبيعةإجماال 
 
تضاعفت التي بصرف مواردها ولئن التزمت جمعية "خليل تونس" إال

 63,104إلى  2017أ.د سنة  14,357أربع مر ات لترتفع بذلك من  2019و 2018و 2017خالل السنوات 

أهدافها كما تم  ضبطها بنظامها األساس ي فقد لوحظ من إنجاز أنشطة تتماش ى مع في  2019أ.د سنة 

عو  2019طبيعة األنشطة املنجزة خالل  التدقيق فيخالل  نشاط أن   مقارنة بالسنوات السابقة هاتنو 

أساسا على تنظيم وتقديم موائد إفطار جماعي خالل شهر اقتصر  2017و 2016الجمعية خالل سنتي 

ر املناطق املهمشة وتنظيم حفل خيري بقصر الرياضة باملنزه رمضان وتوزيع مستلزمات أولية في  وتطو 

توزيع مالبس بمناسبة  تمثلت في 2019إنجاز أنشطة جديدة تم تدعيمها سنة نحو  2018خالل سنة 

عيد الفطر وتقديم مساعدات طبية وشبه طبية، وتقديم مساعدات مدرسية ومساعدات للطلبة 

 2019ي توزيعها مرشح حزب "قلب تونس" لالنتخابات الرئاسية ومساعدات للعائالت املعوزة شارك ف

نبيل القروي. ومن شأن مشاركة مترشح لالنتخابات الرئاسية في إنجاز األنشطة املذكورة أن يخفي 

دة قانونا للغرض علما أن  املترشح املذكور كان في وقت  ير غانطالق حملته االنتخابية قبل الفترة املحد 

يوما من تاريخ فتح باب الترشح لالنتخابات  53)قبل  2019جوان  10ات إلى حدود بعيد عن االنتخاب

ة 2019أوت  02الذي انطلق في  2019الرئاسية   10.( يتولى تقديم برنامج يومي على قناة "نسمة" ملد 

 دقائق يهدف في إطار أنشطة جمعية "خليل تونس" إلى الدعوة لجمع التبرعات لتمويل أنشطة الجمعية. 

 

من قرار الهيئة العليا  18ويعتبر التصرف على النحو املذكور أعاله مخالفا ألحكام الفصل 

املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة  2014أوت  8املؤرخ في  2014لسنة  20املستقلة لالنتخابات عدد 

 االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة.

 

 ظهور مرشح قلب تونس للنتخابات الرئاسية  وقد أفاد رئيس جمعية خليل
ّ
تونس "أن

ة كممثل للجمعية وتقديمه لبرنامج على احدى القنوات التلفزية كان قبل انطلق الحملة االنتخابي

 في إطار ممارسته للعمل الجمعياتي كناشط باملجتمع املدني وليس كمترشح للنتخابات الرئاسية".

اعن املحكمة اإلدارية استبعدت قرار الهيكا املذكور وتم رفض املط كما أضاف أنه جدير بالتذكير أن

  ن  أ. وال يسع املحكمة إال وهو ما يقيم الحجة على عدم صحة القرائن ......."
 
ال ر في هذا املجتذك

 ن يوازيهأوبأن  حرصها على تفعيل مبدأ التحاور مع الجهات محل رقابتها يتطلب الوظيفية باستقالليتها 

حيث أن الدعوى موضوع املطاعن التي تم االستدالل  في تقديم اإلجابة وعدم مغالطة املحكمةالجدية 

 .دون الخوض في أصل األمور  شكال هارفضبها قد تم 

 

ن فحص أنشطة ومشاريع الجمعيات املمولة بتمويالت أجنبية ومقاربتها مع كشوفاتها 
 
كما مك

ل جمعية "خليل تونس"  2019و 2018و 2017البنكية والبريدية خالل السنوات  من الوقوف على تحص 
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ة " )1(على تمويالت أجنبية مجهولة املصدر " وذلك في  Eurogiro تم  تحويلها إلى الجمعية عن طريق منص 

ما  2019و 2018و 2017غياب أي تنصيصات تتعلق بهوية املانح. وبلغت هذه التمويالت خالل سنوات 

من قانون  99أ.د. وفي ذلك مخالفة ألحكام الفصل  20,587أ.د و 57,955أ.د و 21,097قدره على التوالي 

ه يجب  2015أوت  17املؤرخ في  2015لسنة  26مكافحة اإلرهاب وتبيض األموال عدد 
 
الذي ينص على أن

عات أو مساعدات مالية مجهولة املصدر. وفي هذا اإلطار  على الذوات املعنوية االمتناع عن قبول أي تبر 

علومات التي أفادت بها الجمعية في اجابتها الواردة على املحكمة من تحديد مصدر كل لم تمكن امل

د بعنوان سنة  3160,400و 2018د بعنوان سنة  5144,792التمويالت املذكورة حيث ظل ما قدره 

 مجهول املصدر. 2019

 

ل على يبرز ضرورة ايالء حوكمة الجمعيات التي تتحص أن النحوومن شأن التصرف على هذا 

ة لضمان مشروعية مواردها وحسن استعمالها في األغراض موارد أجنبية والرقابة عليها أهمية خاص  

 صة لها وتفادي التداخل املباشر وغير املباشر بين الحياة الجمعياتية والحياة السياسية. املخص  

 

عبر وسائل اإلعلم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية  الدعاية -ب

 لوسائط االلكترونيةوا

 

تمثل األنشطة الدعائية بمختلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية 

من القانون االنتخابي من بين وسائل الدعاية واألساليب املتاحة قانونا للتعريف  59حسب الفصل 

كر س القانون االنتخابي بالبرامج االنتخابية للمترشحين لالنتخابات واستقطاب الناخبين. ولئن 

ها في  )2(والنصوص الترتيبية املنظمة للمجال ة وسائل اإلعالم في تغطية الحمالت االنتخابية وحق  حري 

فقد تم التأكيد في أكثر من موضع على ضرورة  )3(النفاذ إلى املعلومة وفق التشريع الجاري به العمل

ة مبادئ على غرار احترا م مبدأ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التزام وسائل اإلعالم بعد 

ب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم )4(املترشحين  .)5(واحترام قواعد وأخالقيات املهنة وتجن 

ر الفصل   )1(2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8من القرار عدد  7وفي هذا اإلطار حج 

ما قبل الحملة أو خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي القيام  على وسائل اإلعالم سواء خالل فترة

                                                           
 . 2019فيفري  26حسب تقرير مراقب حسابات الجمعية املؤرخ في )1( 
ة لالنتخابات عدد خاصة قرار الهيئة ا )2(

 
ن ع 2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8لعليا املستقل ق بضبط القواعد والشروط التي يتعي 

 
لى وسائل واملتعل

د بها خالل الحملة االنتخابية  اإلعالم التقي 
ة لالنتخابات عدد  3الفصل  )3(

 
ق بضبط القواعد والشروط التي يت 0182فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8من قرار الهيئة العليا املستقل

 
ن على واملتعل عي 

د بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء.  وسائل اإلعالم التقي 

 من نفس القرار. 4الفصل  )4( 

 من نفس القرار. 5الفصل  )5( 

د بها خالل ال)1(  ن على وسائل اإلعالم التقي  ق بضبط القواعد والشروط التي يتعي 
 
 حملة االنتخابية وحملة االستفتاء.املتعل
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باإلشهار السياس ي وبث أو نشر كل تغطية إعالمية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للقائمات 

ة أو سلبية. حة أو املترشحين أو األحزاب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابي 
 

 املترش
 

املؤر خ  2014لسنة  20ر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد من قرا 18كما نص  الفصل 

ه يعتبر تموي وطرقه علىواملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته  2014أوت  8في 
 
ال أن

ة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة  عا توجيه موارد عمومية أو خاص 
مقن 

 أو ملترشح أو لحزب. مترشحة
 

دوبهدف التثبت من  وسائل اإلعالم واملترشحين بقواعد الحملة االنتخابية وذلك من  مدى تقي 

ة للحملة خالية من أي تمويل دعائي  خالل النظر في مدى نجاعة اآلليات املعتمدة لضمان تغطية إعالمي 

ت محكمة املح
 
ة مصادر تمويلها تول اسبات عقد جلسات عمل مع من شأنه أن يمس  من مشروعي 

لة في هذا املجال على غرار هيئة االنتخابات وهيئة االتصال وممثلين عن 
 
مختلف األطراف املتدخ

استنادا ملا للمحكمة من صالحيات قانونية تمكنها  منهامعطيات املجتمع املدني ذات االختصاص وطلب 

 تلوتم البحث والتحقيق في هذه املعطيات  .من ذلك
 
وتم  .وصحتها وموضوعيتها وثوقيتهامن حكمة ملا دتأك

واإلذاعة التونسية والوكالة التونسية التلفزة تي ؤسسزيادة على ذلك االستعانة بالخبرات الفنية مل

ة لألنترنات  والوكالة الفنية لالتصاالت. التونسي 
 

د باملب ة على عدم كفاية آليات ضمان التقي  ادئ وقد أفضت هذه الرقابة إلى الوقوف خاص 

ت به  قة بالتغطية اإلعالمية فضال عن تسجيل حاالت لإلشهار السياس ي خص 
 
األساسية للحملة املتعل

 سبر لآلراء وخرق الصمت االنتخابي. 
 
 بعض وسائل اإلعالم عددا من املترشحين وبث

 

 التقّيد بمبادئ الحملة االنتخابية وقواعدها عند التغطية االعلمية .1
 

د وسائل اإلعال  م بمختلف أنواعها )سمعية بصرية مكتوبة والكترونية( عند تغطيتها يعد  تقي 

 للحملة االنتخابية بمبادئ املساواة والحياد من جهة ومراقبة مدى التزام املترشحين بها من جهة أخرى 

ة مصادر تمويلها.  من اآلليات الضرورية لضمان االلتزام بمبدأ شفافية الحملة ومشروعي 
 

 لسمعية والبصريةوسائل اإلعلم ا 1-1
 

ت كل  من هيئة االتصال وهيئة االنتخابات اتخاذ آليات تهدف لتغطية الحملة 
 
لئن تول

ل أساسا في إصدار جملة من القرارات 
 
االنتخابية على أساس احترام مبادئ التعددية واإلنصاف تتمث

لكل   )2(مية متساويةفإن  عددا من هذه الوسائل لم تتول تأمين تغطية إعال  )1(الترتيبية في الغرض

                                                           
ة بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل  2019أوت  21على غرار القرار املشترك بين الهيئتين املؤر خ في )1(  واملتعلق بضبط القواعد الخاص 

ق بضبط القواعد والشروط  2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وقرار هيئة االنتخابات عدد 
 
واملتعل
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لت أساسا في اختالف نسبة التغطية وفي املترشحين. 
 
ة مظاهر تمث وقد تجسم ذلك عن طريق عد 

 . سابقة ألوانها تخصيص حوارات خاصة وفي القيام بدعاية انتخابية مباشرة
 

مترشحا للرئاسية بأكبر حيز زمني من  26من مجموع  )3(مترشحين 6فعلى سبيل املثال استفاد 

ح منهم ا
 

ة الزمنية لفائدة كل  مترش  بإحدىلتغطية اإلعالمية في القنوات التلفزية حيث تراوحت املد 

 ساعات.  )5(7و )4(6بين القنوات )الحوار التونس ي( 
 

ة تغطية إ ثمانية  بخصوص)التاسعة( التلفزية األخرى حدى القنوات كما تراوحت مد 

ة اإلجمالية  لكل واحد منهم%  1ومترشحين تراوحت بين صفر  مترشحين  4في حين استفاد  للبث.من املد 

 %. 6,6% و 6,7% و 7,4% و 9آخرين من تغطية مرتفعة نسبيا بلغت نسبتها على التوالي 
 

ة أخذ كلمة قاربت الساعتين 2) )6(مترشحينلفائدة منحت القناة التلفزية "قرطاج +" و  ( مد 

ة أخذ ال صت  )7(كلمة بالنسبة إلى سبعة مترشحينلكل واحد وهو ما يساوي حوالي ضعف مد  الذين خص 

 .امحدود ازمني الهم القناة حيز 
 

عبد الكريم ومن جانب آخر حظي مترشحون بأفضلية في النفاذ إلى برامج قناة الحوار وهما 

 القناة والذيبحوار خاص بكل واحد منهما أمنه ممثل عن يا ظححيث ومسانديه وسليم الرياحي  زبيدي

. وتجاوزت نسبة تغطية القناة ته في منزلهر املترشح سليم الرياحي إلى فرنسا ملحاو  تنقل بخصوص

ة االجمالية للبث في حين 11% و13وسليم الرياحي على التوالي  عبد الكريم زبيديللمترشحين  % من املد 

ة اإلجمالية للبث.. 2 )8(مترشحا 17لم تتجاوز هذه النسبة بخصوص   % من املد 
 

ثالثة مترشحين )عبير يام بدعاية مباشرة لفائدة املترشحين لوحظ استفادة وفيما يخص الق

ويعد  بث  .ومحمد عبو( بحوارات حول برامجهم االنتخابية ومواقفهم السياسية ومحسن مرزوق  موس ي

مثل هذه الحوارات مع شخصيات مترشحة لالنتخابات الرئاسية أثناء فترة ما قبل الحملة االنتخابية في 

 رفيهي من قبيل الدعاية لحملة انتخابية سابقة ألوانها.برنامج ت
 

                                                                                                                                                                      
د بها خالل الحملة االنتخابية وقرارها عدد  ن على وسائل اإلعالم التقي  واملتعلق بضبط القواعد الخاصة  2014سبتمبر  10املؤر خ في  2014لسنة  27التي يتعي 

 ائل اإلعالم األجنبية.باستعمال القائمات املترشحة عن الدوائر في الخارج لوس
 )الدور األول(. 2019سبتمبر  1-02تقرير هيئة االتصال حول رصد التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها  )2(
 أحمد الصافي سعيد وعبد الفتاح مورو ومحمد املنصف املرزوقي وحاتم بولبيار وعبد الكريم زبيدي ويوسف الشاهد )3(
 بد الكريم زبيدي ويوسف الشاهد.ع )4(
 الصافي سعيد وعبد الفتاح مورو. )5(

 محمد املنصف املرزوقي وعبد الفتاح مورو. )6( 
ة الهمامي ويوسف الشاهد وعبير موس ي وسعيد علي مروان العايدي )7( د وحم   وهم عبد الكريم زبيدي ومحسن مرزوق ومنجي الرحوي وقيس سعي 
د ولطفي املرايحي ومهدي جمعة ومحمد عبو ومحمد الهاشمي حامدي ومحمد  عبد الفتاح مورو وعبير )8( موس ي وحاتم بولبيار وإلياس الفخفاخ وقيس سعي 

 الصغير نوري ومنصف املرزوقي ومنجي الرحوي وعمر منصور وأحمد الصافي سعيد وسلمه اللومي وسيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد.
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ة اإلعالمية خالل الحملة ات التلفزية لم تتعامل عند التغطين القنو أمما سبق يتضح و 

االنتخابية بنفس الطريقة ولم يكن تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بين كافة املترشحين هاجسا لديها 

  اآلخرين.منها عدد من املترشحين دون إلى توفير تغطية استفاد  بقدر سعيها
 

إعداد البرامج التلفزية من متطلبات فنية وإعداد مسبق ملحتوى  لهخضع يا مل اواعتبار 

عن غير أن يكونوا ال يمكن للمترشحين الذين شاركوا في مثل هذه البرامج وتنسيق مع الضيوف البرنامج 

أما بالنسبة إلى  التأثير في إرادة الناخبين. برامج قصديها هذه الدراية بالغايات الترويجية التي تهدف إل

بحيز زمني  )1(مترشحين5القنوات اإلذاعية فقد شملت التغطية اإلعالمية ألنشطة الحملة االنتخابية 

دمنهم في حين لم يحض املترشح  واحدساعات لكل  4إجمالي يعادل  في  إال بحيز زمني إجمالي قيس سعي 

 كل اإلذاعات. الساعة والنصف في حدود
 

كما أفردت إذاعة "نجمة أف أم" املترشح "حمادي الجبالي" دون غيره من املترشحين للرئاسية 

فت التقنيات املستعملة فيه للتسويق اإلعالمي 
 
بنشر فيديو على صفحة الفايسبوك التابعة لها وظ

ن القانون االنتخابي م 52وملساندة حملته االنتخابية وهو ما يعتبر خرقا ملقتضيات الفصل ه لشخص

اة ويتعارض مع املبادئ الجوهرية للتغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية وخاصة منها احترام مبدأ املساو 

بين جميع املترشحين والتزام الحياد من قبل وسائل اإلعالم الوطنية والتعامل الفرص وضمان تكافؤ 

 ادة الناخب.بموضوعية ونزاهة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إر 
 

ه بتاريخ  لفت نظر  2019سبتمبر  18و 10وتجدر اإلشارة إلى أن  مجلس هيئة االتصال وج 

بخصوص اإلخالالت املذكورة لكل  من قناة "الحوار التونس ي" وإذاعة "نجمة أف أم" غير أن  ذلك يبقى 

د غير كاف وسائل اإلعالم  حيث أن  اقتصار اإلجراءات على توجيه لفت نظر ال يحول دون عدم تقي 

بمبادئ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات املترشحة وهو ما تم الوقوف عليه بمناسبة رقابة رئاسية 

 وغيرها من املحطات االنتخابية. 2014
 

  وسائل اإلعلم املكتوبة وااللكترونية 1-2
 

كترونية وسائل اإلعالم املكتوبة وااللبخصوص  )2(من خالل تقرير هيئة االنتخابات لوحظ 

يوسف الشاهد ) ينترشحمالصحف اليومية عدم االلتزام بمبدأ املساواة حيث على سبيل املثال مكنت 

% في حين  11% و 13 تراوحت بينأعلى نسب تغطية مقارنة مع باقي املترشحين،  من (عبد الكريم زبيديو 

ل باقي املترشحين إال على نسب تغطية تراوحت بين   ك الشأن بالنسبة إلىوكذل %. 9% و 4لم يتحص 

                                                           
ة الهمامي ومهدي جمعة ومحسن مرزوق محمد عبو ومحمد الهاشمي حامدي وح )1(  .م 
 .2019تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حول رصد الصحافة املكتوبة واإللكترونية خالل االنتخابات الرئاسية والتشريعية  )2(
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بأكبر نسبة تغطية مقارنة مع باقي  )1(مترشحين 7املثال على سبيل  استفادحيث الصحف األسبوعية 

 % من مساحة تغطية أنشطة الحملة بصحيفة "الشارع املغاربي". 86% و 84املترشحين تراوحت بين 
 

حيث بلغت  )3(رشحينمت 6اهتماما بأنشطة  )2(أولت املواقع االلكترونيةفي سياق متصل و

ة ت% من مساحة التغطية على هذه املواقع. وتمتع امل 47نسبة تغطيتهم   هامةرشح يوسف الشاهد بحص 

 .من البروز على سبعة مواقع الكترونية
 

ت هيئة 
 
مراقبة تغطية وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية للحملة النتخابات اولئن تول

د البعض م نها بالقواعد والشروط العامة لتغطية الحملة واملتعلقة أساسا والوقوف على عدم تقي 

ن للمحكمة اتخاذها أي إجراء ب ه لم يتبي 
 
من القانون  55 ينأحكام الفصل وفقاملساواة والحياد فإن

 . )4(2018لسنة  8من قرار الهيئة عدد  13وي االنتخاب
 

ذي يحوصل أهم نسب ال 4بامللحق عدد ويتضح جليا مما سبق ومن البيانات املضمنة 

ين استئثار عدد من املترشحين )املذكور  2019التغطية اإلعالمية لفائدة املترشحين لالنتخابات الرئاسية 

ة بوسائل اإلعالم بجميع أنواعها مقارنة ببقية املترشحين وهو ما يتنافى مع  أعاله( بنسبة تغطية هام 

ة املنظمة لتغطية الحمالت االنتخابية  وخاصة منها املساواة بين كافة املترشحين.   املبادئ العام 
 

من القانون االنتخابي باتخاذ  55وتدعو هذه الوضعية السلط ذات النظر التي كلفها الفصل 

إضفاء مزيد من النجاعة على الجانب و التدابير الالزمة لضمان احترام واجب الحياد إزاء املترشحين 

 ملسؤوليات وردع املخالفين وعدم االكتفاء على سبيل املثالالرقابي بإيجاد اآلليات الكفيلة بتحديد ا

 املخلة.   وااللكترونيةبتوجيه اإلشعارات إلى وسيلة اإلعالم املكتوبة 
 

 التمويل الدعائي .2
 

 عبر وسائل اإلعلم السمعية والبصرية  الدعاية 2-1
 

ي إلى الترويج من القانون االنتخاب 3يهدف اإلشهار السياس ي حسب ما تم  تعريفه بالفصل 

لشخص أو موقف أو برنامج بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل 

 اإلعالم السمعية أو البصرية أو املكتوبة أو اإللكترونية.

ر اإلشهار السياس ي باستثناء  57الفصل وخالفا ألحكام  من القانون االنتخابي الذي حج 

ة بإشهار  رصدت هيئةل الفترة االنتخابية الوسائط االشهارية خال االتصال قيام قنوات تلفزية وإذاعي 

ويوسف الشاهد ومحمد عبو وسليم الرياحي وعبد  عبد الكريم زبيديمترشحين وهم  6سياس ي خص  
                                                           

 الفتاح مورو مترشحين )عبد الكريم زبيدي وعبير موس ي ويوسف الشاهد ونبيل القروي ومهدي جمعة وسليم الرياحي وعبد )1(

 لشروق اونالين.ا -تونس ويبدو  -آخر خبر اونالين  - الصباح نيوز  -تونسفيزيون  –ابيتاليس ك  –يزنس نيوز ب -ونسكوب ت –ة تونس الرقمي -بابنات  )2( 
 يوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو وسليم الرياحي ومنصف املرزوقي. )3(
 اء.واملتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقي دبها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفت 2018فيفري  20في املؤرخ  )4(
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قرارات في تسليط خطايا  10الفتاح مورو ونبيل القروي. وقد تولى مجلس هيئة االتصال اتخاذ عدد 

ة وإعالم هيئة االنتخابات بذلك وتراوحت الخطايا املسلطة بين ضد  القنوات ا  أ.د. 100أ.د و 10ملعني 

 

 القناة تولت 
ّ
ولئن أفاد املترشح عبد الكريم زبيدي في إجابته على ملحظات املحكمة أن

تسجيل الحوار وبثه دون الرجوع إلى إدارة الحملة كما تولت قنوات أخرى بث كلمة ألقاها في اجتماع 

قرير إخباري خاص به وبالتالي تتحمل القنوات مسؤولية التغطية اإلعلمية للمترشحين وخرق وت

ه بالقنوات املذكورة.  
ّ
ه لم يتّم توفير ما يفيد اعتراضه على ما تّم بث

ّ
 مبدأ املساواة، فإن

على أن  يعتبر  2014لسنة  20من قرار هيئة االنتخابات عدد  38وفي هذا اإلطار نص الفصل 

ضمن النفقات غير املشروعة  كل  إنفاق يتخذ شكل منحة دعائية يكون موضوعه مخالفة أو جنحة من 

ل خدمة ولو كان 
 
مقابل كما ورد  دون أو جناية أو القيام باإلشهار السياس ي. وباعتبار أن  اإلشهار يمث

درج ضمن التمويل بتعريف اإلشهار السياس ي بالقانون االنتخابي وأن  التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ين

العيني ونظرا إلى ما يتطلبه من تكاليف بعنوان االنتاج والبث وما لإلشهار السياس ي من تأثير على 

ت محكمة املحاسبات ،الناخبين وبالتالي على شفافية الحملة واملساواة بين كافة املترشحين
 
اعتماد  تول

 كإشهار تي تمت خارج األطر القانونية لدعاية المن تكييف ل االتصال محاضر وتقارير هيئةما ورد ب

 .شرعية سياس ي ودعاية غير 

 

االستعانة بخبرات املصالح تم   من القانون االنتخابي 95عمال بأحكام الفصل عدد و 

واإلذاعة التونسية. وتم  تقدير  التونسية العمومية املختصة في هذا املجال على غرار مؤسستي التلفزة

ت  ت بها بعض القنوات التلفزية واإلذاعية املترشحين تكلفة الخدمات التي تم  اإلشارة إليها وخص 

دون إعتبار القنوات التي تم تصنيفها من قبل هيئة  للرئاسية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة

. فقد تراوحت التكلفة بالنسبة إلى القنوات التلفزية دون اعتبار تكلفة االنتاج االتصال أنها غير قانونية

 .تفاصيل ذلك 5امللحق عدد أ.د. ويبرز  171.000أ.د و 9.350بين 

 

أعمال هيئة نتائج وبخصوص الدعاية خالل الصمت االنتخابي فقد لوحظ من خالل 

قامتا خالل االنتخابات الرئاسية "ابتسامة اف أم وقناة إذاعية "الجنوبية"  تلفزية االتصال أن  قناة

ة بدعاية عبد الكريم مترشحين )نبيل القروي وعبير موس ي و  3ئدة لفاخالل الصمت االنتخابي  خاص 

ر جميع أشكال الدعاية خالل فترة  69وذلك خالفا للفصل ( زبيدي من القانون االنتخابي الذي يحج 

ت الهيئة املذكورة تسليط خطايا مالية في هذا الخصوص تراوحت قيمتها بين 
 
 3الصمت االنتخابي. وتول

 أ.د  10أ.د و

 

ا فيما يت ن أن  أم  ق ببث نتائج سبر اآلراء فقد تبي 
 
ت خالفا  4عل

 
قنوات تلفزية وقناة إذاعية تول

 نتائج سبر أراء أو استطالعات الرأي تخص  حظوظ بعض  70للفصل 
 
من القانون االنتخابي بث
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ة وذلك ضمن برامجها أو تقاريرها. واتخذت هيئة االتصال في هذا الشأن  املترشحين لالنتخابات الرئاسي 

 .قرارات في تسليط خطايا ضد  هذه القنوات 6

 

 عبر وسائل اإلعلم املكتوبة واإللكترونية الدعاية 2-2

 

ن فحص املعطيات التي تم  توفيرها للمحكمة من قبل هيئة االنتخابات مخالفة  35تسجيل  بي 

ة من املكتوبة وااللكترونية ارتكبتها وسائل اإلعالم  ع  2019بتمبر س 13إلى  2خالل الفترة املمتد 
تتوز 

مخالفة مرتكبة من قبل وسائل  26مخالفات تم ارتكابها من قبل وسائل اإلعالم املكتوبة و 9بحساب 

لت املخالفات  15اإلعالم االلكترونية. كما تم  تسجيل 
 
مخالفة مرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي. ومث

قة بالثلب 
 
لت نسبة املخالفات باإلشهار السياس ي  % من جملة املخالفات املرصودة فيما 84املتعل

 
مث

 : في الغرضمثلة أالجدول املوالي  برزوي %.7

 

 أمثلة املخالفة

شريطا ترويجيا للمترشح الرئاس ي لطفي املرايحي، في حين بث املوقع الثاني شريطا ترويجيا  اشهار سياس ي

املؤثرات التقنية للمترشح الرئاس ي عبد الفتاح مورو ويحمل كل  من الشريطين املظاهر و 

 لإلشهار. وقد أدى بث الشريطين املعنيين على هذين املوقعين، إلى ارتفاع عدد الزيارات على

 موقع بثهما في" يوتيوب

خرق الصمت 

 االنتخابي

نشر مقاالت إخبارية عن مواكب خصصها مترشحون الختتام الحملة االنتخابية ودعوا 

ما يعد مخالفة صريحة ملتطلبات الصمت خاللها الناخبين للتصويت لفائدتهم وهو 

 االنتخابي. 

تصريحات مترشحين عند خروجهم من مكتب االقتراع أحمد الصافي سعيد ويوسف الشاهد. 

 وتعتبر كل هذه التصريحات خرقا للصمت االنتخابي نظرا ملحتواها الدعائي.

ارتكبتها  )1(فةمخال 23وبخصوص الدورة الثانية سجلت وحدة الرصد لدى هيئة االنتخابات 

 (.2019أكتوبر  13و 12)يومي  وسائل اعالم بنشر محتوى دعائي خالل فترة الصمت االنتخابي

 

كلفة تحتسب  من يكون لها يمكن أنإزاء تنوع مظاهر عدم احترام مبادئ الدعاية وما و 

لي وبالرجوع إلى أفضل املمارسات وإلى فقه القضاء على املستوى الدو نفاق الحملة إضمن سقف 

املترشح باالعتراض على ما تم بثه من دعاية وإشهار خارج األطر القانونية  بضرورة قيامالذين يقران 

 عن رأي صاحبها حتى يتم إعلنه بأن ما صدر عن وسيلة اإلعلم و لفائدته 
ّ
ال يلزمه وال يعّبر بالتالي إال

                                                           
 3" )مخالفة واحدة( و"الصحافة" ) Le Tempsمخالفات( و" 4مخالفات( و"الشروق" ) 8" ) Le Quotidienارتكبت هذه املخالفات كل  من صحيفة " )1(

 " )مخالفة واحدة( و"Tunivisions" )مخالفتان( و "تونس الرقمية " )مخالفتان( و "Tunis-Hebdo " )مخالفة واحدة(" و"La Presse مخالفات( و"

Tuniscope)مخالفة واحدة( ". 
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للدعاية االنتخابية في اتجاه مزيد القانونية املنظمة تبرئة ذمته. تدعو املحكمة إلى مراجعة األحكام 

احتساب كلفة ما انتفع به املترشح من يمكن  ىوتحديد للمسؤولية وردع املخالفين حتمن الوضوح 

ة ضمن سقف اإلنفاق ية )من إشهار سياس ي وغير ذلك( باعتبارها نفقة غير شرعيدعاية غير شرع

سبة رقابتها على تمويل الحملت دعت إليه دائرة املحاسبات بمناأن  سبقاالنتخابي. وهو ما 

 .2014لسنة  تشريعيةالو  النتخابات الرئاسيةاالنتخابية 

 

 الدعاية عبر وسائل التواصل االجتماعي 2-3

 

تسري كافة املبادئ املنظمة للحملة على أي  من القانون االنتخابي على أن 68ينص  الفصل 

 سائط إلكترونية تهدف للدعاية االنتخابية.وسيلة إعالم إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر و 

 

ل الفصالن  من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  25من القانون االنتخابي و 57وخو 

للمترشح لالنتخابات الرئاسية استعمال الوسائط اإلشهارية الثابتة أو املتنقلة  )2(2019لسنة  22عدد 

قة بالوسائط أو اإللكترونية في إطار الحملة االنتخا
 
بية مع وجوب مد  هيئة االنتخابات بالبيانات املتعل

ل املترشح لنفقات دعم الصفحات اإللكترونية أو الترويج لها.   اإلشهارية املزمع استعمالها وبما يثبت تحم 

 

وأمام اكتساح وسائل التواصل االجتماعي مضمار التنافس مع وسائل اإلعالم األخرى 

شاركين في االنتخابات كقناة للتواصل السياس ي من خالل إنشاء صفحات واعتبارها من قبل امل

ومجموعات تتداول محتوى سياسيا مشتركا فيما بينها فضال عن تميز شبكاتها بسرعة االنتشار وقصد 

الوقوف على مدى استعمال املترشحين لالنتخابات الرئاسية لشبكات التواصل االجتماعي للقيام 

طلب معطيات من عدة أطراف على غرار الوكالة  في إطار صالحياتها  تولت املحكمةبحمالتهم االنتخابية 

الفنية لالتصاالت )فيما يلي الوكالة( وهيئة االنتخابات والوكالة التونسية لألنترنات وعقد جلسات عمل 

 )1(ماعيعلى وسائل التواصل االجت االنتخابيةمع ممثلين عن املجتمع املدني مختصين في مراقبة الحمالت 

 .من قبل التونسيين استخداماباعتباره الوسيلة األكثر  الفيسبوك وخاصة 

 

ة  ل عليها من مختلف األطراف املعني  ن فحص املعطيات املتحص 
 
 واملقاربات التيومعالجتها ومك

د الحسابات التي تم  اعتمادها للقيام  ق أساسا بتعد 
 
تم  القيام بها من الوقوف على مالحظات تتعل

دعاية لفائدة املترشحين لالنتخابات الرئاسية بدورتيها واعتماد تقنية االستشهار من خالل هذه بال

 الصفحات وغياب معطيات حول تقدير التكلفة الناتجة عن استعمال االستشهار وكيفية تأديتها.

 

                                                           
ق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها. 2019أوت  22املؤر خ في )2( 

 
 واملتعل

 .منظمة عتيد واملنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية )1( 
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الحسابات التي تّم اعتمادها للقيام بالدعاية لفائدة املترشحين  1-3-2

 للنتخابات الرئاسية

 

ق بضبط  2019أوت  22املؤر خ في  2019لسنة  22من القرار عدد  25 الفصل نص  
 
واملتعل

ح في االنتخابات
 

ه يمكن للمترش
 
 قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها على أن

ات تخابيئة االنالرئاسية استعمال الوسائط اإلشهارية الثابتة أو املتنقلة أو االلكترونية على أن يتم مد  ه

ل املترشح لنفقات دعم الصفحات اإللكترونية أو  قة بهذه الوسائط وبما يثبت تحم 
 
بالبيانات املتعل

 الترويج لها. 
 

حين لالنتخابات الرئاسية
 

باملواقع استجابة لطلب هيئة االنتخابات  )2(ولئن صر ح أغلب املترش

من  أربعتمادها خالل الحملة االنتخابية، فإن  اللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي التي تم  اعا

وا قبل انطالق الحملة وأحمد الصافي سعيد ومحمد عبو عبيد بريكيو  عمر منصور املترشحين )
 
( لم يتول

قة بالوسائط اإلشهارية املزمع استعمالها من قبلهم.
 
 االنتخابية مد  هيئة االنتخابات بالبيانات املتعل

 

ابية الرئاسية لفائدة املترشحين على استخدام الصفحات الرسمية ولم تقتصر الحملة االنتخ

ت معاينة وجود مجموعة من الصفحات غير الرسمية والتي  )3(التي أدلوا بها إلى هيئة االنتخابات. فقد تم 

رت 
 
أصبحت نشطة سياسيا بشكل متزايد مع اقتراب االنتخابات وخالل فترات الحمالت االنتخابية. ووف

غير الرسمية فرصة لألطراف السياسية الفاعلة ومناصريها للتواصل بحرية وبدون  هذه الصفحات

 رقيب.

 

وفي إجابة عن طلب املحكمة املتمثل في جرد الحسابات املفتوحة على شبكات التواصل والتي 

 تم استعمالها للقيام بالدعاية لفائدة املترشحين لالنتخابات الرئاسية والتي لجأت لتقنية االستشهار

 تولت كل  من الوكالة الفنية لالتصاالت وهيئة االنتخابات واملنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية

نات من أبرز الصفحات غير الرسمية املنشورة على  باالشتراك مع منظمة عتيد إيفاء املحكمة بعي 

ثوقية املعطيات تولت املحكمة التحري في شأنها والتحقق من مصداقية ومو شبكات التواصل االجتماعي 

صفحات غير في الدعاية لفائدة املترشحين ل استغالاملقدمة من قبل املنظمتين وتم التأكد من أنه تم 

 صفحة.   197و 22و 47بلغ عددها على التوالي رسمية 

 

ل عليها من الوقوف على اختالفات في تعداد الصفحات التي  نت مقاربة البيانات املتحص 
 
ومك

ن استعملت كأداة للق ة بكل  مترشح كما هو مبي   .6بامللحق عدد يام بالحملة االنتخابية الرئاسية الخاص 

                                                           
  مترشحا. 26مترشح من ضمن  23 )2(

 ال تمتلك شارة زرقاء تفيد بأن  الصفحة رسمية. )3( 
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الوكالة أكدت في إجابتها للمحكمة أنه "يصعب تقنيا تحديد بشكل حصري كل الحسابات  علما بأن  

 والصفحات املنشورة على فيسبوك والتي استغلت للغرض املذكور".

 

ل عليها كما تم  الوقوف من خالل املعطيات  على وجود عدد من املشرفين على املتحص 

 على غرار تركيا وفرنسا وأملانيا وكندا والصينبالخارج وتعدد توزعهم الجغرافي الصفحات غير الرسمية 

غرض املعطيات املقدمة في ال 7 امللحق عدد... ويبرز  والسعودية وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية

 لالتصاالت.من قبل الوكالة الفنية 

 

ن  صل تبي  ارتفاع مستوى نشاط الصفحات التي لم خالل فترة الحملة االنتخابية وفي سياق مت 

يكن لها أي انتماء أو هدف سياس ي معلن وذلك مقابل ثبات الصفحات السياسية الرسمية في مستوى 

ق نشاطها نشاط نشاطها املعتاد. ويبرز الجدول املوالي أهمية نشاط الصفحات غير الرسمية التي فا

 : الصفحات الرسمية

 

 عدد املنشورات غير الرسمية عدد املنشورات الرسمية املترشح للنتخابات الرئاسية

 1058 58 عبد الكريم زبيدي

 1059 98 يوسف الشاهد

 661 144 مهدي جمعة

 1277 68 اللومي سلمه

 222 221 نبيل القروي

أن  العديد من التي تحصلت عليها املحكمة  املعطيات والبياناتوفي نفس اإلطار بينت 

املنشورات املتشابهة تم تداولها في توقيت متقارب في العديد من الصفحات مما يشير إلى إمكانية وجود 

. ويبرز )1(تنسيق محتمل بين مسؤولي هذه الصفحات أو إمكانية أن تكون على ملك نفس الشخص

 : الجدول املوالي أمثلة لذلك

 
نتخابات املترشح لل 

 الرئاسية
عدد 

 املنشورات
عدد املنشورات 

 املتطابقة
عدد مرات 

 النشر
عدد 

 املستهدفين
عدد 

 الصفحات

 7 450.000 61 3 977 اللومي سلمه

 7 900.000 635 52 1054 مهدي جمعة

 24 900.000 114 17 991 عبد الكريم زبيدي

 30 مليون  3,7 140 30 1087 يوسف الشاهد

 6 500.000 9 4 167 نبيل القروي

 
                                                           

ات فأكثر، شاركت الصفح % 70فأكثر، محتوى النص متطابقا بنسبة  % 98الشروط التي يجب االستجابة لها: الصورة متطابقة بنسبة  )1( 

 ساعات. 8صفحات على األقل، مدة املشاركة بين املنشورات ال تتجاوز  3في منشورين على األقل، تحتوي الشبكة على 
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ويعتبر التباين الشاسع في عدد الصفحات التي تم حصرها دليال على تشعب املسألة وصعوبة 

إجراء الرقابة عليها بالشمولية والدقة الالزمتين ومن شأن توفر اإلطار القانوني والوسائل والتأهيل 

ى صفحات الفيسبوك وتحديد الالزمين أن يساعد على الوقوف على مدى شرعية اإلعالنات التي تتم عل

  تأكيدخاصة في ظل مسؤولية القيام بها 
 
بهذا )2(ن ال علم لهم وال مسؤولية عليهم "بعض املترشحين "با

 وتقدير كلفتها حتى يتسنى احتسابها ضمن سقف اإلنفاق على غرار وسائل الدعاية األخرى.الخصوص 

 

وتحديد تكلفتها  عمليات االستشهار عبر وسائل التواصل االجتماعي 2-3-2

 وكيفية خلصها

 

من قرار الهيئة العليا املستقلة  25من القانون االنتخابي والفصل  57يشترط كل  من الفصل 

املذكور سابقا على املترشح لالنتخابات الرئاسية عند استعمال وسائط  2019لسنة  22لالنتخابات عدد 

ى مد  الهيإشهارية بما في ذلك اإلشهار عبر شبكات التواصل االج
 
له لنفقات ئتماعي أن يتول ة بما يثبت تحم 

مترشحا لالنتخابات  16دعم الصفحات اإللكترونية أو الترويج لها. وفي هذا اإلطار تم الوقوف على أن 

الرئاسية استعمل منشورات مدعومة )استعملت تقنية االستشهار( ضمن الصفحات املصر ح بها من 

ن  37و قبلهم تراوح عددها بين منشورين  )1(11غير أن  8بامللحق عدد منشورا مدعوما كما هو مبي 

لهم نفقات دعم  موا لهيئة االنتخابات ما يثبت تحم  حا من بينهم لم يقد 
 

الصفحات اإللكترونية هذه مترش

ن   تفصيل ذلك. 9امللحق عدد أو الترويج لها ويبي 

 

لصفحات غير الرسمية التي تولت كما تم  الوقوف من خالل البيانات املتحصل عليها على أن  ا

لت الدعاية للمترشحين والتي لم يتم  التصريح بها لدى هيئة االنتخابات
 
 لالستشهار ياملصدر الرئيس  مث

غياب خدمة تصنيف اإلعالنات حسب طبيعتها تمكنت هذه الصفحات من دفع تكلفة املنشورات  وفي

دون التثبت من مصدر مما يحول . ى إدارتهافي غياب معلومات حول املسؤولين عل السياسية املروجة

 تمويل املنشورات املدعومة بالصفحات وكيفية خالصها.

 

عدد املنشورات املدعومة على الصفحات غير املصر ح بها من قبل  10امللحق عدد ويبرز  

 املترشحين.

 

ر جميع أشكال الدعاية خالل فترة  69وخالفا للفصل  من القانون االنتخابي الذي حج 

الصمت االنتخابي، تم  الوقوف على القيام بالدعاية االنتخابية خالل فترة الصمت االنتخابي على 

ن  . وبلغ عدد 11بامللحق عدد صفحات التواصل االجتماعي املصر ح بها وغير املصر ح بها كما هو مبي 

                                                           
 .2020جويلية  2اجابة صافي سعيد الواردة على املحكمة بتاريخ  )2(

ول ومحمد الهاشمي حامدي ومحمد املنصف املرزوقي ومحمد الصغير نوري وعمر منصور )1( 
 
وعبد الفتاح مورو وسيف الدين مخلوف وسلمه  الناجي جل

ة الهمامي وحمادي الجبالي وأحمد الصافي سعيد.  اللومي وحم 
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رشح "مهدي جمعة" مخالفة تخص  املت 16مخالفة منها  73املخالفات بالنسبة إلى الصفحات املصر ح بها 

مخالفة تخص   183مخالفة منها  551في حين بلغ عدد املخالفات على الصفحات غير املصرح بها 

 اللومي".  سلمهاملترشحة "

 

ق بتحديد الكلفة الناتجة عن استعمال االستشهار أفادت الوكالة الفنية يوف
 
ما يتعل

تقرير حيني مفصل خاص بكل دولة على  لالتصاالت بأن  "خدمة تقارير مكتبة إعالنات فيسبوك تنشر

حدة يوثق فيها الحجم الجملي لألموال املنفقة في خدمة اإلعالنات املدفوعة الخاصة بالفيسبوك والتي 

يكون محتواها انتخابي أو سياس ي أو اجتماعي. ويفصل التقرير املذكور حجم األموال املنفقة أو 

 أن  
 
بعض الدول من بينها تونس."  وبالتالي فإنه لم يتيسر  الخدمة تستثني هذه الخاصة بكل صفحة إال

 ملصالحها إفادة املحكمة باملطلوب.

 

ا بخصوص الطرق املعتمدة في خالص املقابل املادي لإلعالنات املمولة على شبكات  أم 

مها املوقع  التواصل االجتماعي فيسبوك أفادت الوكالة الفنية لالتصاالت بأن  هذه الخدمة يقد 

يه لإلشهار عن طريق تدوينة تظهر لفئة معينة من املستخدمين والبلدان واالهتمامات التي ملستخدم

يقوم املستشهر بتحديدها مسبقا وأن  الفيسبوك يفرض على مستخدميه مسبقا تحديد طريقة خالص 

ره بين ثالثة وسائل تتمثل في الدفع اليدوي  اإلعالناتتكاليف   )2(والخصم املباشر )1(املدفوعة ويخي 

. وبخصوص هذه الوسائل فإن  الفيسبوك ال يتيحها بصفة تلقائية لكل البلدان في العالم بل )PayPal )3و

 يتم استثناء العديد منها من بينها تونس.

 

وفي غياب وسيلة مباشرة تخول للمشرفين التونسيين على الصفحات من التعامل مع 

ه توجد حسب الوكالة العديد من املؤسسا
 
م عروضا مالية متفاوتة في إنجاز فيسبوك فإن ت التي تقد 

نت  اإلعالناتخدمة  ت تقديم قائمة إلى املحكمة تضم 
 
مراسلة باملحكمة قامت  مؤسسات.  9املمولة تول

سات 6 بخدمات  استفادوا الذين 2019 لسنة الرئاسية املترشحين لالنتخابات في لطلب قائمة)4( مؤس 

نة االجتماعي اصلالتو  مواقع عبر لالنتخابات الدعاية هذه املؤسسات والتكلفة الناتجة  قبل من واملؤم 

 عن هذه الخدمة. 

 

                                                           
م ستخديقوم املستخدم بإضافة األموال يدويا إلى رصيده مسبق الدفع قبل عرض اإلعالن على أن يتولى فيسبوك بخصم تكاليف اإلعالنات الخاصة بامل )1( 

 مرة واحدة في كل يوم.

ات يقوم املستخدم بربط بطاقة ائتمانه البنكية بحسابه على الفايسبوك قبل عرض اإلعالنات املدفوعة. ويتم بعد ذلك سداد تكاليف حسب الخيار  )2( 

 وحسب امليزانية املحددة مسبقا لكل إعالن وتتم عملية الخالص على شبكة األنترنت في شكل خصم حيني من الحساب املرتبط ببطاقة االئتمان.

 بحاسبه على الفيسبوك وبعد ذلك تحدد التكاليف بشكل تلقائي حسب الخيارات وامليزانية املحددة PayPalيقوم املستخدم في البداية بربط حسابه  )3( 

 مسبقا لكل إعالن.

 )4( marketing-ub, emarketing, acmp-unisie, digital branding, pub art, wet-Webpower. 
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وفي غياب نص قانوني يخول املحكمة تسليط عقوبات مالية على الخواص الذين يتعمدون 

عرقلة أعمال املحكمة بالتأخير أو االمتناع عن مدها بالوثائق املطلوبة إلنجاز أعمالها على غرار ما تم 

 3ه بالنسبة إلى القائمات املترشحة واملترشحين واألحزاب، لم تتلق املحكمة ردود سوى من إقرار 

. واستنادا إلى ما سبق 2019أفادت عدم تعاملها مع أي مترشح لالنتخابات الرئاسية لسنة   )5(مؤسسات

خاطر التمويل مبيانه وباعتبار ترجيح تحمل كلفة االستشهار بالعملة الصعبة تنبه املحكمة إلى ارتفاع 

 األجنبي للمترشحين الذي استفادوا بعمليات االستشهار. 

 

ومن خالل مقاربة البيانات التي تم تجميعها من مختلف املصادر )الوكالة الفنية لالتصاالت، 

هيئة االنتخابات، املجتمع املدني( يتضح صعوبة حصر املنشورات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة 

فة شاملة ودقيقة وصعوبة إثبات الصلة املباشرة بين بعض الصفحات واملترشحين االنتخابية بص

كما ال يمكن للمحكمة التصريح بشأن مصادر تمويل هذه الخدمات  منشوراتها.املنتفعين بالدعاية عبر 

لي الصفحات والطريقة التي تموشرعيتها نتيجة صعوبة  تسديد كلفة املنشورات ت بها تحديد كل ممو 

 ها الخالص.تالعملة التي تم بواسط وتحديد
 

وفي ظل  تنامي دور شبكات التواصل االجتماعي وأهمية تأثيرها في مسار العملية االنتخابية 

 ائج ضروري لكي تنتج املخالفة آثارها القانونية إزاء مرتكبها وأن ترتيب النت االستنادأن ركن  وباعتبار

ها والعالقة السببية بين املخالفة ومرتكبي اإلسنادبوت ركن القانونية عن املخالفة االنتخابية يقتض ي ث

تدعو املحكمة إلى وضع الضوابط القانونية الالزمة الستعمال هذه الشبكات من ناحية وتأهيل الهياكل 

 صفحاتالتي لها من اإلمكانيات والتجهيزات الفنية الالزمة على غرار الوكالة الفنية لالتصاالت ملتابعة ال

ة أن  هذه الوكالة قد أفادت املنشورة  على شبكات التواصل االجتماعي ورصد الجرائم االنتخابية خاص 

ها لم تتلق أي إذن قضائي في الغرض ومن شأن مثل هذه اإلجراءات أن تساهم في قيام املترشحين  بأن 

 وشفافية ومشروعية.  إنصافمبادئ الحملة من و بحمالت انتخابية تتالءم 
 

 دارة العمومية في أنشطة الحملة االنتخابيةاستعمال وسائل اإل  -ج
 

ر الفصل  من القانون االنتخابي استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة  53حج 

 20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  17مترشحة أو مترشح أو حزب. كما نص الفصل 

ر تمويل ال 2014لسنة  ا حملة بأموال يكون مصدرهاسالف الذكر على أنه يحج  ذاتا أو  مجهوالأو  أجنبي 

معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتس ي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير 

 .ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل األحزاب لقائماتها في االنتخابات التشريعية
 

                                                           
 )5(  " dingDidital Bran"و "Web Power"و "PubArt." 
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ن من خالل فحص محاضر هيئة االنتخابات أن ا يوسف ملترشح لالنتخابات الرئاسية وقد تبي 

 استعمل موارد اإلدارة العمومية أثناء قيامة بأنشطة حملته االنتخابية. ويبين الجدول التاليالشاهد 

 : تفاصيل هذه املوارد
 

وسيلة 

 النقل

الرقم املنجمي / الهيكل 

 اإلداري 
 امللحظات التاريخ

سيارة 

 إدارية
361461 – 09 04/09/2019 

سيارة ضمن املوكب املتجه من منطقة بئر استعمال ال

 .بنزرت نافع بواليةمسوغة مرورا بنهج ابن بني 

حافلة 

 عمومية

الشركة الجهوية للنقل 

 بوالية صفاقس
07/09/2019 

نقل أفراد حزب "تحيا تونس" من املدرسة االبتدائية 

 الحاجب إلى املعرض.

حافلة 

 عمومية

الشركة الجهوية للنقل 

 بوالية صفاقس
07/09/2019 

نقل أفراد حزب "تحيا تونس" من أمام بلدية ساقية الزيت 

 .إلى املعرض

 

إدارة الحملة الرئاسية لم تقم باستعمال أي سيارة إدارية " وأفاد املترشح ضمن إجابته أن  

 على كامل تراب الجمهورية وبعدم استعمال الحافلتين املذكورتين".

 

II- شفافية تمويل الحملة االنتخابية 

 

 
 
ن فحص الحسابات املودعة لدى املحكمة والتقاطعات التي قامت بها باالعتماد على مك

بيان مصادر التصريح بموارد وعدم على عدم  خاصة البيانات واملعطيات املتوفرة لديها من الوقوف

 احترام إجراءات قبض املوارد. التمويالت وعدمبعض 

 

 موارد غير مصّرح بها -أ

 

 في املؤرخ 2014 لسنة 20 عدد لالنتخابات املستقلة العليا هيئةال قرار من 32 الفصل اقتض ى

 الوكيل يتولى أن )1(وطرقه وإجراءاته االنتخابية الحملة تمويل قواعد بضبط واملتعلق 2014 أوت 8

 املخصص السجل في ذلك "تقييد الخاص أو الذاتي التمويل إطار في مالية ملوارد املترشح تلقي عند املالي

ح من كل أن   غير الوصوالت"، دفتر من مقتطعا يكون  قبله من ممض ى وصل موتسلي للغرض
 

 املترش

ةو  الفخفاخ وإلياس املرايحي لطفي محمد  بقيمة موارد تسجيل يتولوا لم مورو الفتاح وعبد الهمامي حم 

 ما أي أ.د 1.517,165            قيمته بما املحكمة قبل من ضبطها تم ملوارد تحصيلهم رغم أ.د 143,697

ل
 
 وهو مجهولة التمويل مصادر بذلك وظلت وصوالت من يقابلها ما يقتطعوا ولم هامن % 9,47 نسبة يمث

املذكور  2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  17الفصل  وأحكام يتنافى ما

                                                           
 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )1( 
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ر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها مجهوال حيث تحول ه ذه الوضعية دون التثبت أعاله الذي يحج 

 من مشروعية موارد املترشح.

 

وفي نفس السياق صر ح املترشح لالنتخابات الرئاسية حاتم بولبيار ضمن الحسابية املقدمة 

ر ولم يتلق أي موارد مالية لتمويل حملته االنتخابية ولم ينجز أية 
 
إلى محكمة املحاسبات أنه لم يوف

في التظاهرات واألنشطة وامللتقيات وسجالت خالية من التنصيص على نفقات في املجال.  وأدلى بقائمة 

نت األعمال الرقابية والتقاطعات التي أمنتها املحكمة  أي نشاط أو عمليات محاسبية. وخالفا لذلك بي 

قيام املترشح حاتم بولبيار خالل الحملة االنتخابية بأنشطة وتظاهرات لها كلفة مالية تمثلت أساسا في 

يدانية ملنطقة حي السعادة ببرج الوزير وزيارة ميدانية لشارع الحبيب بورقيبة وتنظيم ندوة زيارة م

صحفية  ومقهى سياس ي ولقاء بقاعة نسور قرطاج بحي هالل و إعداد شريط فيديو يعتمد التقنيات 

ة إعالمية االشهارية بعنوان " من يوميات حاتم بولبيار" إضافة إلى تعليق الفتات اشهارية وتطوير تطبيق

على هاتف جوال تتضمن البرنامج االنتخابي للمترشح واستطالعات للرأي فضال عن تحمل نفقات 

 ( إلدارة الحملة االنتخابيةهرباء واستهالك الهاتفاستهالك الك –استهالك املاء  -توفير مقر )كراء

 وتكاليف الحراسة .

ه قام بصرف أكثر من مليار من ويذكر أن  املترشح حاتم بولبيار صر ح في تصريح اعالمي ب
 
أن

املليمات خالل حملته االنتخابية كما لم يعارض ضمن البرنامج التلفزي "في البرنامج" الذي تم بثه على 

لسنة              توليه بمناسبة الحملة االنتخابية الرئاسية  2019سبتمبر  20قناة الحوار التونس ي بتاريخ 

 د.م. 1.2انجاز نفقات بقيمة  2019

 

وتعتبر التسجيالت والقرائن املذكورة أعاله من جملة الحجج التي إذا تظافرت مع الحجج التي 

تمت معاينتها من قبل املحكمة دليال قاطعا على قيام املترشح بتأدية نفقات انتخابية لم يلتزم بالتصريح 

اهة واملصداقية والشفافية بها ضمن الحسابية املدلى بها إلى محكمة املحاسبات مما يتنافى مع قيم النز 

املفترض توفرها في املترشح لالنتخابات الرئاسية وال يساعد على تعزيز الثقة فيما قدمه من مؤيدات 

وما ينجر عنه  من القانون االنتخابي إلى رفض الحساب 98ووثائق مما قد يؤدي عمال بأحكام الفصل 

 .من تسليط عقوبة مالية

 

 ما صرّ  هذا اإلطار أفاد املترشحوفي 
ّ
نفقة(  بأيةح به لدى املحكمة )من عدم قيامه بأن

افق وقيم النزاهة واملصداقية والشفافية وال يمكن ان يتم رفض ما قدمته استنادا إلى أنشطة  "يتو

انتخابية بسيطة ال تخطئها العين من كونها ليس لها كلفة مالية على غرار الزيارات الفردية واملقهى 

لعمل إلدارة الحملة االنتخابية وبعض املسائل التقنية التي هي من السياس ي وتخصيص مقر ا

 .مهندس مختص في االتصاالت"انني اختصاص ي بحكم 
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ي م فن  القانون االنتخابي قد حر  ألعل من أهمها التذكير ب عدة مالحظاتجابة املترشح إوتثير 

نتخابية أو باالستفتاء وذلك توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية اال  53فصله 

ان مهما كان شكلها أو طبيعتها باإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية، من قبل رئيس اإلدارة أو األعو 

ة غير املفت .العاملين بها أو منظوريها أو املوجودين بها وحة وينطبق هذا التحجير على املؤسسات الخاص 

 .للعموم

 

منه  77الفصل  ويل الحملة من الذوات املعنوية حيث نص  كما حرم القانون االنتخابي تم

ه "يمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون 
 
على ان

 سواها". وبالتالي فإن اقرار املترشح باستعماله مقر عمله للقيام بحملته االنتخابية يعتبر مخالفة.

قدمه املترشح من خدمات لذاته وجب تقييمها واحتسابها ضمن التمويل فضال عن ذلك فإن  كل ما ي

 الذاتي للحملة. 

 

 عدم احترام إجراءات قبض املوارد   -ب

 

عات وصوالت تتضمن لم حم 31 تخص أ.د 788,755 تناهز بقيمة تبر 
 
 الدورة خالل )1(ترش

 من 33و 32 الفصلين تضياتملق خالفا وذلك الوجوبية التنصيصات 2019 الرئاسية لالنتخابات األولى

 بضبط واملتعلق 2014 أوت 8 في املؤرخ 2014 لسنة 20 عدد لالنتخابات املستقلة العليا الهيئة قرار

ح كل على أوجبا اللذان )2(وطرقه وإجراءاته االنتخابية الحملة تمويل قواعد
 

 وصوالت دفتر مسك مترش

 وصوالت وتضمين الهيئة طرف من مختوماو  مرقما والعينية النقدية التبرعات لتلقي جذاذات ذي

 دفعه وطريقة به املتبر ع املبلغ وقيمة الوطنية تعريفه بطاقة ورقم للمتبر ع الكامل االسم التبرعات

 وصل تسليم عن فضال العينية التبرعات إلى بالنسبة املالية لقيمتها وتقدير العينية املساهمة وموضوع

  الدفاتر. هذه من تطعامق يكون  املالي الوكيل قبل من ممض ى

 

 الدورتين اللخ ملترشحينا نم 6 يتول  لم الذكر سالفي 33و 23 الفصلين ألحكام خالفاو 

 قيمتها تناهز مساهمات تلقيهم مقابل وصوالت قتطاعا 2019 لرئاسيةا االنتخابات نم والثانية األولى

 أ.د. 436,683

 

ت نقدية من قبل خواص وإصدار قبول تبرعااملترشح منجي الرحوي ، تولى ومن جهة أخرى 

املترشح  ر وقد برّ أ.د.  48,930وصوالت تبرع في شأنها خارج فترة الحملة االنتخابية بقيمة جملية بلغت 

                                                           
محسن مرزوق وعمر منصور ومحمد املحرزي عبو ويوسف الشاهد ومحمد الصغير نوري ونبيل القروي وعبير موس ي وإلياس الفخفاخ وحمادي  )1( 

ول ومحمد املنصف 
 
ة الهمامي وعبد الكريم زبيدي.الجبالي والناجي جل  املرزوقي وحم 

 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )2( 
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ّ
 عملية قبول التبرعات تمت أثناء الفترة االنتخابية إال  ذلك بإجابته "بأن

ّ
ه وقع تحرير بعض أن

 بتاريخ الحق".   الوصوالت الخاصة باملتبرعين من الجهات الداخلية

 

بطاقة التعريف  عددتبرعات عينية تم اسنادها ألسماء مختلفة بنفس  -ج

 بطاقات تعريف مختلفة أعدادالوطنية أو إسناد نفس االسم 

 

ن من خالل الرقابة على وصوالت التبرعات العينية املقدمة بالحساب املالي للمترشح عبد تبي  

ة مسندة ألشخاص مختلفة بمبلغ جملي قدره بطاقات التع أعدادالفتاح مورو وجود نفس  ريف الوطني 

 .د 1.846,880

 

وقد أرجع املترشح عبد الفتاح مورو هذه الوضعيات ضمن إجابته الواردة على املحكمة 

 إلى أخطاء مادية عند تسجيل أعداد بطاقات التعريف بالوصوالت املعنية.

 

 التأخير في تنزيلهابالحساب البنكي الوحيد أو  دون إيداعهاتحصيل موارد  -د
 

ه "يتعين على  83الفصل  نص  
 
فتح حساب بنكي  كل مترشحمن القانون االنتخابي على أن

 العليا املستقلةمن قرار الهيئة  20وحيد ترصد فيه املبالغ املخصصة للحملة". كما نص  الفصل 

ق بضبط قواعد تم 2014أوت  8املؤرخ في  2014لسنة  20لالنتخابات عدد 
 
ويل الحملة واملتعل

ل به كل املوارد االنتخابية وإجراءاته  ه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد تنز 
 
وطرقه على أن

 أن  
 
مترشح لم يتولوا إدراج بالحساب البنكي  12النقدية املخصصة للحملة مهما كان مصدرها، إال

ل  803,955الوحيد موارد نقدية بلغت 
 
نه  النقدية مع مواردهمجمو  نم % 37,69 نسبةأ.د تمث مثلما يبي 

ف عن إيداع كل   .12 امللحق عدد
 
وعلى سبيل املثال، يذكر املترشح أحمد الصافي سعيد الذي تخل

 يناملترشحبالنسبة إلى شأن الوكذلك د بالحساب البنكي الوحيد.  225.000وقيمتها موارده النقدية 

ف نالذيي حمادي الجبالو  سعيد علي مروان العايديو  عبيد بريكي
 
عات نقدية  واتخل عن إيداع تبر 

 32,070             على التوالي بمبلغ جملي قدرهالخاص بحملة كل واحد منهم الوحيد  البنكي بالحساب

 .د بحسابه البنكي الوحيد 7.540,430وأ.د. 
 

ه "لم يتمكن من فتح حساب بنكي إال بتاريخ وفي هذا اإلطار أفاد املترشح صافي سعيد 
ّ
 9بأن

ه " لم يتحصل على 2019سبتمبر  2في حين تنطلق الحملة االنتخابية بتاريخ  2019سبتمبر 
ّ
" وبأن

 ".أموال نقدية بعد فتح الحساب ليتمكن من ايداعها
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تح هذا اإلخلل باآلجال التي استغرقتها عملية ف سعيد علي مروان العايديبّرر املترشح و 

 لوحيداع جميع املوارد املالية املذكورة بالحساب البنكي االحساب البنكي حيث لم يكن بإمكانه "إيد

 باعتبار أن تاريخ انطلق الحملة االنتخابية سبق تاريخ فتح الحساب البنكي".
 

في واليات ه بأنه تم تجميع هذه املساهمات من قبل أنصار  عبيد بريكيكما أفاد املترشح 

 .حساب البنكي الوحيد بالنجاعة املطلوبةاستعمال العليه أنه تعذر بمتعددة ومواعيد مختلفة و 
 

 2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  31وخالفا ألحكام الفصل 

سالف الذكر التي أوجبت تنزيل املوارد املالية للمترشح فور قبضها بالحساب البنكي الوحيد للحملة، 

 33أيام و 5ي تم قبضها بالحساب البنكي بتأخير تراوح بين )إيداع املوارد املالية الت )1(مترشحين 4تولى 

ل يوما  قصاها لدى املترشح يوسف الشاهد.أ(. وسج 
 

 تبرعات من قبل ذوات معنوية  -ه

 

هأقر القانون االنتخابي إمكانية تمويل األحزاب السياسية للحمالت االنتخابية 
 
حصر  إال أن

ة والبلدية ولالستفتاء دون غيرها حيث عهذا التمويل صراحة لفائدة الحمالت االنتخ شريعي 
 
ة الت ر ف ابي 

ة للقائم 76فصله  ه "كل  تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتي 
 
ة التمويل الذاتي للقائمة بأن

حة أو لالستفتاء
 

سبة لقائماته املترش
 
حة أو الحزب بالن

 
راملترش ويل بصفة ضمنية على األحزاب تم " وحج 

ة. وفي هذا اإلطار حجر الفصل حملة مرشح قلة من قرار الهيئة العليا املست 9يها في االنتخابات الرئاسي 

واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة  2014أوت  8 املؤرخ في 2014لسنة  20لالنتخابات عدد 

ة صراح 2017أكتوبر  23املؤرخ في  17االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

ة. يها في االنتخابات الرئاسي   على األحزاب تمويل حملة مرشح 

 

باالعتماد على ما أفادت به الهيئة الفرعية املستقلة لالنتخابات  وقد أفرزت األعمال الرقابية

في هذا املجال حصول كل من املترشح  )1(مضمنة بمحاضر أعوانهامته من مؤيدات قد   وما 2صفاقس 

حركة النهضة حزب رشح عن حزب تحيا تونس واملترشح عبد الفتاح مورو عن يوسف الشاهد املت

 بمساعدة ومعاضدة أحزابهما في القيام بحمالتهما االنتخابية. 

 

                                                           
 .ومنجي الرحوي  يوسف الشهاد وعبير موس ي وعبد الفتاح مورو)1( 
خالفات تقاللية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة املمن القانون االنتخابي على أن  الهيئة "تنتدب أعوانا على أساس الحياد واالس 72ينص الفصل  )1(

 "يعاينأنه على  2014لسنة  20من قرار الهيئة عدد  45 لكما ينص الفص "(...) ورفعها ويؤدون أمام قاض ي الناحية املختص ترابيا اليمين

 "(...) ابطة العدليةأعوان املراقبة املحلفون بتكليف من الهيئة املخالفات لقواعد تمويل الحملة ولهم صفة مأمور الض
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فبالنسبة إلى املترشح يوسف الشاهد فقد تكفل حزب تحيا تونس بمصاريف كراء مجموعة 

بصفاقس وذلك بمقابل قدره  2019سبتمبر  7من املعدات للنشاط الذي قام به املترشح بتاريخ 

 د.   25.000

 

 النشاط املذكور يخّص اجتماعا شعبيا تم بقصر 
ّ
أفاد املترشح ضمن إجابته "أن و

أ.د كما هو مبين في سجل  25املعارض بصفاقس على الساعة الحادية عشر وبلغت كلفته الجملية 

ن تكفل بتنظيم العديد م الذي FP7للمزود  19/197األنشطة. وهذه النفقة محملة في الفاتورة رقم 

 االجتماعات للحملة الرئاسية".

 

 وبالرجوع إلى كراس األنشطة والتظاهرات الخاصة باملترشح لم يتم ذكر هذا النشاط. كما أن  

د 106.754,9وتتضمن مبلغا جمليا قدره  2019سبتمبر  18املشار إليها ضمن االجابة مؤرخة في  الفاتورة

 ن التنصيص على تفاصيلها يصفة دقيقة.تنظيم تظاهرات دو  تخص  

 

ل حزب حركة النهضةأم   اعتمادا على ما  ا بخصوص املترشح عبد الفتاح مورو فقد تكف 

 2019سبتمبر  02بمصاريف كراء قاعة ليوم 2أفادت به الهيئة الفرعية املستقلة لالنتخابات بصفاقس

وقد أفاد املترشح في إجابته أنه قد  .2019أوت  31بتاريخ ة وذلك بموجب فاتور د  2.500,600بمبلغ 

 اتصل باملزود الذي نفى كليا إصدار الفاتورة املشار إليها من قبل هيئة االنتخابات.

 

ن كما   0012581محضر معاينة النشاط للهيئة الفرعية لالنتخابات بالقصرين عدد تضم 

 اإلشارة إلى  2019سبتمبر  8بتاريخ 
 
رين بالدائرة االنتخابية بالقصا توزيع هدايتم  بنفس التاريخ  هأن

أفاد املترشح عبد الفتاح مورو في إجابته أنه. حركة النهضةحزب تمثلت في قبعات طبع عليها شعار   و

ى طباعة قبعات تحمل 
ّ
ال علم له بما وقع وأنه لم يقم بتوزيع مثل هذه الهدايا خاصة وأنه تول

 صورته.

 

د  1196,640األمام" خالص نفقات بمبلغ "حزب حركة تونس إلى  ى  تولوفي نفس اإلطار 

 تعلقت أساسا بمواد مكتبية ومعلوم كراء قاعة اجتماعات بلدية. عبيد بريكيلفائدة املترشح 

 

ى في نفس السياق "حزب بني وطني" تمويل الحملة االنتخابية للمترشح 
 
سعيد علي كما تول

ق بخالص  23.803,200بمبلغ جملي قدره  مروان العايدي
 
مصاريف طباعة مطويات بقيمة د تعل

 أ.د. 15د وإسناد تمويل مباشر بواسطة تحويل بنكي بقيمة  8.803,200
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دعائية وتوزيع صور املترشح املهدي جمعة وبيانه االنتخابي وذلك  خيمةكما تبين أيضا تركيز 

مناصرو حزب قام . وقد )1(أمام مقر حزب البديل التونس ي بفريانة من والية القصرين ملساندة املترشح

خيمة دعائية مجهزة باملعدات السمعية تركيز البديل التونس ي بافتتاح املقر الجديد للحزب باملرناقية وب

 تركيزتم  . كما)2(البصرية مع حضور فرقة نحاسية وتولوا توزيع األعالم واملطويات الخاصة باملترشح

أشخاص  وحضور دعة من والية املهدية خيمة دعائية أمام املكتب املحلي لحزب البديل التونس ي بالبرا

 .)3(2019سبتمبر  6  يحملون شعار الحزب وصورة املترشح للرئاسية وذلك بتاريخ

 

 وقد أفاد املترشح املهدي جمعة بـأن  "األنشطة املدرجة ضمن محاضر معاينة الهيئة تتمثل في

لتونس ي بصفة تلقائية أنشطة بسيطة ومختلفة قام بها البعض من مناضالت ومناضلي حزب البديل ا

 ودون إعالمه أو إشعاره بذلك".

ن من خالل فحص الوثائق املؤيدة للتبرعات العينية املودعة لدى املحكمة أن  املترشح  كما تبي 

د متأتية من تحالف تونس  992محمد املنصف املرزوقي قد استفاد بتمويالت بقيمة جملية قدرها 

 أخرى.

 

نته أعمال الرق ل بجزء من نفقات مترشحيها وفي ضوء ما بي  ابة من قيام بعض األحزاب بالتكف 

ة عقوبا م لتمويل االنتخابات الرئاسي 
 
ة وعدم إقرار اإلطار القانوني املنظ ة ت رادعفي االنتخابات الرئاسي 

طها محكمة 
 
ة حيث وباستثناء عقوبة رفض الحساب املالي التي يمكن أن تسل

 
ضد  األحزاب املخل

ل مرشحيها في املحاسبات على ا ب اإلطار القانوني عقوبات ضد  األحزاب التي تمو 
 
ح لم يرت

 
ملترش

ر ضمانات كافية الحترام هذه األحكام تدعو املحكمة إلى مزيد تعم
 
ة بما ال يوف يق االنتخابات الرئاسي 

ة على تمويل الحمالت االنت ةالنظر في جدوى اإلبقاء على هذا التحجير وتالفي انعكاساته السلبي   خابي 

ة. ر الحياة السياسي   وتطو 

 

 : لة بالجدول املواليتبرعات من قبل ذوات معنوية مفص   مترشحانومن جهة أخرى تلقى 

 
 ع/د اسم املترشح عليه بالدينار املتحصل التمويل قيمة

 املعتمدة االجتماعي للتواصل الرسمية الصفحة على اإلشراف تكاليف لم يتم تقدير

حيث أقر  املترشح بإشراف الشركة املعنية على الصفحة  2019 االنتخابية للحملة

 .بصفة مجانية

 1 املهدي جمعة

تقدير املورد العيني تم  . )من قبل شركة مطوية مجانا 30.000تأمين خدمات توزيع 

 .(د 999,600املذكور بمبلغ 

سعيد علي 

 مروان العايدي

2 

                                                           
 2019سبتمبر  7بتاريخ  0006021محضر معاينة مخالفة انتخابية عدد  )1(
 2019سبتمبر  2بتاريخ  0024582محضر متابعة نشاط انتخابي من قبل الهيئة الفرعية لالنتخابات بمنوبة عدد  )2(
 .خابات باملهديةوالصادر عن الهيئة الفرعية لالنت 9282محضر متابعة نشاط انتخابي عدد  )3(
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 ا سعيد علي مروان العايديولئن أفاد املترشح 
ّ
لشركة املعنية "قدمت مبلغا إجماليا أخذ أن

بعين االعتبار جميع الخدمات املوجهة لجميع جهات الجمهورية وعوض اعتماد تخفيض على مبلغ 

" ومن شأن الوضعية املذكورة أن تخالف 2وتونس  1النفقات لم يتم احتساب خدماتها بجتهي تونس 

ل انتفاعا غير مشروع بتبرع عيني اإلجراءات املتعلقة بتمويل الحملة االنتخابية حيث ي
ّ
مكن أن تمث

 من قبل ذات معنوية.

 

 تجاوز سقف التمويل الخاص من قبل الذوات الطبيعّية -و

 

ه يعتبر تمويال خاص االنتخابيمن القانون  77نص  الفصل 
 
كل تمويل نقدي أو عيني يكون  اعلى أن

ح.  ويمكن تمويل الحملة لكل مت
 

يا من غير املترش
 
ح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها مصدره متأت

 
رش

ة للفرد الواحد بالنسبة إلى  ة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير الفالحي  بحساب ثالثين مر 

ة.   االنتخابات الرئاسي 

 

األجر األدنى املضمون في  2019ماي  28واملؤر خ في  2019لسنة  454وضبط األمر الحكومي عدد 

ة للفرد الواحد بما قدره القطاعات غير الفالح  دينارا. 403,104ي 

 

 
 
ه لوحظ وجود تجاوز لسقف إال

 
 3دينارا من قبل  12.093,120والبالغ  التمويل الخاص أن

وهو ما من االنتخابات الرئاسية  لفائدة املترشح نبيل القروي في الدورة األولى )ذوات طبيعية( متبرعين

 : ه كما يبرز من خالل الجدول املواليأعال  املذكور مخالفة ألحكام الفصل  يعد  

 

ح ع/ر
ّ

 املتبرع اسم املترش

مبلغ التمويل 

الخاص النقدي 

 بالدينار

مبلغ التمويل 

الخاص العيني 

 بالدينار

املبلغ الجملي 

من قبل للتمويل 

وات الطبيعّية
ّ
 الذ

ورة األولى( 1   000 16  000 11   000 5  املتبرع األول  نبيل القروي )الد 

ورة األولى( 2   000 22  000 22     0 املتبرع الثاني نبيل القروي )الد 

ورة األولى( 3     695,008 21      695,008 21    0 املتبرع الثالث نبيل القروي )الد 



 

 

 

 

 

 

 زء الثالثالج

اقبة   نفقات الحملة االنتخابيةمر
 

 

 

 

 

 

 



53 
 

في دورتها األولى والذين قدموا حساباتهم إلى  2019بلغت نفقات املترشحين لالنتخابات الرئاسية 

                    أ.د بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية  5.043,438أ.د مقابل  6.873,517محكمة املحاسبات 

في دورتها األولى. واستأثرت كل  من نفقات الطباعة والنشر واإلشهار ونفقات التظاهرات  2014 لسنة

من  % 29,58و % 47,7واالجتماعات واالستقباالت بالنصيب األوفر حيث بلغت نسبتها على التوالي 

 : مجموع النفقات. ويبرز الرسم البياني املوالي تفصيل ذلك

 

 

في دورتها الثانية ما قدره  2019لسنة وبلغ مجموع نفقات املترشحين لالنتخابات الرئاسية 

قت النفقات خالل الدورة 2014االنتخابات الرئاسية لسنة خالل  أ.د 1.014أ.د مقابل  135,777
 
. وتعل

ستقباالت والتي الثانية أساسا بنفقات الطباعة والنشر واإلشهار ونفقات التظاهرات واالجتماعات واال 

ن بالرسم البياني املوالي % 7,41و % 87,97بلغت نسبتها على التوالي   : من مجموع النفقات كما هو مبي 
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87,97%

7,41%
3,83% 0,78%

توزيع النفقات حسب املوضوع

    الدورة الثانية للنتخابات الرئاسية 

الطباعة والنشر واإلشهار

التظاهرات واالجتماعات واالستقباالت

كراء املعدات ووسائل النقل

مصاريف مختلفة

 

ت  2014وعلى غرار نفقات املترشحين خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية  والتي تم 

من النفقات بعنوان الدورة األولى من  % 55ك فقد تم تأدية تأدية أكثر من نصفها بواسطة الصكو 

بواسطة الصكوك. وبلغت نسبة النفقات التي لم يتم خالصها خالل هذه  2019االنتخابات الرئاسية 

ن بالرسم البياني املوالي % 6الدورة   : من مجموع النفقات كما هو مبي 
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من النفقات بواسطة صكوك  % 21فقات الدورة الثانية فقد تم تأدية أما بالنسبة إلى ن

من مجموع النفقات  % 44 إلى بنكية. وارتفعت نسبة النفقات التي لم يتم خالصها خالل هذه الدورة

 : كما يتضح من الجدول املوالي

 

21%

29%

6%

44%

                             

                                          

صك عيني نقدا ديون 

 

ل ل بلغت نفقات املترشحين الذين تحص  من األصوات  % 3وا على ما ال يقل  عن وفي سياق متص 

من مجموع املترشحين(  % 38,46مترشحين أي ما يمثل نسبة  10املصر ح بها في الدورة األولى )

ل  4.838,563
 
ومثلت نفقات الطباعة والنشر  من جملة نفقات كافة املترشحين. % 70,39أ.د وهو ما يمث

لو  من جملة  % 44,27 من األصوات % 3ا على ما ال يقل  عن واإلشهار بالنسبة إلى املترشحين الذين تحص 

لوا على أقل  من  % 55,86نفقاتهم في حين كانت هذه النسبة في حدود  بالنسبة إلى املترشحين الذين تحص 

 : من األصوات كما يبرز ذلك الجدول والرسم البياني املواليين % 3

 

 بيان املصاريف
 مجموع املترشحين

حّصلوا املترشحين الذين ت

% من 3على األقل على 

 األصوات املصرّح بها

املترشحين الذين تحّصلوا 

% من  3على أقل من 

 األصوات املصرّح بها

 النسبة % املبلغ بالدينار النسبة % املبلغ بالدينار النسبة % املبلغ بالدينار

 55,86 774,695 136 1 44,27 157,808 142 2 47,70 932,503 278 3 الطباعة والنشر واإلشهار

 21,84 521,892 444 32,83 388,923 588 1 29,58 910,815 032 2 التظاهرات واالجتماعات واالستقباالت

 13,77 135,620 280 14,51 270,199 702 14,29 405,819 982 كراء املعدات ووسائل النقل

 0,69 140,317 14 6,28 102,960 304 4,63 243,277 318 األجور واملنح

 7,83 381,689 159 2,10 643,746 101 3,80 025,435 261 مصاريف مختلفة

 100 954,213 034 2 100 563,636 838 4 100 517,849 873 6 املجموع
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ولوحظ من خالل مقاربة نفقات الحملة االنتخابية الرئاسية املصرح بها وعدد األصوات املتحصل 

املترشحين خالل الدورة األولى والدورة الثانية تباينا كبيرا مثلما يتضح من الرسمين  عليها من قبل

 : البيانيين املواليين
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توزيع عدد األصوات ومبالغ النفقات بين املترشحين

    الدورة األولى للنتخابات الرئاسية 

مجموع النفقات عدد األصوات املتحّصل عليها
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I- الطابع االنتخابي للنفقات 

 

وع النفقات من القانون االنتخابي على أن  "املصاريف االنتخابية هي مجم 3ينص الفصل 

النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة االنتخابية )...( من قبل املترشح أو القائمة أو الحزب 

لفائدتهم، وتم استهالكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة االنتخابية )...( لنيل ثقة الناخب والحصول 

لسنة             20ليا املستقلة لالنتخابات عدد )جديد( من قرار الهيئة الع 37على صوته" وينص  الفصل 

د بها خالل الفترة االنتخابية، وتم   2014 على أنه "ال تكتس ي النفقة صبغة انتخابية إال إذا تم  التعه 

دفعها أو استهالكها في الدائرة االنتخابية املعنية، وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته." 

 25املؤرخ في  2019لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  5كما ينص الفصل 

سبتمبر  02على أن تنطلق الحملة االنتخابية يوم  2019واملتعلق بروزنامة الرئاسية لسنة  2019 جويلية

نت 2019سبتمبر  13وتنتهي يوم  2019  أن  الفحوصات املنجزة من قبل املحكمة في هذا الشأن بي 
 
أن   إال

مترشح لالنتخابات الرئاسية خالل الدورة األولى  18أ.د من النفقات املنجزة من قبل  208,519ما قيمته 

% من جملة املصاريف املنجزة من 3,03و بعنوان الحملة% من جملة مصاريفهم 3,45 أي ما يمثل نسبة

ت خارج الفترة أو الدائرة االنتخابية أو أنها كا نت ال تهدف إلى نيل ثقة الناخب قبل كافة املترشحين تم 

نه الرسم البياني املوالي  : والحصول على صوته.  كما يبي 
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وبلغت النفقات غير االنتخابية املنجزة من قبل املترشحين خالل الدورة األولى أقصاها 

ملترشح أحمد الصافي سعيد إلى اأ.د بالنسبة  43,576وملترشح نبيل القروي إلى اأ.د بالنسبة  67,981

ملترشح يوسف الشاهد. إلى اأ.د بالنسبة  26,440و عبد الكريم زبيديملترشح ى الإأ.د بالنسبة  28,819و

 وتوزيعها بين املترشحين. انتخابيةتفصيل النفقات التي ال تكتس ي صبغة  13امللحق عدد ويبرز 

 

تخابية املنجزة خالل الدورة الثانية من وفي املقابل بلغت النفقات التي ال تكتس ي صبغة ان

ها بنفقات تم  تأديتها خارج فترة الحملة االنتخابية من قبل  3,762االنتخابات الرئاسية 
 
قت كل

 
أ.د تعل

 املترشح نبيل القروي.

 

II-  ة نفقات الحملة االنتخابيةيشرع 

 

إلى  2019ة أفضت الرقابة على مشروعية نفقات الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسي

قت أساسا باإلشهار السياس ي عبر الوسائط اإلشهارية وبإنجاز النفقات على 
 
الوقوف على مالحظات تعل

 خالف الصيغ القانونية وبتسديد املصاريف االنتخابية نقدا وبإثبات الصرف الفعلي للنفقات.

 

لة -أ
ّ
 اإلشهار السياس ي عبر الوسائط اإلشهارية الثابتة أو املتنق

 

ة يعتبر اإل  شهار السياس ي كما تم  تعريفه بالفصل الثالث من القانون االنتخابي بأنه "كل  عملي 

إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، 

ير في وتهدف إلى الترويج لشخص أو ملوقف أو لبرنامج أو لحزب سياس ي، بغرض استمالة الناخبين أو التأث
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ة، أو عبر وسائط  ة أو املكتوبة أو اإللكتروني  سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل اإلعالم السمعية أو البصري 

زة باألماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة".
 
ة ثابتة أو متنقلة، مرك  إشهاري 

 

ر الفصل  حاالت من القانون االنتخابي اإلشهار السياس ي في جميع ال 57وفي هذا السياق حج 

خالل الفترة االنتخابية باستثناء حالتين من بينها استعمال الوسائط االشهارية من قبل املترشحين في 

من قرارها عدد  25االنتخابات الرئاسية وذلك حسب الشروط التي ضبطتها هيئة االنتخابات في الفصل 

استعمال علم الجمهورية  والتي تتمثل باألساس في عدم )1(2019أوت  22املؤر خ  في  2019لسنة  22

التونسية أو شعارها ومد  الهيئة بالبيانات املتعلقة بالوسائط اإلشهارية املزمع استعمالها، وخاصة 

املعطيات املتعلقة بحجمها وأماكن تثبيتها أو جوالنها أو عناوينها اإللكترونية ثم  إزالة تلك الوسائط أو 

من القانون االنتخابي  57نتخابي. وتعتبر مخالفة الفصل إيقاف العمل بها قبل انطالق فترة الصمت اال 

من  154آالف دينار طبقا للفصل  10آالف إلى  5جريمة انتخابية يعاقب مرتكبها بخطية مالية من 

 القانون االنتخابي.

 

ة مراقبة التزام املترش 89كما أوكل الفصل  حين من القانون االنتخابي إلى هيئة االنتخابات مهم 

 تمويل الحملة االنتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية. وفيبقواعد 

ت هيئة االنتخابات بتاريخ 
 
حين لالنتخا 2019سبتمبر  12هذا اإلطار تول

 
بات توجيه مراسالت لكافة املترش

لة في املواقع اإلشهارية الثابتة  2019الرئاسية لسنة  ها بقائمة مفص  لة الواقع استقصد مد  عمالها واملتنق 

 ألغراض الحملة االنتخابية الرئاسية، مع بيان حجمها وأماكن تثبيتها أو جوالنها.

 

 26مترشح من مجموع  16واستجابة للمراسالت املذكورة لم تتلق  الهيئة إجابة سوى من 

ا مد  الهيئة بقائمة م )2(مترشح 15مترشح لالنتخابات الرئاسية من بينهم  لة في الوسائط اإلشهارية تولو  فص 

ح 
 

داملستعملة من قبلهم خالل الحملة االنتخابية وصر ح املترش بمقتض ى مراسلته الواردة على  قيس سعي 

بأنه لم يقم بأي إشهار سياس ي عبر الوسائط اإلشهارية الثابتة أو املتنقلة  2019سبتمبر  13الهيئة بتاريخ 

و  مد  الهيئة  عبيد بريكيوعمر منصور وأحمد الصافي سعيد و في حين لم يتول  املترشحين محمد عب 

لة في الغرض رغم استعمالهم لوسائط إشهارية خالل حمالتهم االنتخابية  ذلك تبيان تم  و  .بقائمة مفص 

ل  من هيئة االنتخابات عليها من خالل املقاربة التي أجرتها املحكمة بين كل  من املعطيات املتحص 

ل عل واليات من الجمهورية وذلك في إطار  5واملتعلقة بعدد  املجتمع املدنييها من واملعطيات املتحص 

نة بالحسابات املالية  إنجازه ملشروع حول الرقابة على الحملة االنتخابية الرئاسية واملعطيات املضم 

ن الجدول املوالي عدد الوسائط اإلشهارية املستعملة من املترشحين امل  : عنييناملودعة لدى املحكمة. ويبي 

 

                                                           
 املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها. )1( 

دات عبير موس ي وسلمه اللومي والسادة منجي الرحوي ويوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو وعبد الكريم زبيدي ولطفي امليتعلق األمر بكل  من  )2(  رايحي السي 

 مروان العايدي وسيف الدين مخلوف ومحسن مرزوق ومنصف املرزوقي ومهدي جمعة ونبيل القروي والهاشمي الحامدي. وحمادي الجبالي وسعيد علي
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 اسم املترشح

 عدد الوسائط اإلشهارية املستعملة 

استنادا إلى املعطيات 

 املتوفرة لدى املحكمة

لحسابات املالية ى اإلاستنادا 

 املودعة لدى املحكمة

و  - 3 محمد عب 
 10 9 عمر منصور 

 - 2 أحمد الصافي سعيد
 - 1 عبيد بريكي

 

ح عمر منصور ضمن حساب
 

ه املالي املودع لدى محكمة املحاسبات ولئن صر ح املترش

ة قدرها بوسائط إشهارية وذلك  10باستعمال   02دينار خالل الفترة املمتدة من  4.760,600قيمة جملي 

م ما يفيد حجمها أو أماكن تركيزها مما لم يساعد  2019سبتمبر  13إلى  2019سبتمبر   أنه لم يقد 
 
إال

 الضوابط واألسعار املعمول بها. املحكمة على إعادة تقدير قيمتها بحسب

 

كما لم يصر ح كل  من املترشح لطفي املرايحي وحمادي الجبالي ضمن حساباتهم املالية املودعة 

لدى محكمة املحاسبات بكل  النفقات املنجزة خالل الحملة االنتخابية واملتعلقة باستعمال الوسائط 

ى املترشح لطفي املرايحي تقديم
 
نت ما يفيد  اإلشهارية حيث تول لة لهيئة االنتخابات تضم  قائمة مفص 

 37.623,600وسيطة إشهارية ثابتة متوسطة الحجم مؤيدة بفاتورة بمبلغ جملي قدره  68استعمال 

حمادي الجبالي وأحمد  إلى املترشحيندينار دون تقديم ما يفيد ذلك إلى املحكمة وكذلك الشأن بالنسبة 

بالوسائط اإلشهارية رغم   ةتعلقاملنفقات بال ن حسابيهما املاليينضمالصافي سعيد اللذان لم يصر حا 

ملعطيات املتوفرة إلى اوسائط إشهارية استنادا  2معلقة إشهارية و 11استعمالهما ملا عدده على التوالي 

 لدى املحكمة. 

 

صل، صر ح املترشح عبد الفتاح مورو لدى هيئة االنتخابات باستعماله وسائط  وفي سياق مت 

وذلك بمختلف مدن الجمهورية، في حين أنه لم يصر ح ضمن  45هارية ثابتة ومتنقلة بلغ عددها إش

وسيطة إشهارية وذلك بكل  من مدينة  32حسابه املالي املودع لدى محكمة املحاسبات سوى بما عدده 

ن بالجدول املوالي   : سوسة وتونس الكبرى وجمال كما هو مبي 
 

املبلغ املدّون 

الديناربالفاتورة ب  

 بيان النفقة الكمّية الفاتورة

 املوضوع املكان  العدد التاريخ

1500,000 07/09/2019  وسائط إشهارية ثابتة  مدينة سوسة  2 1964 

6.248,100 04/09/2019  وسائط إشهارية ثابتة تونس الكبرى  15 27 

4.653,500 09/09/2019  إشهار متنقل بشاحنة مدينة سوسة 12 59 

1.250,100 11/09/2019  وسائط إشهارية ثابتة  مدينة جمال 3 - 

 املجموع 32 13.651,700
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ة نفقاتهم املنجزة خالل الحملة 
 
ومن شأن عدم تصريح املترشحين لالنتخابات الرئاسية بكاف

االنتخابية لدى محكمة املحاسبات أن يحول دون أخذها بعين االعتبار عند مراقبة تجاوز السقف 

فاق على الحملة االنتخابية املسموح به قانونا. وستتولى هيئات املحكمة تقدير كلفة ما لم الجملي لإلن

 يتم التصريح به ضمن اعمالها القضائية وترتيب آثارها القانونية على املترشحين املعنيين. 
 

 القانونية الصيغ خلف على نفقات إنجاز  -ب
 

  2004لسنة  33من القانون عدد  33ينص  الفصل 
 
م للنقل البري على أن  تعاطي نشاط املنظ

ة لنقل األشخاص أو البضائع يخضع لكراس  كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات املعد 

ه اتضح من خالل فحص 
 
 أن

 
شروط وتصريح مسبق لدى املصالح املختصة بالوزارة املكلفة بالنقل، إال

أ.د  8,620لطفي املرايحي أداء نفقات بقيمة وثائق اإلثبات املودعة لدى املحكمة تولي املترشح محمد 

لفائدة أشخاص طبيعيين بعنوان كراء سيارات دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية ملمارسة هذا 

 النشاط.
 

 تسديد املصاريف االنتخابية نقدا -ج
 

من القانون االنتخابي على أن "يتم  تسديد املصاريف االنتخابية بواسطة  85الفصل  نص  

ة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة وال يمكن تجزئة هذه شيكات أ و تحويالت بنكي 

ت تأدية نفقات نقدا تجاوزت قيمتها  املصاريف لكي ال تتجاوز القيمة املذكورة". وخالفا لهذه األحكام تم 

لغت قيمتها الجملية مترشحين خالل الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية وب 9الحد املذكور من قبل 

من  % 2,01و           من جملة املصاريف النقدية للمترشحين املعنيين  % 6,43أ.د أي ما يمثل  104,883

ن   .تفصيل النفقات املذكورة 14امللحق عدد جملة املصاريف النقدية لكل  املترشحين. ويبي 
 

ل املترشح عبد الفتاح مورو وبلغت على سبيل املثال النفقات التي تمت تأديتها نقدا من قب

قت بكراء قاعة الفتتاح الحملة االنتخابية  6.661,200سقف اإلنفاق نقدا وتجاوزت قيمتها 
 
د تعل

 بميالنو وخالص تذكرة ذهاب وإياب لباريس وخالص معلوم كراء مقر  الحملة االنتخابية الرئاسية.

 

لقاعة بميلنو حيث أن تاريخ وقد أفاد املترشح ضمن إجابته أنه تولى بنفسه خلص كراء ا

  هذا النشاط سابق لتاريخ فتح الحساب البنكي الوحيد
ّ
 سخلص تذكرة ذهاب وعودة لباريوبأن

لم يتبرع بمبلغ ه من القانون االنتخابي باعتبار أن 76يتماش ى مع التمويل العيني الوارد بالفصل 

ة بخصوص معلوم كراء مقّر الحملنقدي للحملة بل قام بتبرع عيني متمثل في شراء تذاكر سفر. و 

  أشار املترشحفقد 
ّ
 عملية التسويغ كانت سابقة لتاريخ فتح الحساب البنكي الوحيد.  إلى أن
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ويعتبر هذا التأويل مخالفا ملا ورد بدليل تمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات التشريعية 

ث عر ف املساهمات العينية بجميع والرئاسية الصادر عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حي

الخدمات املستفاد منها والتي لم تنشأ عنها فاتورة أو حركة في األموال والتي يتعين تقدير قيمتها املالية 

حتى يتسنى تسجيلها في الحساب املالي ومراقبتها. وأورد الدليل أمثلة للمساهمات العينية على غرار 

 إن النفقات املذكورة ال يمكن اعتبارها نفقات عينية.استخدام املمتلكات الشخصية وعليه ف

 

اق بلغ النفقات التي تمت تأديتها نقدا من قبل املترشح أحمد الصافي مجموع  وفي نفس السي 

 د.  21.066,840 املسموح به ما قدره سعيد وتجاوزت قيمتها سقف اإلنفاق نقدا

 

ى 
 
اللومي وعبد الفتاح مورو  سلمهور و مترشحين خالل الدورة األولى وهم عمر منص 4كما تول

تجزئة مصاريفهم كي ال تتجاوز قيمة الحد  األقص ى للنفقات التي يجوز وسعيد علي مروان العايدي 

ل  8,630تأديتها نقدا وبلغت جملة النفقات املجزئة من قبلهم 
 
جملة نفقاتهم  من % 0,79أ.د أي ما يمث

نه الجدول املوالي  : النقدية كما يبي 

 

 مجموع النفقات املجزئة بالدينار موضوع النفقات املجزئة  املترشح ع/ر

 760,600 4 كراء لوحات اشهارية عمر منصور  1

 اللومي سلمه 2

 598,000 كراء معدات سمعية

 541,200 كراء سيارات

 592,000 املأدوبات

 000,000 1 كراء حافالت  عبد الفتاح مورو 3

 1138,800 إقامة بنزل أثناء الحملة االنتخابية سعيد علي مروان العايدي 4

6008630, املجموع  

 442,035 083 1 مجموع النفقات النقدية للمترشحين

79,0 النسبة )%(  

 

هذا االخلل ضمن إجابته الواردة على املحكمة  سعيد علي مروان العايديوبّرر املترشح 

 شيكات.بتأخر حصوله على دفتر 

 

قرة ثانية من القانون االنتخابي أقر ملحكمة املحاسبات تسليط ف 99ويذكر أن  الفصل 

عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على املترشحين الذين خالفوا طرق الدفع 

 املذكور أعاله. 85املنصوص عليها بالفصل 
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 إثبات الصرف الفعلي للنفقات  -د

 

            20يئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد من قرار اله 35خالفا ملا نص  عليه الفصل 

 2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم  تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  2018أوت  8املؤر خ في  2014لسنة 

نت األعمال الرقابية ارتفاع  من أنه يجب في "كل الحاالت إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية"، بي 

ة املبلغ الجملي للد دة بذم 
 
محسن وهم لالنتخابات الرئاسية خالل الدورة األولى  ينمترشح 9يون املتخل

ول مرزوق ومحمد عبو ونبيل القروي والناجي 
 
ة الهماميو  جل  عبيد بريكيوسيف الدين مخلوف و  حم 

 172,585أ.د و 80,008أ.د و 18,823إلى ما قدره على التوالي  ومنجي الرحوي وسعيد علي مروان العايدي

ل تباعا نسبة أ.د  80,870أ.د و 27,038و 9,880أ.د و 9,800وأ.د 10,019أ.د و 1,570أ.د و
 
 7,1أي ما يمث

من جملة  %81,94و %7,4و %14,07و %31,18و % 11,59و % 12,36و % 27,62و % 24,73و %

د أ. 12,697أ.د و 624,802و أ.د 323,472أ.د و 265,280نفقات كل مترشح والبالغة على التوالي 

وذلك دون أن يتول  املترشحون أ.د  81,94أ.د و 365,536أ.د و 70,186أ.د و 31,427وأ.د  86,434و

أحكام وفق  املذكورون تقديم ما يفيد رصد بالحساب البنكي الوحيد مبالغ مالية كافية لتغطيتها 

ن املحكمة كما تم تنقيحه وإتمامه وهو ما لم ي 2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  83الفصل 
 
مك

من إجراء الرقابة املطلوبة بخصوص مشروعية كل موارد املترشحين املعنيين وااللتزام بالواجبات 

 القانونية عند إنجاز النفقات.

 

ه اإلطار أفادفي هذا و
ّ
 هبسبب شح موارد تمويل حملت املترشح سيف الدين مخلوف أن

م دفع املبلغ املتبقي تّم يبقة على الفاتورة وأن دفع لها تسيشركة اإلشهار على أن  اتفق مع االنتخابية

على أقص ى تقدير حين صدور قرار محكمة املحاسبات حول إرجاع املصاريف، إما عن طريق املبلغ 

 الخاص. هاملسترجع أو من مال

 

خلص ب 2020أوت  28الواردة بتاريخ ضمن إجابته تعّهد  فقدا املترشح منجي الرحوي أّم 

وذلك بعد تقديم ما يفيد  طريق حسابه البنكي الخاص ومن موارده الخاصةعن الديون املذكورة 

 .أ.د خارج فترة االنتخابية 10,500خلص جزء من هذه النفقات بقيمة 

 

ه تّم خلص مبلغ  سعيد علي مروان العايديوفي نفس السياق أفاد املترشح 
ّ
 8.803,200أن

وب على الحساب البنكي لحزب بني عن طريق صك مسح Tunisie Media Posteد لفائدة شركة 

تاريخ ورود إجابة املترشح على  2020جويلية  27لم يتّم خلص بقية الديون إلى غاية  ماوطني في

 املحكمة.
 

ر 76 ويتعارض ما أدلى به املترشح مع أحكام الفصل بصفة  من القانون االنتخابي الذي حج 

ةضمنية على األحزاب تمويل حملة مرشحيها في االنتخا   .بات الرئاسي 
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III- شمولية النفقات ومصداقية وثائق إثباتها 
 

أحيانا في إنجاز نفقاتهم وتقديم حساباتهم  2019لم يتقيد املترشحون لالنتخابات الرئاسية 

إلى محكمة املحاسبات بمتطلبات شفافية تمويل الحملة االنتخابية وشاب وثائق إثبات نفقاتهم نقائص 

ر املؤيدات الضرورية للتأكد من قيمة بها داقية املعطيات املصر ح من شأنها أن تمس  بمص
 
ها ال توف أو أن 

قت بعدم شمولية 
 
النفقات ومن مصدر تمويلها. وتم  الوقوف بهذا الخصوص على مالحظات تعل

النفقات املصر ح بها وبغياب وثائق إلثبات بعض النفقات وبنقائص بوثائق إثبات النفقات وبتقدير 

 لحقيقية للنفقات.القيمة ا
 

 شمولية النفقات املصّرح بها -أ
 

من القانون االنتخابي التي تنص على مسك سجل لتضمين كل  83خالفا ألحكام الفصل 

املداخيل والنفقات وإعداد قائمة تأليفية للمداخيل واملصاريف االنتخابية، أفرزت األعمال الرقابية 

ح يوسف الشاهد واملترشح املنجزة من قبل املحكمة عدم التزام كل  من امل
 

خالل  عبد الكريم زبيديترش

الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية بالتصريح ضمن حساباتهم املالية بنفقات تتعلق بإنجاز تظاهرات 

ل  54أ.د و 17,560قدرها على التوالي 
 
من إجمالي نفقاتهما املنجزة خالل  % 8,4و % 1,25أ.د وهو ما يمث

مترشح آخرون بنفقات حال غياب املعطيات الكافية دون إمكانية  14كما لم يصر ح  الحملة االنتخابية.

قت و  تقدير قيمتها من قبل املحكمة
 
أساسا بإنجاز تظاهرات واستغالل سيارات وكراء هذه النفقات تعل

نه   .15امللحق عدد فضاءات كما يبي 
 

 غياب وثائق إثبات النفقات -ب
 

االنتخابي اللذان أوجبا على املترشحين إنجاز املصاريف  من القانون  86و 85خالفا للفصالن 

املتعلقة بالحملة االنتخابية بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وعلى إحالتها إلى محكمة 

ن  مترشح خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية  12املحاسبات في اآلجال القانونية، لم يضم 

 أ.د  143,522ثائق املثبتة لنفقات بلغت قيمتها الجملية بحساباتهم املالية الو 

وبلغت النفقات التي لم يتم تقديم مؤيدات في شأنها من قبل املترشحين خالل الدورة األولى 

ملترشح محسن مرزوق إلى اأ.د بالنسبة  40,323وملترشح نبيل القروي ى اإلأ.د بالنسبة  54أقصاها 

توزيع  البياني املوالي والرسم 16امللحق عدد ح منجي الرحوي. ويبرز أ.د بالنسبة إلى املترش 18,563و

 : النفقات املذكورة بين املترشحين املعنيين
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وفي املقابل بلغت النفقات التي لم يتم تقديم وثائق إثبات في شأنها خالل الدورة الثانية من 

قت 10االنتخابات الرئاسية 
 
 بنفقات تنشيط تم  تأديتها من قبل املترشح نبيل القروي. أ.د تعل

 

 نقائص بوثائق إثبات النفقات -ج

 

من القانون االنتخابي الذي نص  على أن تنجز املصاريف املتعلقة  85خالفا ألحكام الفصل 

             36من القانون عدد  33بالحملة االنتخابية بناء على وثائق أصلية وذات مصداقية والفصل 

املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي أوجب أن تكون  2015سبتمبر  15املؤرخ في  2015لسنة 

كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة موضوع فاتورة وأن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي وأسماء 

لتسمية الدقيقة األطراف وعناوينهم واملعرف الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة وا

ن أن    موا فواتير ال تتضمن  11وسعر الوحدة تبي  مترشحا في االنتخابات الرئاسية خالل الدورة األولى قد 

ل م 1,041قيمتها الجملية بلغت املوجبات القانونية املذكورة أعاله 
 
من جملة  %31,5.د وهو ما يمث

ن الرسم البياني املوالي توزيع  ذلك.تفصيل  17امللحق عدد . ويبرز نفقات املترشحين املعنيين ويبي 

 : خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية النفقات املذكورة حسب التنصيصات الوجوبية املنقوصة
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68%

توزيع النفقات حسب التنصيصات الوجوبية املنقوصة

غياب املعّرف الجبائي

غياب اسم املستفيد

غياب التاريخ

غياب التنصيصات الوجوبية 

 خرى 

 

محمد املنصف ملترشح لدى اوبلغت نسبة النفقات التي تشوب وثائق إثباتها نقائص أقصاها 

يوسف الشاهد املترشح يليه من مجموع نفقاته املنجزة خالل الحملة  % 64,47لغت املرزوقي حيث ب

ن الرسم البياني  .% 28,26بنسبة  أحمد الصافي سعيدواملترشح  %53,27بنسبة   تفصيل ذلكاملوالي ويبي 

: 
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1,851,47

23,68

2,25

64,47

21,26
28,26

3,652,591,07

0

10

20

30

40

50

60

70

يوسف 

الشاهد

محمد 

الهاشمي 

حامدي

نبيل 

القروي

النا ي قيس سعيد

جلول 

محمد 

املنصف 

املرزو ي

حمة 

الهمامي

أحمد 

الصافي 

سعيد

سيف 

الدين 

مخلوف

منجي عبيد البريكي

الرحوي 

نسبة النفقات التي تشوب وثائق اثباتها نقائص من مجموع نفقات كّل مترشح

 2019الدورة  ولى للنتخابات الرئاسية 

)%(النسبة من مجموع النفقات 

 

ا خالل الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية فقد بلغت ال قيمة الجملية للفواتير التي ال أم 

مة من قبل  ل  20,618املترشحين ما قدره كال تتضمن املوجبات القانونية واملقد 
 
 %15,19أ.د وهو ما يمث
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ن الجدول والرسم البياني املواليين توزيع  من جملة نفقاتهم املنجزة خالل الحملة االنتخابية. ويبي 

 : النفقات املعنية حسب النقائص لكل مترشح

 

 املترشح ع/ر
غياب املعّرف 

 الجبائي

غياب اسم 

 املستفيد

غياب 

التنصيصات 

 الوجوبية األخرى 

مجموع النفقات التي 

تشوب وثائق اثباتها 

 اخلالت 

 مجموع

 النفقات  

النسبة من 

مجموع النفقات 

)%( 

 7,42 241,180 109 103,980 8 0,000 103,980 8 0,000 نبيل القروي 1

د 2  47,16 536,117 26 515,000 12 750,000 0,000 760,000 11 قيس سعي 

 15,19 777,297 135 618,980 20 750,000 103,980 8 760,000 11 املجموع

 

 

 تقدير القيمة الحقيقية للنفقات -د

 

في إطار الصالحية املوكولة إلى محكمة املحاسبات بخصوص ضبط قيمة املصاريف 

ت املحكمة ضمانا للمساواة االنتخا
 
بية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق، تول

بين املترشحين في االنتخابات الرئاسية إعادة تقييم النفقات االنتخابية التي ال تعكس قيمتها املصر ح بها 

 بالحساب املالي سعرها الحقيقي.

 

ي امل
 
ترشح محمد منصف املرزوقي الترفيع في قيمة نفقة وتم  في هذا الشأن الوقوف على تول

دينار في حين  2.040دون موجب وذلك من خالل تضمين حسابه املالي نفقة تتعلق بكراء سيارات بقيمة 

 دينار. 1.472,325تم  تقدير النفقة من قبل املحكمة في حدود 
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صل ال يمكن تضمين شراء املعدات في الحساب املالي إال في حدود قيمة وفي سياق مت 

ن من خالل الوثائق املحاسبية التي تم إرسالها إلى محكمة املحاسبات أن  املترشح  ه تبي 
 
استعمالها غير أن

ى تسجيل مبلغ قيمته 
 
دينار في حسابه املالي بعنوان اقتناء أثاث  4.046,404أحمد الصافي سعيد تول

لتي تم  تقديرها من قبل املحكمة في حدود عوضا عن قيمة استعمالها وا 2019سبتمبر  05مكتبي بتاريخ 

ى تسجيل مبلغ قيمته  67,440
 
آلة  2دينار في حسابه املالي بعنوان اقتناء عدد  1.791,200دينار. كما تول

رة من قبل املحكمة في حدود  2019سبتمبر  07بتاريخ  طابعة
 49,755عوضا عن قيمة استعمالها املقد 

 دينار. 

 

بأنه "وقع إدراج  2020جولية  06الواردة على املحكمة بتاريخ  جابتهوقد أفاد املترشح في إ

 كل  4.046,404مبلغ 
ّ
دينار كاستهلك كلي باعتبار أن تلك املعدات لم تعد صالحة للستعمال..... وأن

املعدات وأغلبها يقع تعويضها أكثر من مرتين فالعمل ال ينقطع وباستمرار وبكميات مرتفعة تنسخ 

 يحدث أعطاب متنوعة ومتعددة"الوثائق مما 

 

 عبد الكريم زبيديوفي نفس السياق، بلغت القيمة الجملية للتبرعات العينية لفائدة املترشح 

لت املحكمة سوء تقدير قيمتها والتي من شأنها أن يتم  طرحها من مجموع موارد املترشح  والتي سج 

بتقدير قيمة  أ.د تعلقت 19,2مصداقيتها لعدم تمكن املحكمة من التثبت من طريقة تقييمها و  ونفقاته

بمصاريف زيارات القيروان وسيدي بوزيد  والتكفلأ.د  5استعمال مستلزمات مكتبية وإعالمية بقيمة 

 أ.د. 7,5أ.د و 6,7على التوالي بقيمة 



 

 

 

 

 

 استحقاق املنحة الرابع:جزء ال
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في الغايات التي منح ألجلها وترشيد  في إطار الحرص على حسن استعمال املال العام وتوظيفه

إسناد منحة عمومية تقديرية يتم صرفها بعنوان  2017الترشحات أقر  تنقيح القانون االنتخابي سنة 

استرجاع مصاريف انتخابية بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات وضبط قيمة املصاريف 

حاسبات في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق االنتخابية التي يتم اعتمادها من قبل محكمة امل

د من استيفاء شروط استحقاقها.
 
 بعد التأك

 

الشروط القانونية املستوجب  2017وضبط القانون االنتخابي كما تم  تنقيحه في سنة 

احترامها من قبل املترشحين للحصول على املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. وتتعلق 

من األصوات املصرح بها وبااللتزام بواجب ايداع  % 3ه الشروط أساسا بالحصول على نسبة هذ

الحسابات املالية ونشر مختصر لها بإحدى الجرائد اليومية في اآلجال ووفق الصيغ املنصوص عليها 

 بالقانون االنتخابي وبالتقيد عامة بالواجبات القانونية للحملة االنتخابية وتمويلها.

 

حة بالشروط ويتض
 

ق بمدى التزام القائمات املترش
 
ن هذا الجزء من التقرير مالحظات تتعل م 

القانونية التي قد تقصيها من الحصول على التمويل العمومي وبتقدير املبلغ األقص ى للمنحة العمومية 

لها ميزانية الدولة بخصوص االنتخابات الرئاسية لسنة   .2019التي ستتحم 

 

I- ة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيةالحرمان من املنح 

 

ن الفصل 
 
)جديد( من القانون االنتخابي املترشحين الذين تحصلوا على ما ال يقل عن  78يمك

% من األصوات املصر ح بها بالدائرة االنتخابية والذين أودعوا حساباتهم لدى محكمة املحاسبات في 3

ج النهائية لالنتخابات من الحصول على منحة عمومية تقديرية اآلجال القانونية بعد اإلعالن عن النتائ

وضبط القانون االنتخابي التزامات وجب احترامها لالنتفاع بتمويل  .بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية

ق بنشر الحسابات املالية في اآلجال ووفق الصيغ املنصوص عليها بالقانون االنتخابي فضال 
 
عمومي تتعل

 ترشح للواجبات القانونية املتعلقة بالحملة االنتخابية وتمويلها. عن احترام امل

 

 من األصوات %3 األقل على الحصول على -أ

 

على  ينمترشح 10تحصل  2019مترشحا للدورة األولى من االنتخابات الرئاسية  26من بين 

من  صوتا 3057911من األصوات املصرح بها وعلى مجموع أصوات في حدود  %3نسبة ال تقل عن 

          صوتا متحصلين بذلك على النصيب األوفر من األصوات 3372973مجموع عام لألصوات بلغ 

99,66 %  . 

 

 : لوا عليهاويبرز الرسم البياني املوالي توزيع املترشحين حسب نسبة األصوات التي تحص  
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 نشر الحسابات املالية -ب

 

حة نشر حساباتها املالية بإحدى من الق 87أوجب الفصل 
 
انون االنتخابي على القائمات املترش

 خاباتالجرائد اليومية الصادرة في البالد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعالن النتائج النهائية لالنت

ح 
 

ته محكمة املحاسبات ووضعته على موقعها اإللكتروني. وُيحرم املترش وذلك وفق نموذج مختصر أعد 

ذي يخالف هذه األحكام من املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية طبق ما نص  عليه ال

 )جديد( من القانون االنتخابي. 78الفصل 

 

م  حا ملحكمة املحاسبات املؤيدات الضرورية إلثبات نشر  23وفي هذا اإلطار ولئن قد 
 

مترش

 وامن بينهم تول )1(ينمترشح 5فإن   نتخابات الرئاسيةخالل الدورة األولى من اال  حساباتهم املاليةملخص ل

 .بذلك على نحو ما اقتضاه القانون االنتخابي القيام مترشحين 3 النشر خارج اآلجال القانونية ولم يتول 

 .18امللحق عدد من كما يتضح 

 

حرمان املترشحين من املنحة في اآلجال القانونية لحساب ملخص لومن شأن عدم نشر 

 باعتبار مخالفتهم إلحدى قواعد شفافية تمويل الحملة االنتخابية.  العمومية

 

                                                           
 حمادي الجبالي ونبيل القروي ومحمد الهاشمي حامدي ويوسف الشاهد وسيف الدين مخلوف. )1( 
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ىكما 
 
من األصوات  %3 ما ال يقل عنعلى مترشحين تحصلوا  10ترشحين من ضمن م 7 تول

 ووفق النموذجإيداع حساباتهم ونشر ملخص منها في اآلجال القانونية بعنوان الدورة األولى املصرح بها 

يؤهلهم في صورة احترامهم لبقية الواجبات القانونية املتعلقة بالحملة وهو ما  املعد في الغرض

االنتخابية وتمويلها للتمتع بمنحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. ويبرز الجدول املوالي 

 : املترشحين املعنيين بذلك

 
 الدنيااستيفاء الشروط  نسبة األصوات ما يفيد النشر إيداع إيداع الحساب املترشح 

18/11/2019 محمد املحرزي عبو  نعم 3,63 نعم 

15/11/2019 عبير موس ي  نعم 4,02 نعم 

14/11/2019 محمد لطفي مرايحي  نعم 6,56 نعم 

18/11/2019 عبد الفتاح مورو  نعم 12,88 نعم 

د 12/11/2019 قيس سعي   نعم 18,4 نعم 

11/11/2019 أحمد الصافي سعيد  نعم 7,11 نعم 

15/11/2019 زبيدي عبد الكريم  نعم 10,73 نعم 

 

املترشحين حساباتهما املالية كل من وبخصوص الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية فقد أودع 

وفق  االنتخابية مااملالي لحملته نشر ملخص للحسابللمحكمة ما يفيد  امقد  القانونية و في اآلجال 

 .يةالنموذج املعد من قبل املحكمة وفي اآلجال القانون
 

 التزكيات  -ج
 

من القانون االنتخابي أن "تتم تزكية املترشح لالنتخابات الرئاسية من  41اقتض ى الفصل 

عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات املحلية املنتخبة أو 

ابية على أن ال يقل من عشرة آالف من الناخبين املرسمين واملوزعين على األقل على عشرة دوائر انتخ

 عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ويمنع على أي مزك  تزكية أكثر من مترشح".
 

ين إلى الهيئة العليا املستقلة 
 
وأوكل الفصل املذكور صالحية التثبت من قائمة املزك

ت الهيئة ضبط إجراءات التزكية وذلك بموجب قرارها ع
 
            18دد لالنتخابات. وفي هذا اإلطار تول

رة املؤر خة في  )1(2014أوت  4املؤر خ في  2014لسنة 
 
ت بمقتض ى املذك

 
تنظيم  2019أوت  1كما تول

ة باالنتخابات الرئاسية  والتي تم  بموجبها  2019اإلجراءات املتعلقة بعملية التثبت من التزكيات الخاص 

ت أساسا مهمة استالم ق
 
ين من مكتب قبول الترشحات في إحداث  لجنة مركزية لإلشراف تول

 
ائمات املزك

صيغتها الورقية وااللكترونية وارسال نسخ ضوئية منها إلى لجنتين فرعيتين للتدقيق محدثتين في الغرض 

تا باألساس التأكد من احترام املترشحين للشروط القانونية املذكورة بالفصل 
 
من القانون  41تول

 االنتخابي. 
                                                           

 .2019جوان  14املؤرخ في  2019لسنة  18تمامه بالقرار عدد املتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات الرئاسية كما تم  تنقيحه وإ )1(
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مطلبا  97د مطالب الترشح لالنتخابات الرئاسية املودعة لدى الهيئة وفي هذا اإلطار بلغ عد

ت الهيئة قبول 
 
لية 26تول مطلبا من مترشح لالنتخابات  11يتوزعون بين  )1(مطلب منهم بصفة أو 

ل على تزكيات من قبل نواب الشعب و مطلبا تم  في شأنه تقديم تزكيات من قبل  15الرئاسية تحص 

 ناخبين. 
 

ن فحص 
 
اخومك ين املتعلقة باملترشحين الذين تم  تزكيتهم من قبل الن 

 
بين الهيئة لقائمات املزك

لت أساسا في 
 
وذلك اعتماد على منظومة إعالمية تم  تطويرها للغرض من الوقوف على اخالالت تمث

ين أسماء تولوا تزكية أكثر من مترشح أو تولوا تزكية نفس املترشح أكثر من م
 
ن قائمات املزك ة تضم  ر 

لين بسجل  الناخبين  ر صفة الناخب في بعض املزكين ضرورة أنهم غير مسج 
 
واحدة عالوة على عدم توف

قت بأخطاء في بطاقات هوية املزكين وعدم تطابق البيانات 
 
فضال عن تسجيل اخالالت أخرى تعل

ن  كورة االخالالت املذتوزيع  19امللحق عدد الشخصية للمزكي مع بطاقة الهوية وغياب توقيع املزكي. ويبي 

 .حسب املترشحين
 

وقد أفرزت إعادة فحص التزكيات من قبل املحكمة على الوقوف على بعض اختالفات مع 

 النتائج التي وقفت عليها الهيئة دون أن يكون لها تأثير على العدد املطلوب من التزكيات. وشملت هذه

وعدد املزكين الذين ال تتوفر فيهم صفة  من مرة لنفس املترشح املزكين أكثراالختالفات خاصة عدد 

 : الناخب كما يتضح من الجدول املوالي

 
 الفارق  حسب املحكمة حسب الهيئة البيان

 9150 29340 20190 غير مرسم بسجل الناخبين

 3572 17011 13439 لنفس املترشح تزكيات متكررة 

 272 6326 6054  مزكي قام بتزكية أكثر من مترشح واحد

 

ى طرح أسماء املزكين الذين شابت تزكياتهم اخالالت إلى تقليص عدد التزكيات بالنسبة أد  و 

 دون العدد القانوني املستوجب لقبول الترشحات. مترشحين 5إلى 
 

ة التزكيات كما اتضح ت عليه الفقرة و  خالل املرحلة األولية من التأكد من صح  خالفا ملا نص 

ع الناخبين املزكيين  6عدم احترام  نتخابيمن القانون اال  41األولى من الفصل 
 10على مترشحين لتوز 

 .تزكية بكل دائرة 500دوائر انتخابية على األقل ال يقل  عدد التزكيات فيها عن 
 

 )2(وتحديد قائمة املترشحين لالنتخابات الرئاسية املقبولين نهائيا املذكورة ولتجاوز االخالالت

ت الهيئة مراسلة املترشحين 
 
ع تزكياتهم  املعنيين وتمكينهم من تصحيحتول

وتوفير العدد القانوني منها توز 

                                                           
 .2019أوت  14محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  )1( 
ابات الرئاسية ن نهائيا لالنتخاملتعلق بنشر قائمة املترشحين املقبولي 2019أوت  31املؤرخ في  2019لسنة  26قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  )2(

 .2019لسنة 
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من قرار  14من القانون االنتخابي والفصل  41وذلك تطبيقا ملقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 

ن  2014أوت  4املؤرخ في  2014لسنة  18الهيئة عدد  تفصيل العدد  20امللحق عدد سابق الذكر. ويبي 

ين مستوفي الشروطالصافي للم
 
 .زك

 

ت الهيئة تشغيل خدمة إطالع عبر منظومة الهاتف 
 
وضمانا لشفافية عملية التزكية تول

ت تزكيته USSDالجوال ) ن الناخبين عند طلب معرفة مكتب االقتراع من اسم املترشح الذي تم 
 
( تمك

ة وذلك خال 9.624,756من قبلهم إن وجد. ولئن تم  استخدام هذه الخدمة   02ل الفترة املمتدة من مر 

 أنها لم تسفر عن تلقي اعتراضات لدى الهيئة حول سالمة الترشح  2019سبتمبر  15إلى  2019أوت 
 
إال

 كما لم تساعد الهيئة على معرفة الناخبين الذين تم  ادراج هوياتهم ضمن التزكيات دون علمهم.

 

نت هذه الخدمة عدد من الناخبين من اكتشاف
 
إدراج أسمائهم وإمضاءات  وفي املقابل مك

ين دون علمهم وتولوا تقديم شكايات جزائية في شأنها بلغ عددها 
 
قت  69عنهم بقائمات مزك

 
شكاية تعل

 تفصيل ذلك. 21امللحق عدد ويبرز  )1(مترشحا لالنتخابات الرئاسية 13بما عدده 

 

ت الهيئة مراسلة وزارة العدل
 
مآل الشكايات املذكورة  ملتابعة 2019أوت  19بتاريخ  )2(ولئن تول

ن الهيئة من أخذ مآل الشكايات املذكورة بعين 
 
ين ال يمك

 
ة قائمات املزك فإن  قصر آجال البت  في صح 

االعتبار عند ضبط قائمة املترشحين لالنتخابات الرئاسية املقبولين نهائيا كما من شأنه أن يؤدي إلى 

تها.قبول الهيئة ترشحات قد تكون معيبة إذا ما تم ال  قضاء بعدم صح 

 

مة قد يؤثر في مدى احترام املترشحين للواجبات القانونية  وحيث أن   مآل الشكايات املقد 

املتعلقة بالحملة االنتخابية وتمويلها. وحيث تقتض ي أعمال التحقيق التي تؤمنها محكمة املحاسبات في 

مدى استيفاء املترشحين لالنتخابات  إطار مهامها األخذ بعين االعتبار مآل التداعي الجزائي عند تقدير

لشروط التمتع باملنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية تولت  2019الرئاسية لسنة 

قصد الحصول على مآل الشكايات الجزائية حتى تتمكن من  )3(محكمة املحاسبات مراسلة وزارة العدل

 نون االنتخابي. من القا 97انجاز املهام املضبوطة بمقتض ى الفصل 

 

ن 
 
ة تمك ومن شأن مراجعة القانون االنتخابي وإفراد هذه الشكايات بإجراءات وآجال خاص 

 من البت  فيها في أقصر اآلجال أن يساعد على مزيد إحكام مراقبة عملية الترشح لالنتخابات الرئاسية

                                                           
نة بمكتب الضبط املركزي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تحت عدد  3استنادا لعدد )1(  خ بتاري 4339و 4338مراسالت صادرة عن وزارة العدل ومضم 

 .2019أكتوبر  10بتاريخ  4963وتحت عدد  2019سبتمبر  13

 .1325/2019مضمنة بمكتب الضبط املركزي للهيئة تحت عدد  2019أوت  19لعليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ مراسلة صادرة عن الهيئة ا)2( 

 .01/138/ 2020تحت عدد ص/ 2020جوان  29مراسلة صادرة عن محكمة املحاسبات بتاريخ )3(  
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مومية بعنوان استرجاع ضرورة أن  صحة التزكيات شرط من شروط قبول الترشح واستحقاق املنحة الع

 املصاريف االنتخابية في صورة استيفاء الشروط القانونية للحملة االنتخابية وتمويلها.

 

II-  تقدير املبلغ األقص ى للمنحة العمومية بعنوان االنتخابات الرئاسية

2019  

 

)جديد( من القانون االنتخابي ملحكمة املحاسبات مهمة ضبط قيمة  78أوكل الفصل 

النتخابية بالنسبة إلى كل مترشح تتوفر فيه الشروط القانونية لالنتفاع باملنحة بعنوان املصاريف ا

 استرجاع املصاريف االنتخابية. وتعتمد هذه القيمة في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق.

 

 العليا الهيئة قرار)جديد( من  37من القانون االنتخابي والفصل  3كما ضبط كل  من الفصل 

واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة  2014أوت  8املؤرخ في  2014 لسنة 20 عدد لالنتخابات ستقلةامل

دة العناصر )1(االنتخابية وإجراءاته وطرقه  تاريخ في أساسا واملتمثلة للنفقات االنتخابية للصبغة املحد 

 تأديتها. من والغاية استهالكها ومكان وتاريخ دفعها أو بالنفقة التعهد

 

ه إلى للمحكمة الرقابية األعمال فضتوأ
 
الذين  املترشحون أنجزها  التي املصاريف بين من أن

مترشحون بعنوان الدورة  7) استجابوا للشروط األولية السترجاع النفقات االنتخابية واملذكورة سالفا

 ال أ.د230,120 درهق امل، بلغت النفقات غير االنتخابية )2(بالنسبة إلى الدورة الثانية( اناألولى ومترشح

 االنتخابية النفقات ترتفع وبالتالي بعنوانها. عمومية منحة على الحصول  املذكورين للمترشحين يمكن

  أ.د. .078,6982 قيمته ما (الثانية بعنوان الدورة 2وبعنوان الدورة األولى  7) املترشحين لهؤالء

 

 22املؤر خ في  2019لسنة  754 األمر الحكومي عددو  االنتخابي القانون  من 78 الفصل وضبط

خمسة وعشرون دينارا  سقف التمويل العمومي بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية باعتبار )3(2019أوت 

م على املستوى الوطني في الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية وخمسة عشر  عن كل ألف ناخب مرس 

م على املستوى الوطني في الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية.  دينارا عن كل ألف ناخب  مرس 

 

                                                           
 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )1( 

د وعبير موس ي ومحمد املحرزي عبو وعبد الفتاح مورو بالنسبة إلى الدور أحمد  )2(  ة الصافي سعيد ومحمد لطفي املرايحي وعبد الكريم زبيدي وقيس سعي 

د ونبيل القروي بالنسبة إلى الدورة الثانية.  األولى وقيس سعي 
ق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية وسقف الت )3(

 
مويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته املتعل

 .2019بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية لسنة 
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د تباعا بالنسبة إلى الدورة األولى والدورة الثانية  ويبلغ سقف التمويل العمومي املحد 

 كما ضبطته الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ونشرته بموقعها على الواب 2019لالنتخابات الرئاسية 

 د. 106.118د و 176.864توالي ما قدره على ال

 

 وطبقا ألحكام القانون االنتخابي، ال يمكن أن تتجاوز قيمة املنحة العمومية بعنوان استرجاع

. املصاريف االنتخابية في كل الحاالت مبلغ التمويل الذاتي الفعلي للمترشح ومبلغ مصاريفه االنتخابية

لضبط املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخول لكل وفي هذا اإلطار تم الوقوف على وضعيتين مختلفتين 

ح كما يلي
 

 : مترش

 

حين  -
 

اثنين املبلغ األقص ى للمنحة  )1(تجاوزت قيمة املوارد الذاتية والنفقات االنتخابية ملترش

ل لهما الحصول على  2019لسنة  754العمومية كما تم ضبطه بمقتض ى األمر الحكومي عدد  مما يخو 

د بالنسبة إلى الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية تمويل عمومي في حد ومبلغه  2019ود السقف املحد 

 . د  353.728ا أي ما مجموعه د لكل  منهم 176.864

ل   - ةتبلغ القيمة الجملية القصوى للتمويل العمومي املخو  حين لست 
 

يقل  تمويلهم  )2(مترش

وعن  2019لسنة  754ض ى األمر الحكومي عدد الذاتي عن املبلغ األقص ى للمنحة العمومية املحدد بمقت

أ.د وهو ما يتطابق مع املبلغ الجملي للتمويل الذاتي  85,758قيمة نفقاتهم االنتخابية ما قدره 

 للمترشحين املذكورين.   

 

لية وبالتالي ر بصفة أو  حين يقد 
 

ل لسبعة مترش أودعوا  )3(املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 

لدى محكمة املحاسبات في لدورة الثانية ان خالل ابالنسبة للدورة األولى ومترشحلية حساباتهم املا

لوا على ما ال يقل عن  قة 3اآلجال القانونية وتحص 
 
% من األصوات املصر ح بها واحترموا األحكام املتعل

ل نسبة  440 بنشر حساباتهم املالية إلى حوالي
 
حين % من املبلغ الجملي إل 6,27أ.د وهو ما يمث

 
نفاق املترش

لدورة الثانية( إلى ابالنسبة أ.د  136بالنسبة إلى الدورة األولى ود .أ 6.873)في حدود  أ.د 7.009البالغ 

نه الرسم املوالي  : مثلما يبي 

                                                           
 أحمد الصافي سعيد ومحمد لطفي مرايحي بعنوان الدورة األولى من االنتخابات.)1( 

د )عن عبد الكريم زبيدي وعبير موس ي ومحمد املحرزي عبو وعبد الفتاح مورو )عن الدورة )2(  األولى( ونبيل القروي )عن الدورة الثانية( وقيس سعي 

 الدورتين األولى والثانية(.

د )الدورة األولى( واملترشح نبيل القروي )الدورة الثانية( ثبت من خالل فحص حسا)3(  املالية  باتهمعلما أن  كل  من املترشح عبد الكريم زبيدي وقيس سعي 

خول  م ألي تمويل ذاتي نقدي أو عيني وهو ما يجعل من مبلغ املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية الذي ياملودعة لدى املحكمة عدم تقديمه

 لهم استرجاعه يساوي صفر دينار.
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 مترشحا )الدورة األولى( 26

حان )الدورة الثانية(
ّ

 مترش

حون )الدورة  10
ّ

 األولى(مترش

حان في الدورة الثانية
ّ

 مترش

حون )الدورة األولى( 7
ّ

 مترش

حان  )الدورة الثانية(
ّ

 مترش

حون )الدورة األولى( 7
ّ

 مترش

حان )الدورة الثانية(
ّ

 مترش

املبلغ الجملي إلنفاق 

حين للنتخابات 
ّ

املترش

 2019الرئاسية لسنة 

املبلغ الجملي إلنفاق 

حين
ّ

اللذين تحّصلوا  املترش

من  %3عن  ما ال يقلعلى 

 األصوات املصرّح بها 

املبلغ الجملي إلنفاق 

حين املتحّصلين
ّ

على  املترش

من  %3ما ال يقل عن 

والذين  األصوات املصرّح بها

باألحكام املتعلقة  التزموا 

 مبنشر حساباته

املبلغ األقص ى للتمويل 

 العمومي

 

تقييم أهمية اإلخالالت املرتكبة  وستتولى  املحكمة في إطار ممارستها لسلطتها القضائية

بخصوص تحصيل موارد املترشحين وإنجاز نفقاتهم وتقدير أثرها على مصداقية حساباتهم املالية وعلى 

 ضبط مبلغ املنحة العمومية املستحق.



 

 
 

  قـــــــــامللح
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حون الذين تولوا إيداع حساباتهم في اآلجال القانونية 1ملحق عدد  
ّ

 : املترش

 اسم املترشح ع/ر
نسبة األصوات املتحصل 

 )%( عليها
 تاريخ تقديم الحساب

 2019/11/14 6,56 محمد لطفي املرايحي 1

 2019/11/11 0,22 محسن مرزوق  2

 2019/11/18 3,63 محمد املحرزي عبو 3

 2019/11/18 0,30 عمر منصور  4

 2019/11/18 0,11 حاتم بولبيار 5

 2019/11/14 7,38 يوسف الشاهد 6

 2019/10/24 0,75 محمد الهاشمي حامدي 7

 2019/11/15 0,23 محمد الصغير نوري 8

 2019/11/07 1,82 املهدي جمعة 9

 2019/11/07 15,58 نبيل القروي )الدور األولى( 10

 2019/11/15 4,02 عبير موس ي 11

 2019/11/15 0,34 إلياس الفخفاخ 12

 2019/11/18 0,14 حمادي الجبالي 13

د 14  2019/11/12 18,40 قيس سعي 

ول  15
 
 2019/11/18 0,21 الناجي جل

 2019/11/18 2,97 محمد املنصف املرزوقي 16

ة الهمامي 17  2019/11/18 0,69 حم 

 2019/11/18 7,11 أحمد الصافي سعيد 18

 2019/11/15 10,73 عبد الكريم زبيدي 19

 2019/11/14 0,15 سلمه اللومي 20

 2019/11/12 0,13 حيسليم الريا 21

 2019/11/18   12,88 عبد الفتاح مورو 22

 2019/11/18 0,81 منجي الرحوي  23

 2019/11/18 4,37 سعيد علي مروان العايدي 24

 2019/11/18 0,17 عبيد بريكي 25

 2019/11/18 0,3 سيف الدين مخلوف 26
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قة بمسك سجل املداخيل وال  : 2ملحق عدد 
ّ
خلل الدورة األولى من  نفقاتاإلخلالت املتعل

 2019االنتخابات الرئاسية 

 

 غير سجل

ر
 
 من مؤش

 الهيئة

 عدم

 شمولية

 السجل

 احترام عدم

 التسلسل

 الزمني

 تسجيل

 املعطيات

عة  ُمجم 

 سجل

ن  يتضم 

 شطب

 تسجيل

 معطيات

 لوثائق مغايرة

 اإلثبات

 عدم

 التنصيص

 مراجع على

 اإلثبات وثائق

 املترشح اسم
ع/

 ر

    *   
 لطفي حمدم

 املرايحي
1 

 2 مرزوق  محسن * *    * 

 3 جمعة املهدي      * 

 x      4 الجبالي حمادي 

ول  الناجي  *     
 
 6 جل

 املنصف محمد  *     

 املرزوقي
7 

ة       *  8 الهمامي حم 

 9 سعيد الصافي أحمد  *  *   

1  اللومي سلمه  *     

0 
1 زبيدي الكريم عبد  *     

1 
1 منجي الرحوي     * * * 

2 
سعيد علي مروان  *     * 

 العايدي

1

3 
1 عبيد بريكي  *     

4 
د   *      1 قيس سعي 

5 



82 
 

 2019لرئاسية لنتخابات اأهم نسب التغطية اإلعلمية لفائدة املترشحين ل:  4ملحق عدد  

 املترشح

 

 وااللكترونية الصحافة املكتوبة االعلم السمعي البصري 

اجمالي تغطية القنوات 

 التلفزية للمترشح

 نسبة تغطية القناة للمترشح
القنوات تغطية  اجمالي

 للمترشح االذاعية

 نسبة تغطية الصحافة للمترشح نسبة تغطية االذاعة للمترشح

 الحوار التاسعة قرطاج+
إذاعة اكسبراس 

 أف أم

جوهرة 

 أف أم

موزاييك 

 أف أم

Le 

quotidien 

La 

presse 
 األنوار

الصحف 

 االلكترونية

 %9,48 %18 %11 %0 %5,1 %7,16 %0,13 ساعات ونصف 2 %13 %3,90 %1,20 ساعات 6 زبيديعيد الكريم 

 %13,43 %17 %11 %13 %6,05 %5,05 %3,44 دقيقة 52ساعات و 2 %1,50 %9 %1 ساعات 6 يوسف الشاهد

 %5,82 %9 - %6,36 %0,2 %4,81 %4,70 دقيقة 55ساعة و %11 %0,20 %4 ساعات 3 سليم الرياحي

 %7,53 %26 - %10,84 %3,21 %0,71 %4,90 ساعات 2 %4,69 0 %3 ساعات ونصف3 نبيل القروي

 %4,8 - %4,13 %4,10 %1,85 %1 %4,90 دقيقة 21ساعات و3 %1,43 %6,70 %9 ساعات 6 محمد منصف املرزوقي

 %5,57 %4,96 %1 %0,50 دقيقة 55ساعة و %1,77 %5,30 %9 ساعات 7 عبد الفتاح مورو
 

15% 6,34% 

 - - - - %4,97 %0,7 %4,46 دقيقة 52ساعات و 2 %2,03 %7,40 %6 ساعات 7 صافي سعيد

 - - - - %4,49 %5,32 %5,10 ساعات 4 %1,50 %3,80 %5 ساعات 4 محمد املحرزي عبو

 - - - - %2,8 %4,16 - ساعات 4 %8,32 %5,60 %1 ساعات 4 محسن مرزوق 

ة  - - - - %2,32 %5,88 - ساعات 4 %7,88 %3,50 %1 ساعات ونصف 4 الهمامي حم 

 - - %8,03 - %2,44 %5,7 %5,32 ساعات 4 %1,80 %5,70 %5 دقيقة 48ساعات و 4 مهدي  جمعة

 - - - - %3,84 %3,98 %4,40 ساعات 3 %1,60 %6,60 %4 ساعات 5 سيف الدين مخلوف

 - - - - %4,66 %5,58 %4 ساعات3 %8,65 %1,60 %5 دقيقة 48ساعات و 4 حمادي الجبالي

 - - %4,22 - %3,86 %5,9 %5 ساعات 4 %1,50 %3,50 %5 دقيقة 45و ساعات 6 حاتم بولبيار

د  - - - - %0,08 %0,69 %0,10 ساعة ونصف %1,43 %1,02 %1 ساعات ونصف 2 قيس سعي 
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 وسائل اإلعلم السمعية والبصرية: تقدير القيمة املالّية للدعاية عبر  5ملحق عدد  

 

 قرار الهيئة التاريخ نوع الخرق  البرنامج القناة التلفزية ع/ر
تقدير القيمة 

 )1(املالّية )د(

 الدورة األولى

 أخبار اليوم قناة تلفزة تي في 1
إشهار سياس ي لفائدة 

 عبد الكريم زبيدي

سبتمبر  02

2019 

خطية مالية 

 أ.د 10قدرها 
10.925 

 سبور تونسنا قناة تونسنا 2
إشهار سياس ي لفائدة 

 يوسف الشاهد

سبتمبر  02

2019 

مالية خطية 

 أ.د 10قدرها 
9.350 

3 
قناة الحوار 

 التونس ي
 حوار خاص

إشهار سياس ي لفائدة 

 سليم الرياحي

سبتمبر  04

2019 

خطية مالية 

 أ.د 50قدرها 
35.100 

 بث اجتماعات شعبية قناة حنبعل 4

إشهار سياس ي لفائدة 

 يوسف الشاهد

سبتمبر  08

2019 

خطية مالية 

 أ.د 20قدرها 

45.283 

اس ي لفائدة إشهار سي

 عبد الكريم زبيدي

سبتمبر  09

2019 
57.633 

إشهار سياس ي لفائدة 

 .محمد املحرزي عبو

سبتمبر  10

2019 
27.075 

 قناة نسمة 5
: 2019رئاسيات 

 الشعب في قرطاج

إشهار سياس ي لفائدة 

 نبيل القروي

10-13 

 2019سبتمبر 

خطية مالية 

 أ.د 40قدرها 
126.825 

 قناة الزيتونة 6
غطية ت-قارير إخباريةت

 الحملة 

إشهار سياس ي لفائدة 

 عبد الفتاح مورو

11-13 

 2019سبتمبر 

خطية مالية 

 أ.د 10قدرها 
54.025 

 قناة الزيتونة 7
ومضة إعالنية لبرنامج 

 "الحصاد السياس ي"

إشهار سياس ي لفائدة 

 عبد الفتاح مورو

12-13 

 2019سبتمبر 

خطية مالية 

 أ.د 20قدرها 

8 
وار قناة الح

 التونس ي

حوار خاص مع عبد 

ي ف-الكريم زبيدي

 البرنامج

إشهار سياس ي لفائدة 

عبد الكريم زبيدي 

 ودعاية مضادة

سبتمبر  13

2019 

خطية مالية 

 أ.د 100قدرها 
171.000 

 الدورة الثانية

 ناس نسمة نيوز  قناة نسمة 9

إشهار سياس ي لنبيل 

القروي ودعاية مضادة 

د  ضد قيس سعي 

سبتمبر  24

2019 

خطية مالية 

 أ.د 80قدرها 
11.733 

                                                           
 .2020جوان  16واردة بتاريخ  1564/02/2020ومراسلة عدد  2020ماي  28واردة بتاريخ  1313/02/2020مراسلة التلفزة التونسية عدد  )1(

مضة و لى، كل  لوطنية األو وتم  تقدير القيمة املالية الستغالل وسائل اإلعالم البصرية من قبل التلفزة التونسية حسب املنهجية التالية: إعتماد تعريفة القناة ا

. ة التي تم  بثهاا، لم يتم احتساب كلفة إنتاج املادوبالتالي تحتسب الدقيقة األولى كاملة وبقية املدة الزمنية نصفه «Publireportage»تتجاوز الستين ثانية تعتبر 

ك عرا( وذلة )األعلى سوتم  تقدير القيمة املالية من قبل اإلذاعة التونسية باإلعتماد على تعريفة بث الومضات اإلشهارية في اإلذاعة الوطنية خالل وقت الذرو 

 نظرا لتغطيتها لكامل تراب الجمهورية.
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اختلفات في تعداد الصفحات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة االنتخابية :   6ملحق عدد 

 الرئاسية الخاّصة بكّل مترشح

 املترشح
 عدد الصفحات

 حسب الوكالة 

 عدد الصفحات

 حسب هيئة االنتخابات 

 عدد الصفحات

 حسب املجتمع املدني 

 22 14 30 دقيس سعي  

 22  - 3 نبيل القروي

 11 -  2 عبد الفتاح مورو

 38 -  1 عبد الكريم زبيدي

 42 -  2 يوسف الشاهد

 -  -  1 احمد صافي سعيد

 36 -  1 مهدي جمعة

ة الهمامي  -  -  2 حم 

 -  1 1 محسن مرزوق 

 - 1 1 عبيد بريكي

 -   - 2 سليم الرياحي

 -  1 1 محمد الهاشمي حامدي

ول 
 
 7  - -   الناجي جل

 4 3  - سلمه اللومي

 2 1  - عبير موس ي 

ة الهمامي  1  -  - حم 

 3  -  - لطفي املرايحي

 3  1  - محمد املحرزي عبو

 1  -  - محمد املنصف املرزوقي

 1  -  - منجي الرحوي 

 4  -  - سيف الدين مخلوف

 197 22 47 املجموع 
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 ن على الصفحات غير الرسمية وتعدد توزيعهم الجغرافي:  عدد املشرفي 7ملحق عدد 

 املترشح ع/ر
عدد 

 الصفحات

عدد 

 املشتركين

التوزيع الجغرافي للمشرفين على 

 الصفحات

د  1  3045466 30 قيس سعي 

 بتونس 85

 بتركيا 1

 بفرنسا 24

 بأملانيا 1

 بكندا1

 بالواليات املتحدة األمريكية 2

 بالصين 1

 بالسعودية 3

 بإيطاليا 2

 587613 3 نبيل القروي  2

 بتونس 35

 برومانيا 2

 تشيكسلوفاكيا 1

 26030 2 عبد الفتاح مورو  3
 فرنسا 9

 تركيا 4

 تونس 1 177 1 عبد الكريم زبيدي  4

 227916 2 يوسف الشاهد  5
 تونس 2

 ايطاليا 1

 133874 1 احمد صافي سعيد  6
 تونس 13

 فرنسا 1

 3228 1 مهدي جمعة  7
 فرنسا 4

 تونس 2

ة الهمامي  8  126628 2 حم 
 تونس 3

 فرنسا 7

 تونس 2 5240 1 محسن مرزوق   9

 17660 1 عبيد بريكي  10
 تونس 3

 فرنسا 1

 1223390 2 سليم الرياحي  11

 تونس 5

 فرنسا 13

 بلجيكا 1

 ة األمريكيةالواليات املتحد 1

 810440 1 محمد الهاشمي حامدي  12
 تونس 1

 اململكة املتحدة األمريكية 1
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: املترشحون للنتخابات الرئاسية الذين استعملوا منشورات مدعومة ضمن الصفحات  8ملحق عدد 

 املصّرح بها

 صفحة الفايسبوك املترشح

عدد املنشورات 

املدعومة في كل 

 صفحة

مجموع املنشورات 

دعومة لكل امل

 مترشح

 

 يوسف الشاهد

 

Youssef Chahed Officiel 30 

37 Go Djo 3 

Soutenons Youssef Chahed 4 

2019مهدي جمعة  مهدي جمعة  30 30 

عبومحمد - Mohamed Abbou محمد املحرزي عبو  18 18 

 Officiel.MohsenMarzouk 12 12 محسن مرزوق 

 محمد الصغير نوري
Mohamed Sghaier NOURY – الدكتور

 واملهندس محمد الصغير نوري
10 10 

 Mourou Abdelfattah 10 10عبد الفتاح مورو عبد الفتاح مورو

 SlimRiahi 8 8سليم الرياحي سليم الرياحي

ة الهمامي  Hamma.Hammami.Officiel 7 7 حم 

 AmorMansour 6 6 عمر منصور 

 M.Hamadi.Jebali 4 4 حمادي الجبالي

املنصف محمد 

 املرزوقي

Dr Marzouki Moncef 2 
4 

 2 تونس أخرى 

ول 
 
 NejiJaloul 3 3 الناجي جل

 lotfi.mraihi 3 3 لطفي املرايحي

سعيد علي مروان 

 العايدي
saidaidi 2 2 

 Hatem-Boulabiar 2 2 حاتم بولبيار

AbdelkarimZbidi عبد الكريم زبيدي -عبد الكريم زبيدي    2 2 

ات مجموع الصفح

 املدعومة
19 

مجموع املنشورات 

 املدعومة
158 
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حون للنتخابات الرئاسية لم يقّدموا للهيئة العليا املستقلة للنتخابات ما يثبت  9ملحق عدد 
ّ

: مترش

 تحّملهم نفقات دعم الصفحات االلكترونية

 املرجع املترشحاسم  ع/ر

1  
أحمد صافي 

 سعيد

أوت  30لة لالنتخابات بتاريخ مراسلة واردة على الهيئة العليا املستق

 .3844/2019وتحت عدد  2019

2  
أوت  29مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  حمادي الجبالي

 .3840/2019وتحت عدد  2019

3  
ة الهمامي أوت  30مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  حم 

 .3865/2019وتحت عدد  2019

 .2019سبتمبر  12مراسلة الكترونية بتاريخ  سلمه اللومي  4

5  
سيف الدين 

 مخلوف

أوت  30مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 

 .3901/2019وتحت عدد  2019

6  
سبتمبر  04مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  عبد الفتاح مورو

 .4031/2019وتحت عدد  2019

7  
أوت  30مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  عمر منصور 

 .3892/2019وتحت عدد  2019

8  
محمد الصغير 

 نوري

سبتمبر  10مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 

 .4145/2019وتحت عدد  2019

9  
محمد املنصف 

 رزوقيامل

سبتمبر  03مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 

 .3992/2019وتحت عدد  2019

10  
محمد الهاشمي 

 حامدي

سبتمبر  04مراسلة واردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 

 .4070/2019وتحت عدد  2019

11  
ول 

 
أوت  30يا املستقلة لالنتخابات بتاريخ مراسلة واردة على الهيئة العل الناجي جل

 .3896/2019وتحت عدد  2019
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 : املنشورات املدعومة على الصفحات غير املصّرح بها من قبل املترشحين 10ملحق عدد 

 

 صفحة الفايسبوك املترشح
عدد املنشورات 

 املدعومة في كل صفحة

مجموع املنشورات 

 املدعومة لكل مترشح

 نبيل القروي
 Karoui Nabil 41 -روي نبيل الق

81 
 Karoui Nabil avec Tous 40تونس كلها مع نبيل القروي 

 يوسف الشاهد

Place aux jeunes 6 

60 
Djo président 4 

Politica Tunisienne لیتیكابو  1 

TahyaTounes تونستحيا   49 

اللومي سلمه  

Elle en Tunisie 12 

55 

 10 نساء بالدي نساء ونصف

24/24 1 

 26 أةلمريا مرأة دعم ا

 ElloumiRekik Salma 6اللومي الرقيق سلمه

 سليم الرياحي
 SlimRiahi 11-سليم الرياحي 

20 
 9 لرسمیةالصفحة ا-حرجة الوطن الجديد 

زبيديعبد الكريم   

Zbidi 10 2 

16 

Général Zbidi 1 

 1 زبيديصفاقس تدعم ترشح عبد الكريم 

ZbidiAbdelkarim notre futur Président - 
7 

 رئيس املستقبل زبيديعبد الكريم 

MeskinaTounes – 1 مسكينة تونس 

 4 رئيسا للجمهورية زبيديعبد الكريم 

 حامدي الهاشمي
 ElhachmiHamdi Mohamedحامديد.محمد الهاشمي 

Dr. 
10 10 

 ElyesFakhfakh 12 12 -إلياس الفخفاخ  إلياس الفخفاخ

د  قيس سعي 
دمن أجل مساندة  في حملته االنتخابية   قيس سعي 

 :الصفحة الرسمية
7 7 

 Abid Briki 4 4-عبيد البركي الصفحة الرسمية بريكيعبيد 

 عبير موس ي
 Abir-الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر

Moussi 
3 3 

 2 2 املستقبل يجمعنا محمد املنصف املرزوقي

 2 2 2019حمادي الجبالي: مرشح االنتخابات الرئاسية  لجباليحمادي ا

 1 1 2019مهدي جمعة رئيس تونس  مهدي جمعة

 Ghardima jendouba News 1 1 الكحالة منجي الرحوي 

مجموع الصفحات 

 املدعومة
28 

مجموع املنشورات 

 املدعومة
273 
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 : الدعاية االنتخابية خلل الصمت االنتخابي11ملحق عدد 

 

 املترشح
عدد املخالفات على صفحات 

 الفايسبوك املصّرح بها 

عدد املخالفات على صفحات الفايسبوك 

 غير املصرّح بها 

 12 16 مهدي جمعة 

 59 12 يوسف الشاهد 

 3 11 محمد املنصف املرزوقي

 -  8 سيف الدين مخلوف 

  - 7 محسن مرزوق 

ول 
 
  - 5 الناجي جل

 9 2 عبد الفتاح مورو

ي الرحوي منج  1 -  

 3 1 حمادي الجبالي

  - 1 محمد املحرزي عبو

  - 1 لطفي املرايحي

  - 2 الصافي سعيد

  - 2 سعيد علي مروان العايدي

 183 -  سلمه اللومي

 59  - نبيل القروي

 44  - عبد الكريم زبيدي

د   25  - قيس سعي 

 3  - سليم الرياحي

 3  - عبير موس ي

 2  - إلياس الفخفاخ

 3  - عبيد بريكي

 92 4 نبيل القروي )الدور الثاني(

د )الدور الثاني(  143 - قيس سعي 

 551 73 املجموع 
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 :  املترشحون الذين لم يودعوا موارد بالحساب البنكي الوحيد 12ملحق عدد 

 

 اسم املترشح ع/ر

موارد نقدية لم يتم ايداعها 

بالحساب البنكي الوحيد 

 ار()املبلغ بالدين

مجموع املوارد النقدية 

للمترشح )املبلغ 

 بالدينار(

النسبة 

(%) 

 17,71 800,200 282 070,000 50 محمد لطفي املرايحي 1

 2,20 100,000 141 100,000 3 محسن مرزوق  2

 99,05 239,500 6 180,000 6 عمر منصور  3

 63,44 166,000 76 316,000 48 إلياس الفخفاخ 4

 100 500,000 500,000 حمادي الجبالي 5

 33,04 820,430 22 540,430 7 سعيد علي مروان العايدي 6

 29,55 000,000 22 500,000 6 سيف الدين مخلوف 7

 0,45 675,000 321 435,000 1 منجي الرحوي  8

 51,25 570,000 62 070,000 32 عبيد بريكي 9

 100 000,000 225 000,000 225 أحمد الصافي سعيد 10

 100 500,000 8 500,000 8 سليم الرياحي 11

 43,04 694,000 963 744,000 414 عبد الفتاح مورو 12

 37,69 065,130 133 2 955,430 803 املجموع
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 وتوزيعها بين املترشحين انتخابيةالنفقات التي ال تكتس ي صبغة :  13ملحق عدد 

 

 اسم املترشح ع/ر

مبلغ النفقات التي ال تكتس ي 

 تخابية بالدينارصبغة ان

املجموع 

 بالدينار

مجموع النفقات 

 بالدينار
 %النسبة 

نفقات تم 

التعهد بها أو 

استهلكها 

ودفعها خارج 

فترة الحملة 

 االنتخابية

نفقات ال تهدف 

إلى نيل ثقة 

 الناخب

 50 944,80 28 472,40 14 535,00 13 937,4 محمد لطفي املرايحي 1

 0,89 472,33 323 875,71 2 421,72 453,99 2 محمد املحرزي عبو 2

 1,89 252,88 397 1 440,87 26 343,98 4 096,89 22 يوسف الشاهد 3

4 
محمد الهاشمي 

 حامدي
6 000,00 0 6 000,00 56 518,89 10,62 

 1,93 573,30 24 475 35 440 محمد الصغير نوري 5

 0,02 000,00 517 78,85 78,85 0 املهدي جمعة 6

 9,38 694,18 724 981,60 67 000,00 54 981,60 13 القروي نبيل 7

 3,38 009,29 206 955,71 6 950,20 1 005,51 5 عبير موس ي 8

 7,48 706,30 32 445,64 2 0 445,64 2 حمادي الجبالي 9

د 10  3,16 965,25 18 600 0 600 قيس سعي 

ول  11
 
 16,77 697,56 12 128,78 2 30 098,78 2 الناجي جل

576,37 43 939,87 42 636,5 أحمد الصافي سعيد 12  255 403,83 17,06 

 3,15 223,15 132 161,13 4 0 161,13 4 سلمه اللومي 13

 4,5 786,62 640 819,14 28 0 819,14 28 عبد الكريم زبيدي 14

 0,04 745,86 958 450 450 0 عبد الفتاح مورو 15

,80970186 521,54 0 521,54 عبيد بريكي 16  0,01 

 0,08 359452,771 276 276 0 منجي الرحوي  17

 0,56 34087,052 190,8 190,8 0 سيف الدين مخلوف 18

 3,6 720,87 793 5 208449,539 118251,42 90198,119 املجموع
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 دينار 500: املترشحون الذين أنجزوا نفقات نقدية تجاوزت قيمتها  14ملحق عدد 
 

 مبلغ النفقة بالدينار قةموضوع النف املترشح ع/ر

 محمد لطفي املرايحي 1

 800,000 1 املعدات السمعية والبصرية

 750,000 كراء معدات أخرى 

 620,000 كراء معدات أخرى 

 600,000 كراء السيارات

 520,000 2 كراء السيارات

 880,600 وقود

 980,000 كراء معدات أخرى 

 120,600 1 كراء السيارات

 007,600 1 التزويق والتزيين

 000,000 1 املعدات السمعية والبصرية

 760,600 كراء لوحات اشهارية عمر منصور  2

 376,500 19 التظاهرات والدعاية إلياس الفخفاخ 3

ول الناجي  4
 
 جل

 629,999 1 مطبوعات

 940,000 نشريات

 000,000 3 كراء السيارات

 066,840 21 صاريف استقبال وملتقياتم أحمد الصافي سعيد 5

 سليم الرياحي 6

نفقة رعاية محتوى بعض املنشورات للصفحة الرسمية للمترشح على موقع 

 التواصل االجتماعي فايسبوك
4 998,600 

 450,053 3 الطباعة والنشر واالشهار

 4200 نفقات الطباعة والنشر سيف الدين مخلوف 7

 27520,9 عة والنشر واملقر واستقبال وتظاهرات وكراس معدات نفقات الطبا بريكيعبيد  8

 عبد الفتاح مورو 9

 803,200 2 كراء قاعة الفتتاح الحملة االنتخابية بميالنو

 192,000 1 خالص تذكرة ذهاب وإياب باريس

 666,000 2 خالص معلوم كراء مقر الحملة االنتخابية الرئاسية

 883,492 104 املجموع

 448,155 631 1 النفقات النقدية للمترشحين املعنيين جملة

 %6,43 دينار من مجموع النفقات النقدية للمترشحين املعنيين )%( 500نسبة النفقات التي تجاوزت قيمتها 

 889,77 219 5 جملة النفقات النقدية لكل املترشحين

 %2,01 النقدية لكل املترشحين )%(دينار من مجموع النفقات  500نسبة النفقات التي تجاوزت قيمتها 
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 ذين لم يصّرحوا بجميع نفقاتهمال ترشحون امل:  15ملحق عدد 
 

 موضوع النفقات غير املصرّح بها وغير املقدرة اسم املترشح ع/ر

 إنجاز تظاهرات محمد لطفي املرايحي 1

 إنجاز تظاهرات محسن مرزوق  2

 إنجاز تظاهرات عمر منصور  3

 إنجاز تظاهرات حاتم بولبيار 4

 محمد الهاشمي حامدي 5

 أجرة الوكيل املالي

ل بقائمة األنشطة بتاريخ  متعلق بزيارة ملناطق  2019سبتمبر  3نشاط مسج 

 مختلفة من واليتي املهدية وصفاقس

 استعمال سيارات خاصة

 خيمات-

 مجهودات بشرية

 املهدي جمعة 6

 إنجاز تظاهرات-

على الصفحة الرسمية للتواصل االجتماعي املعتمدة  تكاليف اإلشراف -

 2019للحملة االنتخابية لرئاسيات 

 عبير موس ي 7
 معاليم االشغال الوقتي للملك العمومي

 نفقات وقود

 حملة دعائية على مواقع التواصل اإلجتماعي محمد املنصف املرزوقي 8

ة الهمامي 9  سيارات 4نفقات استغالل  حم 

 تظاهرات بكل  من املهدية وجربة وتوزر وطبرقة صافي سعيدأحمد ال 10

 عبد الفتاح مورو 11

كراء فضاءات قاعة سلطانة، دار فاطمة، دار الثقافة، فضاء امليالدي 

 ومقهى عثمان

إنتاج وتسجيل مقاطع فيديو تم نشرها على صفحة املترشح املصر ح بها لدى 

 الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

احداث وصيانة موقع الواب الذي خصص للحملة الرئاسية للمترشح 

www.mourou.tn 

شارع  90" الكائنة ب LA PALMEالنفقات املتعلقة باجتماع انتخابي بقاعة "

بوبييني بباريس وذلك في قاعة مجهزة بشاشات  93000هنري برباروس 

 وحضور عدد هام من األشخاص.ضخمة وفرقة موسيقية 

http://www.mourou.tn/
http://www.mourou.tn/
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 موضوع النفقات غير املصرّح بها وغير املقدرة اسم املترشح ع/ر

 سيف الدين مخلوف 11

كراء فضاءات-  

كراء وسائل النقل -  

نفقات تسيير املقرات   -  

كلفة عمل املتطوعين -  

كلفة استغالل السيارات الخاصة -  

أجرة الوكيل املالي -  

 عبيد بريكي 12

 كراء وسائل النقل -

 كلفة عمل املتطوعين  -

 خاصةكلفة استغالل السيارات ال-

 أجرة الوكيل املالي -

 منجي الرحوي  13

 كلفة عمل املتطوعين-

االنتخابية  فترة الحملةاملتعلقة بـنفقات تسيير املقر خالل كلفة استغالل  -

إلى جانب  والغاز واألنتزناتأساسا في فواتير استهالك املاء والكهرباء  املتمثلة

 نفقات أعوان حراسة 

 أجرة الوكيل املالي-

 يد علي مروان العايديسع 14

 استهالك وقود-

النفقات املنجرة عن استغالل صفحات التواصل االجتماعي في إطار الحملة -

 االنتخابية للمترشح
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 مبعض نفقاتهكل أو الوثائق املثبتة ل واضّمنيلم  : املترشحون الذين 16ملحق عدد 

 

 املبلغ بالدينار    موضوع النفقة اسم املترشح ع/ر

مرزوق  محسن 1  
 000,000 35 تظاهرات واجتماعات

 323,000 5 الطباعة والنشر واإلشهار

 240,000 كراء سيارة محمد املحرزي عبو 2

 300,600 االتصال واإلعالنات واملنتوجات السمعية البصرية  يوسف الشاهد 3

 000,000 54 خالص املراقبين   نبيل القروي 4

ول  5
 
 الناجي جل

 000,000 3 كراء السيارات

ل  20,400 سندات تنق 

 9,000 مصاريف املكاملات الهاتفية

 447,073 12 نفقات عينية خاصة بنفقات وقود سلمه اللومي 6

زبيديعبد الكريم  7  000 2 كراء مقر  

 عبد الفتاح مورو 8

تتعلق بتوفير شاشات وركح أملنيوم  019/144خالص فاتورة عدد 

 9.139,800 ئي ومعدات صوتية ومولد كهربا

تتعلق بأعمال هندسية بصفة جزافية  19/05خالص فاتورة عدد 

 000,100 2 بخصوص مقر الحملة الرئاسية

 500,000 خالص مشروبات مختلفة ومصاريف اتصال حمادي الجبالي 10

 18563,810 - منجي الرحوي  11

12 
سيف الدين 

 مخلوف
- 700,000 

13 
سعيد علي مروان 

 العايدي
 278,500 يات مواد مستهلكةمشتر 

 522,283 143 املجموع
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 نقائص نفقاتهم إثبات تتضمن وثائق الذين املترشحون :  17 عدد ملحق

 

 اسم املترشح ع/ر
غياب املعّرف 

 الجبائي

غياب اسم 

 املستفيد
 غياب التاريخ

غياب 

التنصيصات 

الوجوبية 

 األخرى 

 املجموع
مجموع النفقات 

 املصرح بها

النسبة 

 من

مجموع 

النفقات 

)%( 

 53,27 252,879 397 1 314,421 744 581,241 478 0,000 847,280 36 885,900 228 يوسف الشاهد  1

 1,85 518,892 56 044,000 1 044,000 1 0,000 0,000 0,000 محمد الهاشمي حامدي  2

 1,47 694,175 724 646,040 10 0,000 0,000 646,040 10 0,000 نبيل القروي  3

دقي  4  23,68 965,252 18 491,090 4 0,000 633,390 0,000 857,700 3 س سعي 

ول   5
 
 2,25 697,563 12 285,500 0,000 0,000 285,500 0,000 الناجي جل

 64,47 936,893 283 060,900 183 270,600 158 338,100 7 490,000 962,200 16 محمد املنصف املرزوقي  6

ة الهمامي  7  21,26 433,700 86 372,574 18 615,000 6 0,000 0,000 757,574 11 حم 

 28,26 403,830 255 171,435 72 533,730 60 0,000 028,455 3 609,250 8 أحمد الصافي سعيد  8

 3,65 087,052 34 242,800 1 242,800 1 0,000 0,000 0,000 سيف الدين مخلوف  9

 2,59 186,809 70 820,350 1 820,350 1 0,000 0,000 0,000 عبيد بريكي  10

 1,07 536,686 365 907,800 3 907,800 3 0,000 0,000 0,000 منجي الرحوي   11

 31,50 713,731 305 3 356,910 041 1 015,521 712 971,490 7 297,275 51 072,624 270 املجموع
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 حساباتهم املالية واجب نشر ترشحين إزاء امل: وضعية  18ملحق عدد 

 

 ابات الرئاسيةالدورة األولى للنتخ

 تاريخ النشر نسبة األصوات املتحصل عليها % عدد األصوات املتحصل عليها املترشح ع/ر

ة 1  2019/11/20 0,69 23252 الهمامي حم 

 2019/11/21 7,11 239951 أحمد الصافي سعيد 2

 2019/11/12 6,56 221190 محمد لطفي مرايحي 3

 2019/10/22 0,22 7376 محسن مرزوق  4

 2019/12/01 10,73 361864 عبد الكريم زبيدي 5

 )بعد اآلجال القانونية( 2019/12/04 0,22 7364 حمادي الجبالي 6

 2019/11/24 0,15 5093 سلمه اللومي 7

 2019/11/30 0,13 4472 سليم الرياحي 8

 )بعد اآلجال القانونية( 2019/12/04 15,58 525517 نبيل القروي 9

 2019/10/23 1,82 61371 املهدي جمعة 10

 2019/11/20 0,14 4598 محمد الصغير نوري 11

د الهاشمي حامدي 12  )بعد اآلجال القانونية( 2019/12/06 0,75 25284 محم 

 2019/11/20 2,97 100338 محمد املنصف املرزوقي 13

 )بعد اآلجال القانونية( 2019/12/18 7,38 249049 يوسف الشاهد 14

د 15  2019/11/29 18,40 620711 قيس سعي 

ول الناجي  16
 
 2019/12/03 0,21 7166 جل

 2019/11/27 4,02 135461 عبير موس ي 17

 2019/11/23 0,34 11532 إلياس الفخفاخ 18

 2019/11/30 3,63 122287 محمد املحرزي عبو 19

 لم يقدم ما يفيد النشر 0,11 3704 حاتم بولبيار 20

 م يقدم ما يفيد النشرل 0,30 10160 عمر منصور  21

 2019/11/21 12,88 434530 عبد الفتاح مورو 22

 2019/11/23 0,81 27355 الرحوي  منجي 23

 - 0,30 10198 سعيد علي مروان العايدي 24

 لم يقدم ما يفيد النشر 0,17 5799 بريكيعبيد  25

 )بعد اآلجال القانونية( 2019/12/04 4,37 147351 سيف الدين مخلوف 26

 الدورة الثانية للنتخابات الرئاسية

 تاريخ النشر يها %لنسبة األصوات املتحصل ع عدد األصوات املتحصل عليها املترشح ع/ر

د 1  2019/12/05 72,71 2777931 قيس سعي 

 2019/12/06 27,29 1042894 نبيل القروي 2
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ين:  19ملحق عدد 
ّ
 االخلالت املسجلة بصفة نهائية بقائمات املزك

 

 املترشح رع/
تاريخ تقديم 

 مطلب الترشح

عدد املزكين 

الذين ليس 

لهم صفة 

 الناخب

عدد 

املزكين 

ألكثر من 

 مترشح

عدد 

املزكين أكثر 

من مرة 

لنفس 

 املترشح

عدد حاالت 

الخطأ في 

بطاقة 

 الهوية

عدد 

حاالت 

غياب 

 التوقيع

عدد حاالت عدم 

تطابق البيانات 

الشخصية مع 

 بطاقة الهوية

 977 227 231 495 55 857 2019/08/02 وس يعبير م 1

 583 16 133 385 0 480 2019/08/02 محمد املحرزي عبو 2

 791 26 192 1323 88 853 2019/08/02 محمد لطفي املرايحي 3

 1797 1994 68 900 152 2098 2019/08/04 املهدي جمعة 4

 2364 37 220 1551 146 1460 2019/08/07 محمد الصغير نوري 5

ة الهمامي 6  2972 2655 559 2439 293 1609 2019/08/07 حم 

 2639 382 521 671 841 1237 2019/08/08 أحمد الصافي سعيد 7

 1069 32 282 697 241 1473 2019/08/09 محمد الهاشمي حامدي 8

ول  9
 
 1249 241 380 855 841 1307 2019/08/09 الناجي جل

 1310 15 79 703 430 982 2019/08/09 سعيد علي مروان العايدي 10

 803 231 153 601 367 706 2019/08/09 سيف الدين مخلوف 11

 1354 25 320 615 805 1551 2019/08/09 عبيد بريكي 12

 3445 14 317 723 444 1616 2019/08/09 عمر منصور  13

د 14  1200 26 286 673 782 1721 2019/08/09 قيس سعي 

 2110 43 486 808 569 2240 2019/08/09 محسن مرزوق  15
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ين مستوفي:  20ملحق عدد 
ّ
 الشروط يتفصيل العدد الصافي للمزك

 

 املترشح ع/د

العدد 

الجملي 

ين
ّ
 للمزك

 النتائج النهائية لتزكيات الناخبين النتائج األولية لتزكيات الناخبين

العدد الصافي 

ين
ّ
 للمزك

عدد الدوائر التي فيها 

مزك  500على األقل 

 توفر فيه الشروطت

العدد 

الصافي 

ين
ّ
 للمزك

عدد الدوائر التي 

فيها على األقل 

مزك تتوفر  500

 فيه الشروط

 15 12599 15 12599 15441 عبير موس ي 1

 15 12615 15 12615 14212 محمد املحرزي عبو 2

 11 10613 6 9466 13886 محمد لطفي املرايحي 3

 13 16391 13 16391 23400 املهدي جمعة 4

 10 10509 8 9556 16287 محمد الصغير نوري 5

ة الهمامي 6  21 22348 21 22348 32875 حم 

 14 13277 14 13277 19568 أحمد الصافي سعيد 7

 11 13052 11 13052 16846 محمد الهاشمي حامدي 8

ول  9
 
 13 11403 7 10345 16276 الناجي جل

 10 10541 10 10522 14060 سعيد علي مروان العايدي 10

 13 10797 4 9741 13658 سيف الدين مخلوف 11

 11 11929 4 9733 16599 عبيد بريكي 12

 14 13008 9 9456 19567 عمر منصور  13

د 14  17 20297 15 18612 24985 قيس سعي 

 16 16693 16 16693 22949 محسن مرزوق  15
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 املترشحين للنتخابات الرئاسية :  الشكايات املقّدمة بخصوص تزكية 21ملحق عدد 
 

 ع/ر
 مرجع الشكاية أو القضية

 املترشح املشتكى به املحكمة االبتدائية
 التاريخ/السنة العدد

ة الهمامي قبلي 2019/08/19 8877 1  حم 

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8924 2

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8925 3

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8926 4

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8927 5

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8928 6

 أحمد الصافي سعيد قبلي 2019/08/20 8929 7

 محمد الصغير نوري سيدي بوزيد 2019 134874 8

 محمد الصغير نوري سيدي بوزيد 2019 57261 9

 عمر منصور  زيدسيدي بو  2019 135118 10

 عمر منصور  سيدي بوزيد 2019 13521 11

ة الهمامي سيدي بوزيد 2019 135046 12  حم 

 محمد الصغير نوري سيدي بوزيد 2019 135092 13

 عمر منصور  سيدي بوزيد 2019 135093 14

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 878/03/19 15

 املرايحيمحمد لطفي  املنستير 2019 877/03/19 16

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 873/03/19 17

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 874/03/19 18

 عبيد بريكي املنستير 2019 924/03/19 19

ة الهمامي املنستير 2019 923/03/19 20  حم 

ة الهمامي املنستير 2019 922/03/19 21  حم 

ول ال املنستير 2019/08/16 26485 22
 
 ناجي جل

ول  املنستير 2019/08/16 26486 23
 
 الناجي جل

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 879/03/19 24

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 919/03/19 25

 محسن مرزوق  املنستير 2019/08/19 26561 26

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 870/03/19 27

 محسن مرزوق  ملنستيرا 2019 919/03/19 28

 محسن مرزوق  املنستير 2019 920/03/19 29

 أحمد الصافي سعيد املنستير 2019 921/03/19 30

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 871/03/19 31

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 872/03/19 32

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 874/03/19 33

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 875/03/19 34
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 ع/ر
 مرجع الشكاية أو القضية

 املترشح املشتكى به املحكمة االبتدائية
 التاريخ/السنة العدد

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 877/03/19 35

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 879/03/19 36

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 880/03/19 37

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 887/03/19 38

 لطفي املرايحيمحمد  املنستير 2019 888/03/19 39

 محسن مرزوق  املنستير 2019/08/16 26629 40

ة الهمامي املنستير 2019/08/16 26634 41  حم 

ة الهمامي املنستير 2019/08/16 26633 42  حم 

 محمد لطفي املرايحي املنستير 2019 876/03/19 43

 سعيد علي مروان العايدي أريانة 2019/08/20 21359 44

 أحمد الصافي سعيد أريانة 2019/08/19 21366 45

ة الهمامي أريانة 2019/08/20 21411 46  حم 

 محسن مرزوق  أريانة 2019/08/20 21431 47

 أحمد الصافي سعيد أريانة 2019/08/21 21427 48

 محمد الصغير نوري أريانة 2019/08/20 21428 49

 محسن مرزوق  أريانة 2019/08/20 21449 50

 عبيد بريكي أريانة 2019/08/20 21451 51

 الهاشمي حامدي أريانة 2019/08/22 21597 52

ول  قابس 2019/08/18 53745 53
 
 الناجي جل

ول  قابس 2019/08/29 54074 54
 
 الناجي جل

ول  قابس 2019/08/29 54057 55
 
 الناجي جل

 محمد الصغير نوري الكاف 2019/08/23 11662 56

ة ا الكاف 2019/08/30 11894 57  لهماميحم 

د تونس 2019 57926 58  قيس سعي 

 حاتم بولبيار تونس 2019 57261 59

 أحمد الصافي سعيد تونس 2019 57275 60

د تونس 2019 57181 61  قيس سعي 

 أحمد الصافي سعيد تونس 2019 57482 62

 حاتم بولبيار تونس 2019 57482 63

 محمد الصغير نوري تونس 2019 57490 64

 محمد الصغير نوري تونس 2019/08/29 252 65

 محمد الهاشمي حامدي تونس 2019/09/02 253 66

د تونس 2019/09/11 254 67  قيس سعي 

 محسن مرزوق  صفاقس 2019/08/23 1 68

ة الهمامي زغوان 2019/08/22 8601 69  حم 

 



 الجمهورية التونسية

 

 محكمة املحاسبات
 

 

 التقرير العام حول 

اقبة تمويل الحملة االنتخابية   نتائج مر

 التشريعيةلالنتخابات 

 2019لسنة 
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موارد ومصاريف القائمات  الرقابة علىمهمة محكمة املحاسبات إلى القانون االنتخابي أوكل 

التثبت من االلتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب املترشحة واملخصصة للحملة و 

البنكي الوحيد ومصاريفه طبقا ألحكام القانون املنظم ملحكمة املحاسبات ما لم تتعارض صراحة مع 

 أحكام القانون االنتخابي.

 

وشاملة  هذه الرقابة مستندية أو ميدانيةتكون من القانون االنتخابي على أن  92الفصل  ونص  

 أو انتقائية والحقة أو متزامنة مع الحملة وتكون وجوبية بالنسبة إلى القائمات املترشحة التي تفوز في

 االنتخابات وتنجز بالتزامن مع الرقابة املالية للحزب بالنسبة إلى األحزاب والقائمات الفائزة.

 

             ات التشريعية قائمة مترشحة لالنتخاب 1159حسابات  وفي هذا اإلطار تلقت املحكمة

األحزاب املشاركة في  . وغطت أعمال الرقابة بشأنها جميع القائمات الفائزة وكذلك كل  2019لسنة 

 االنتخابات والتي فازت قائماتها بمقاعد بمجلس نواب الشعب.

 

وعمليات قبض املوارد وانجاز لهذه القائمات حسابات املالية الت أعمال التدقيق أساسا وخص  

النفقات إضافة إلى إجراء تقاطعات مع مختلف املعطيات املتاحة وفقا ملا تخوله صالحيات املحكمة في 

 إطار قانونها األساس ي والقانون االنتخابي.

 

حة واحتر 
 

ام وأجريت أعمال الرقابة وفق معايير الجودة والشفافية واملساواة بين القائمات املترش

 ا وضمانا لحقوق الدفاع.ترسيخب املعنية مبدأ التحاور مع القائمات واألحزا

 

رة لدى املؤسسات والهياكل املتدخلة في إطار 
 
ت املحكمة طلب املعطيات والبيانات املتوف

 
وتول

 الحملة االنتخابية للقيام بالرقابة واملقارنات والتقاطعات الضرورية لضمان نجاعة أعمالها واالستعانة

 بالخبرات الفنية لهذه الهياكل.

 

                ضمن هذا التقرير نتائج أعمال الرقابة على تمويل الحملة االنتخابية التشريعية ويت

وخاصة فيما يتعلق بإيداع الحسابات املالية لدى محكمة املحاسبات وتحليل موارد القائمات  2019لسنة 

املالي وشفافيته املترشحة ونفقاتها وأهم املالحظات التي خلصت إليها املحكمة بشأن مسك الحساب 

ومشروعية موارد القائمات املترشحة ونفقاتها ومساهمة األحزاب السياسية في تمويل الحملة االنتخابية 

لها ميزانية الدول حة عنها وبيانات تقديرية حول املنحة العمومية التي يمكن أن تتحم 
 

ة للقائمات املترش

ات من شأنها املساعدة على حماية مبادئ بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية فضال عن تقديم توصي

لى االنتخابية وتطوير اإلطار القانوني لتنظيم االنتخابات وإحكام الرقابة على تمويلها حفاظا ع العملية

 لمال العام.  لالشفافية وحماية 
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نة بهذا التقرير وعمال باإلجراءات املعتمدة شرع ت واعتمادا على نتائج األعمال الرقابية املضم 

تشكيالت القضائية في أعمال التحقيق قصد إصدار أحكام ابتدائية بشأن القائمات املترشحة التي لم ال

تودع حساباتها املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القانونية والقائمات التي تعلقت بها مخالفات 

ل تمويل الحملة االنتخابية فضال عن التحقيق في ضبط مبلغ املنح سالمةتؤثر في  ة العمومية املخو 

د من احترامها للواجبات القانونية املحمولة عليه
 
حة وذلك بعد التأك

 
ا في استرجاعه من قبل كل  قائمة مترش

 ةلنقديالذاتية اإطار تمويل حملتها االنتخابية وبعد األخذ بعين االعتبار مبلغ نفقاتها االنتخابية ومواردها 

 حدد بكل  دائرة انتخابية حسب املعايير الترتيبية. واملبلغ األقص ى للمنحة العمومية امل

 

حزاب وذلك بالنظر األ ترشحة أو امل واضع عدم ذكر أسماء القائماتاملفي بعض  املحكمةارتأت و 

لهذا  حقةال جراءات قضائية أو إدارية موازية أو إل النهائي  باملآلالنهائية بخصوصها  االستنتاجاتإلى ارتباط 

إلى أن املالحظات أو لدى جهات قضائية أخرى أو بالنظر للمحكمة  شكيالت القضائيةالتقرير إما لدى الت

املصاغة تتعلق بمخاطر محتملة جراء محدودية املعطيات املتوفرة أو اإلجراءات الرقابية على بعض 

 العمليات املالية من قبل األطراف املعنية.
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 أبرز املالحظات
 

التي وقفت عليها محكمة املحاسبات بتقديم الحسابات املالية وتمويل تعلقت أهم االستنتاجات 

ئمات الحملة وتأدية النفقات املتعلقة بها ومالية األحزاب السياسية بعالقة بتمويل الحملة االنتخابية للقا

 املترشحة عنها.

 

 إيداع الحسابات املالية 

 

إيداع  2019لتشريعية قائمة ترشحت لالنتخابات ا 1506قائمة من جملة  1159تولت  -

 203 شأنفي  2020 أكتوبر 06غاية . وتم  إلى حساباتها املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القانونية

ة إصدار أحكام لمن أجل  اعداد تقارير ختم التحقيقمنها  قائمة
 
تسليط خطايا مالية على القائمات املخل

 للمساعدة العمومية بالدائرة املعنية.بواجب اإليداع بقيمة عشر مرات املبلغ األقص ى 
 

مت  - كشف حساب بريدي/بنكي وحيد مفتوح بعنوان الحملة ال  قائمة مترشحة 17قد 

ن 
 
ن جميع العمليات املنجزة خالل تلك الفترة. وهو ما لم يمك يغطي كامل الفترة االنتخابية وال يتضم 

الوحيد  مصاريفها تمت من خالل الحساباملحكمة من التأكد من أن  جميع مداخيل القائمة املترشحة و 

 ة.يوأن  جميع موارد القائمات تتأتى من مصادر شرع
 

حة  6 تتول  لم  -
 

به إلى محكمة املحاسبات ملداخيل والنفقات اسجل  تقديمقائمات مترش

كل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على 

  إلثبات.مرجع وثيقة ا
 

حة إخالال 102من قبل شاب سجالت املداخيل والنفقات املمسوكة  -
 

ق   قائمة مترش
 
يتعل

تها لكل املداخيل والنفقات املنجزة ا أساسا بعدم التأشير عليها من قبل هيئة  النتخابات وعدم شمولي 

تحصيل املوارد  فضال عن عدم االلتزام بضوابط قيد عمليات اإلثباتوعدم التنصيص على مراجع وثائق 

قد ينجر عنه و  واإلنفاق وهو ما من شأنه أن يمس  من مصداقية السجالت املحاسبية للقائمات املعنية

من القانون االنتخابي رفض الحسابات املالية املعنية وتسليط خطية تساوي بين  98عمال بأحكام الفصل 

 ملعنية.خمسة وسبع مرات املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية بالدائرة ا
 

حة بتضمين حسابها املالي قائمة في التظاهرات واألنشطة وامللتقيات  17لم تلتزم  -
 

قائمة مترش

مت  حة قائمةقائمات  9املنجزة في حين قد 
 

  مترش
 
فضال النتخابات ا من هيئةر عليها في التظاهرات غير مؤش

حة لجميع ا ةقائم 12عن عدم شمولية القائمة املمسوكة من قبل 
 

متها خالل الحملة مترش
 
ألنشطة التي نظ

قيمة املصاريف االنتخابية التي سيتم ل من قبل املحكمة وهو ما أدى إلى إعادة تقدير االنتخابية

 .الحملة االنتخابيةإنفاق احتسابها ضمن سقف 
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شاركا في ائتالفا م 23ائتالف من مجموع  17حزبا  و 44حزبا سياسيا من مجموع  23 لم يلتزم -               

ات املنجزة في مختلف الدوائر  ة جامعة لكل  العملي  ة تأليفي  االنتخابات التشريعية بواجب مسك حسابي 

ت  قدموا االنتخابية التي 
 
حة، في حين تول

 
أحزاب إيداع هذه الحسابية خارج اآلجال  3فيها قائمات مترش

ن  القانونية.
 
د من  املحكمة منومن شأن ذلك أن ال يمك

 
عنه التزام الحزب وقائماته املترشحة التأك

 جبات القانونية املتعلقة بتحصيل املوارد وتأدية النفقات.او لبا
 

  الحسابات البنكية/ البريدية 
 

من األصوات فتح حساب  %3لم تتول ثالث قائمات انتخابية تحصلت على ما ال يقل على  -

املالية  اتهاه أن يؤدي إلى رفض حساببنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية وهو ما من شأن

 )جديد( من القانون االنتخابي. 98العقوبة املالية الواردة بالفصل  وتسليط
 

أ.د بالحسابات البنكية وهو ما يمثل   51,26قائمة إيداع موارد نقدية بقيمة  51لم تتول  -

ة 14في حين تولت  من مجموع مواردها. 57,40% نكي التي تم  قبضها بالحساب الب قائمة إيداع املوارد املالي 

 يوما. 75بتأخير تراوح بين ثالثة أيام و 
 

ه ال يمكن عدم في ظل  -
 
شمولية كشوفات الحسابات التي أمد  بها البنك املركزي املحكمة فإن

لها التصريح باستيفاء كل القائمات لواجب وحدة الحسابات التي تم فتحها بعنوان الحملة االنتخابية 

 .2019س نواب الشعب لسنة لعضوية مجل
 

أساسا في  العليا املستقلة لالنتخاباتهيئة الاملقدمة من قبل عدم شمولية البيانات تمثل ت -

قة بما عدده  21بيانات حول عدم تضمين 
 
قائمة تفتقر إلى  87قائمة مترشحة وظلت البيانات املتعل

ء عديدة خاصة على مستوى التنصيص على رقم بطاقة تعريف رئيس القائمة فضال عن وجود أخطا

ف الوحيد للقائمات مما لم يساعد املحكمة على إجراء التقاطعات الالزمة لضبط عدد القائمات املعر  

 
 

من القانون االنتخابي فتح حساب بنكي وحيد ورصد  83حة التي لم تتول خالفا ألحكام الفصل املترش

 رشحة.االخالالت املرتبطة بتعيين الوكيل املالي للقائمة املت
 

د  من  القانون االنتخابي  82خالفا ألحكام الفصل  - بواجب تعيين قائمات مترشحة   2لم تتقي 

ف في الحساب البنكي الوحيد وكيل يجعلها عرضة لرفض حساباتها من قبل املحكمة كما قد مما  للتصر 

من قرار  25لفصل تعيين رئيس القائمة وكيال ماليا وهو ما يخالف أحكام اقائمات مترشحة  2تولت عدد 

 .2014 لسنة 20عدد االنتخابات هيئة 
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 تمويل الحملة 

 

من قبل مختلف املتدخلين محدودية منظومة الرقابة على التمويل األجنبي للحملة االنتخابية  -

يستوجب مراجعة القانون االنتخابي في اتجاه مزيد تحديد مسؤوليات الرقابة وتوضيح أدوار وهو ما 

 وضبط الوسائل الواجب اعتمادها واإلجراءات املستوجب اتخاذها. ةاملتدخلات الجهمختلف 

مترشحا ينتمون إلى هياكل تسيير  400وجود عدد من املترشحين لالنتخابات التشريعية تجاوز  -

 العمل الجمعياتي والعمل السياس ي. تمويل تداخل بين من مخاطر جمعيات وما يمكن أن ينجر عن ذلك 
 

ى مخاطر تمويالت غير شرعية بعالقة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات عل تم  الوقوف -

 مترشحين لالنتخابات التشريعية وإبرام عقود والحصول على موارد مجهولة املصدر حيث تعلقت بستة

 تصاريح بالشبهة قبل سنة االنتخابات أو خاللها على صلة بتمويل الحملة االنتخابية.
 

تظافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة إلى االنتخابات اتضح وجود قرائن قوية وم -

التشريعية سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد كسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها 

  .أ.د 575مع الفترة االنتخابية وذلك بقيمة جملية بلغت حوالي 
 

صدر تحويالت بمبالغ أالت و بتحوي فائزين في االنتخابات انتفعال أحدبخصوص وجود شبهة  -

 تزامنت مع فترة الحملة االنتخابية.سحب قام بعمليات هامة و 
 

 خيلاملدا سجلب أ.د 71,350 قدرها مليةج بقيمة موارد سجيلت مترشحة قائمة 23 تتول  لم -

  وصوالت من يقابلها ام تقتطع ولم والنفقات
 
  جهولة.م التمويل مصادر ذلكب توظل

 

د وهو ما يخالف أحكام أ. 12من ذوات معنوية خاصة قيمتها الجملية قائمات تمويل  5تلقت  -

 من القانون االنتخابي. 77الفصل 
 

ة األجر األدنى  خاصة نقدية تفوق ن قبول تمويالت ان حزبيتاتولت قائمت - عشرين مر 

 املضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد. 
 

عات بقيمة  - ن وصوالت تبر  حة التنصيصات  23تخص   د .أ 239,666لم تتضم 
 

قائمة مترش

الوجوبية خاصة منها رقم بطاقة التعريف الوطنية للمتبر ع وهو ما من شأنه أن يحد من شفافية 

 ومصداقية قبض املوارد املصر ح بها.
 

ر عليها م قائمات 8أرفقت  -
 
عات نقدية وعينية غير مؤش حة حساباتها املالية بدفاتر تبر 

 
ن مترش

 .نتخاباتهيئة اال قبل 

عن حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب تحيا تونس خاصة استئثار قائمات مترشحة  -            
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بنسبة تغطية هامة بوسائل اإلعالم بجميع أنواعها مقارنة ببقية القائمات وهو ما يتنافى مع املبادئ 

ن كافة القائمات املترشحة لالنتخابات العامة املنظمة لتغطية الحمالت االنتخابية وخاصة منها املساواة بي

 التشريعية.  
 

من القرار املشترك  24تلفزية وواحدة إذاعية( مقتضيات الفصل  2لم تحترم ثالث قنوات )  -

بعدم دعوة املترشحين في البرامج غير  اإلعالم"تلتزم وسائل  الذي ينص على أن  2019أوت  21املؤرخ في 

 لتشريعية.ا لالنتخابات ترشحةم شخصيات ةثالث مع حوارات ببث ماملخصصة للحملة االنتخابية" تجس
 

لت فيها الدعاية  -
 
إشهارا عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية الوقوف على حاالت شك

حةت سياسيا أو إشهارا سياسيا مقنعا إستأثرت بها قائما
 
عن حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس  مترش

 وحزب الرحمة.
 

ت بها بعض القنوات التلفزية واإلذاعية أو وسائل  تم  تقدير تكلفة - الخدمات التي خص 

لى اإلعالم املكتوبة وااللكترونية القائمات املترشحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يفوق قيمته ع

 أ.د. 16أ.د و 24التوالي 
 

 استعمال القائمات املترشحة لتقنية االستشهار على صفحات التواصل االجتماعي -

استخدام العديد من األحزاب ملنشورات ممولة للترويج ملرشحيها على الفيسبوك ومن أبرزها حزب حركة و 

 17و 31و 40على التوالي  عددها النهضة وحزب قلب تونس وحزب آفاق تونس بعدد منشورات مدعومة بلغ

 منشورا.

 

 نفقات الحملة 
 

حة  116 أنجزت -
 

ل قائمة مترش
 
لتي أودعت ا للقائمات يالجمل من العدد %57,27تمث

لت  نفقات ال  % من األصوات املصر ح بها3 عن ما ال يقلعلى حساباتها في اآلجال القانونية والتي تحص 

ن موهو ما قد يترتب عنه طرح قيمة هذه النفقات  . أ.د 282,781تكتس ي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 

 .تساب مبلغ املنحة العمومية املستحقاملصاريف االنتخابية التي ستعتمدها املحكمة في اح
 

 بعنوان كراء أشخاص طبيعيينلفائدة  د 20.370 أداء نفقات بقيمة مترشحة ةقائم 11تولت  -

 33الفصل ارات دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية ملمارسة هذا النشاطـ، وهو ما يخالف أحكام سي

م للنقل البري  2004أفريل  09املؤرخ في  2004لسنة  33من القانون عدد 
 
 . املنظ

 

 

دت  -            234,790 د وذلك بمبلغ جملي قدره 500نفقة تجاوزت قيمتها  71قائمة مترشحة نقدا  39سد 

قت أساسا بنفقات  اتقائم 5ائتالفية و اتقائم 7قائمة حزبية و 27أ.د تتوزع بين 
 
ة. وتعل

 
مستقل



8 

 

وهو ما قد يترتب عنه تسليط  رات واالجتماعات.الطباعة والنشر ونفقات النقل ونفقات التظاه

عقوبات مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة أالف دينار على القائمات املترشحة املعنية وذلك عمال 

 .من القانون االنتخابي 99بأحكام الفصل 
 

ت  -
 
حة تجزئة مصاريفها كي ال تتجاوز قيمة الحد  األقص ى للنفقات التي  25تول

 
قائمة مترش

د بنفس التاريخ أو ي جوز تأديتها نقدا وذلك من خالل إنجاز نفقات من نفس الطبيعة لدى نفس املزو 

ت تجزئتها  قت خاصة بنفقات أ. 69,917بتواريخ متقاربة. وناهزت القيمة الجملية للنفقات التي تم 
 
د تعل

 .الطباعة والنشر واإلشهار
 

ن د. أ. 67,267يمتها قبلغت  قائمة 16تم الوقوف على ديون متخلدة بذمة  -
 
وهو ما ال يمك

إجراء الرقابة املطلوبة بخصوص شرعية مواردها وااللتزام بالواجبات القانونية عند إنجاز  املحكمة من

ه لم يتم رصدها بالحساب البنكي الوحيد
 
 .النفقات باعتبار أن

 

د لم  - محكمة  إنجاز نفقاتها وتقديم حساباتها إلى مترشحة على مستوى قائمة  129تتقي 

ن  ، حيثاملحاسبات بمتطلبات شفافية تمويل الحملة االنتخابية ضم 
ُ
ئق حساباتها املالية الوثا منها 35لم ت

متد أ. 163,810املثبتة لنفقات بلغت قيمتها الجملية  فواتير ال تتضمن قائمة مترشحة  89 فيما قد 

قيمة بعض نفقاتها بما  ة تضخيممترشحقائمات  5 وتولت أ.د 326,271بما قيمته  املوجبات القانونية

 د. أ. 21,896قيمته الجملية 
 

 استحقاق املنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية 
 

قائمة مترشحة استجابت للشروط األولية  227ملا عدده بلغت النفقات غير االنتخابية  -

 نحةم لىع الحصول  من املذكورة اتائملقا يمكن ال وهو أ.د 243 قدره ماالسترجاع النفقات االنتخابية 

  أ.د. 3.227 قيمته ما إلى ائماتالق لهذه النتخابيةا النفقات رتفعت وبالتالي ها.بعنوان عمومية
 

ل  - حة تجاوز  قائمة47 ملا عدده تبلغ القيمة الجملية القصوى للتمويل العمومي املخو 
 

مترش

تض ى لغ األقص ى للمنحة العمومية مثلما تم  ضبطه بمقكل  من تمويلها الذاتي وقيمة نفقاتها االنتخابية املب

وهو ما يتطابق مع املبلغ األقص ى الجملي للمنحة  أ.د 506قدره ما  2019لسنة  755األمر الحكومي عدد 

 العمومية الذي ضبطه األمر الحكومي املذكور بالنسبة إلى هذه القائمات.
 

ل ملا تبلغ القيمة الجملية القصوى للتمويل العمومي امل - حة يقل   قائمة 140عدده خو 
 

مترش

لسنة            755تمويلها الذاتي عن املبلغ األقص ى للمنحة العمومية املحدد بمقتض ى األمر الحكومي عدد 

هذه وهو ما يتطابق مع املبلغ الجملي للتمويل الذاتي ل أ.د 407قدره وعن قيمة نفقاتها االنتخابية ما  2019

 لقائمات. ا
 

ل ملا يتط - حة،  قائمة 17عدده ابق املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 
 

مترش
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تقل  نفقاتها االنتخابية عن مبلغ تمويلها الذاتي وعن املبلغ األقص ى للمنحة العمومية املحدد بمقتض ى 

        ه وقدر القائمات هذه ، مع مبلغ النفقات االنتخابية املنجزة من قبل 2019لسنة  755األمر الحكومي عدد 

 أ.د. 93
 

ل  - حة أودعت حسابتها  قائمة 204ملا عدده يرتفع املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 
 

مترش

لت على ما ال يقل عن  من األصوات املصر ح  %3املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القانونية وتحص 

قة بنشر حس
 
  أ.د 1.006إلى اباتها املالية بها بالدائرة االنتخابية واحترمت األحكام املتعل

 
نسبة ل وهو ما يمث

 القائمات هذه من املبلغ الجملي إلنفاق  26%

 



 

 

 

 

 
 الجزء األول 

 الحسابات املالية
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املحاسبات بعد انتهاء االنتخابات  محكمةأوجب املشر ع على القائمات املترشحة أن تودع لدى 

لية للمقابيض والنفقات املنجزة بمناسبة الحملة االنتخابية شاملة تتضمن بيانات تفصي )1(وثائق حسابية

إجراء الرقابة املطلوبة وتتحقق املحاسبات  محكمةتكون مرفقة بمؤيدات أصلية وذات مصداقية لتتولى 

حة لاللتزامات والضوابط املنصوص عليها بالقانون االنتخابي وبالتراتيب 
 

من احترام القائمات املترش

 النتخابية ولتمويلها.املنظمة للحملة ا

 

ويتناول هذا الجزء من التقرير املعطيات املتعلقة بالتزام القائمات املترشحة لالنتخابات 

م  محكمةبإيداع حساباتها املالية لدى  2019لسنة  التشريعية املحاسبات في اآلجال القانونية ويقد 

 .النقائص التي شابت الوثائق املكونة لهذه الحسابات

 

I- سابات املاليةتقديم الح 

 

قائمة حزبية  674قائمة منها  1506ما جملته  2019لسنة  تشريعيةترشحت لالنتخابات ال

قائمة في  1326انتخابية مقابل دائرة  33موزعة على ة قائمة مستقل 508وقائمة ائتالفية  324و

 قائمة مستقلة. 338قائمة ائتالفية و 191قائمة حزبية و 797منها  2014االنتخابات التشريعية لسنة 

 

 

                                                           
يات ئمة في التظاهرات واألنشطة وامللتقتتمثل أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة االنتخابية وسجل  املداخيل والنفقات وقا )1(

 وقائمة تأليفية للمداخيل واملصاريف االنتخابية.
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بتدعيم حصة القائمات املستقلة  2019وقد تميزت الترشحات لالنتخابات التشريعية 

في سنة  %21و % 34إلى  2014في سنة  %14,40و% 25,49والقائمات االئتالفية التي مرت على التوالي من 

انتخابات              فقط في  % 45إلى  %60,11ت من مقابل تراجع حصة القائمات الحزبية التي مر  2019

2019  . 
 

من القانون االنتخابي على كل  قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية  86وأوجب الفصل 

والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى  84و 83من الوثائق املنصوص عليها بالفصلين 

صاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج االنتخابات املحاسبات في أجل أق محكمة

نة للحساب  مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة. ويتم  تسليم الوثائق املكو 

ة حكمةاملالي دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامة مل يا بترا املحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها املختص 

 مقابل وصل.
 

على ( % 1,18انخفاض طفيف )، تم تسجيل 2014ومقارنة باالنتخابات التشريعية لسنة 

مستوى نسبة القائمات التي التزمت بإيداع حساباتها في اآلجال القانونية حيث مرت هذه النسبة من 

الترشحات ويبرز الجدول املوالي تفصيل تطور  .2019في سنة  %76,95إلى  2014في سنة  78,13%

 ونسبة إيداع الحسابات املالية.   2019و 2014بين سنتي  لالنتخابات التشريعية
 

 البيان
 (%) نسبة اإليداع عدد القائمات التي أودعت عدد القائمات املترشحة

2014 2019 2014 2019 2014 2019 

 83,38 81,43 562 649 674 797 القائمات الحزبية

 79,32 72,77 257 139 324 191 القائمات االئتالفية

 66,93 73,37 340 248 508 338 القائمات املستقلة

 76,95 78,13 1159 1036 1506 1326 املجموع

 

وكما يتضح من الجدول وخالفا للقائمات املستقلة التي سجلت نسبة االيداع لديها انخفاضا 

خاصة ا في االلتزام بواجب اإليداع فإن  القائمات الحزبية واالئتالفية سجلت تحسن 2014مقارنة بسنة 

 .2011في االنتخابات منذ بالنسبة إلى األحزاب التي دـأبت على املشاركة 
 

 مت حساباتها املالية في اآلجال القانونيةقائمات قّد  -1
 

إيداع  2019تشريعية ترشحت لالنتخابات ال قائمة 1506قائمة من جملة  1159تولت 

قائمة  340قائمة حزبية و 562بين  تتوزعفي اآلجال القانونية حاسبات املحساباتها املالية لدى محكمة 

 .1بامللحق عدد لة قائمة ائتالفية مفص   257مستقلة و
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ل  182وفازت بمقاعد بمجلس نواب الشعب 
 
حزبا )منها خاصة حزب حركة النهضة  16قائمة تمث

قائمة  22الديمقراطي بما عدده التيار حزب قائمة و  26بما جملته  قلب تونسحزب قائمة و   33 بما جملته

تحيا تونس( حزب حركة الشعب و حزب قائمة لكل من  14قائمة  و 16والحزب الدستوري الحر بما جملته 

)ائتالف الكرامة وأمل وعمل واالتحاد الديمقراطي والرابطة الخضراء والرجوع إلى األصل(  )1(ائتالفات 5و

وقائمة قائمة الشباب املستقل و الوفاء بالعهد وقائمة املواطنة والتنمية مستقلة )قائمة  قائمات 9و

 (.سليانة في عينيناوقائمة قائمة الخير و نحن هنا وقائمة بذل و عطاء  وقائمةبكلنا توانسه وقائمة االمتياز 

 

ها املالية وعددها بمبدأ الشفافية من خالل إيداع حسابات التزمت وتتوزع القائمات الفائزة التي

قائمة ترشحت بالدوائر بالخارج كما  18قائمة ترشحت بدوائر انتخابية بالداخل و 164بين  )2(قائمة 182

 البياني املوالي: الر سميتضح من 

                                                           
 .بالدائرة االنتخابية بنزرت قضائياعنه املترشحة القائمة  يتم التعاطي مع ملفالذي  "عيش تونس ي" دون اعتبار ائتالف )1(

 رة االنتخابية بنزرت" التي يتم التعاطي مع ملفها قضائيا.دون اعتبار القائمة االئتالفية "عيش تونس ي املترشحة بالدائ)2( 
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 977أما القائمات غير الفائزة بمقاعد والتي أودعت حساباتها لدى املحكمة فقد بلغ عددها 

 : املوالي  البياني  الر سمقائمة ترشحت بالخارج مثلما يبينه  65قائمات ترشحت بالداخل و 912قائمة منها 
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 227 من بين القائمات التي أودعت حساباتها لدى املحكمة في اآلجال القانونية تحصلتو 

 ح بها بالدائرة االنتخابية املعنية مم  ت املصر  % من األصوا3ما ال يقل عن نسبة على  منها )1(قائمة
 
نها ا يمك

القانون االنتخابي من الحصول على جديد من  78الفصل لشروط التي ضبطها بقية اعند استيفائها ل

 .البياني املوالي تفصيل هذه القائمات الر سمويبرز  املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

 

 

 

وفق  نواب الشعبمقاعد بمجلس  209قائمة على  176ومن بين هذه القائمات تحصلت 

 : التفصيل الوارد بالجدول املوالي

 
 (%) النسبة املتعلقة بعدد القائمات عدد املقاعد عدد القائمات البيان

 80,68 175 142 القائمات الحزبية

 14,20 25 25 )2(القائمات االئتالفية

 5,11 9 9 لقائمات املستقلةا

 100 209 176 املجموع

                                                           
 القائمة االئتالفية "عيش تونس ي املترشحة بالدائرة االنتخابية بنزرت".دون اعتبار  )1(
 القائمة االئتالفية "عيش تونس ي املترشحة بالدائرة االنتخابية بنزرت".دون اعتبار  )2(
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% من األصوات املصرح بها بالدائرة االنتخابية 3وبلغ عدد القائمات التي تحصلت على أقل من 

 ةقائم 225وقائمة حزبية  384قائمة تتوزع بين  932املعنية والتزمت بواجب اإليداع في اآلجال القانونية 

 : البياني املوالي تفصيل ذلك الر سمويبرز  .مستقلة قائمة 323و ائتالفية

 

 

  في اآلجال القانونية املالية قائمات لم تقدم حساباتها -2

 

قائمة مترشحة بإيداع حساباتها  347من القانون االنتخابي، لم تلتزم  86خالفا ألحكام الفصل 

 67قائمة حزبية و 112قائمة مستقلة و 168ونية، منها املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القان

امللحق عدد القائمات املترشحة لهذه االنتخابات. ويبرز  نم % 0423,نسبة ، وهو ما يمثل )1(قائمة ائتالفية

 تفصيل هذه القائمات. 2عدد 

 

 6         تاريخإلى املحاسبات قائمة بإيداع حساباتها لدى محكمة  293ومن جهة أخرى، لم تبادر 

ع هذه القائمات بين  2020أكتوبر 
 92وفي ذلك إخالل بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون االنتخابي. وتتوز 

 : البياني املوالي الر سمقائمة مستقلة كما يبرزه  148قائمة ائتالفية و 53قائمة حزبية و

                                                           
 ونس ي املترشحة بالدائرة االنتخابية بنزرت".القائمة االئتالفية "عيش تباعتبار  )1(
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قائمات تنتمي  10حزبا منها  23ي لم تودع حساباتها قائمة( الت 92القائمات الحزبية )وتمثل 

صوت  لحزب 6لحزب حركة نداء تونس و 9قائمة لحزب حركة شباب تونس الوطني و 12لحزب البديل و

 الفالحين.
 

ة خارج اآلجال. ويبرز  54وفي املقابل تولت  والي توزيع البياني امل الر سمقائمة إيداع حساباتها املالي 

 : هذه القائمات
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دون في اآلجال املحددة لها املترشحة ويحول عدم تقديم الحسابات املالية من قبل القائمات 

بية التأكد من مشروعية مصادر تمويلها وتأدية نفقاتها واحترامها للمبادئ األساسية لتمويل الحملة االنتخا

وفي هذا اإلطار، تولت القانون االنتخابي. )جديد( من  98بالفصل ويجعلها عرضة للعقوبة املنصوص عليها 

إثارة الدعوى بخصوص  حيث تم  القضائية في شأنها  األعمالمباشرة  2020أكتوبر  06إلى غاية  املحكمة

ة هاحسابلم تودع  قائمة 203 بخصوصتقارير ختم التحقيق  إعدادو قائمة  249  املالي في اآلجال القانوني 

تي تطور نسبة عدم االيداع بين سن املوالي البياني الر سمويبرز  .منها 107بخصوص ئية ابتدا وإصدار أحكام

 : 2019و 2014

 

 

II- الوثائق املكونة للحسابات املالية 

 

أوجب القانون االنتخابي على القائمات املترشحة مسك حسابات مالية شاملة لكل املداخيل 

 والنفقات ومؤيدة بوثائق أصلية وذات مصداقية.

 

نت األعمال الرقابية املنجزة من قبل و  وجود عديد النقائص ضمنتها بتقاريرها ودعت  املحكمةبي 

لمحافظة على لتجاوزها لتفادي العقوبات التي نص عليها القانون االنتخابي من ناحية و القائمات إلى 

 .ى من ناحية أخر  استرجاع املصاريف االنتخابيةبعنوان حظوظها للتمتع باملنحة العمومية 
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 الحساب املالي  -1

 

أنه يتعين على كل  ىآنف الذكر عل  2014لسنة  16 عدد األساس ي من القانون  83 الفصلنص  

صة املبالغ فيه ترصد وحيد بنكي حساب فتحقائمة  فضال  املصاريف جميع منه وتصرفللحملة  املخص 

م سجل   مسكعن 
 
 بصفة والنفقات املداخيل كل   لتسجيلاالنتخابات  هيئة قبل من ومختوم مرق

 قائمة مسكو  اإلثبات وثيقة مرجع على التنصيص مع تغيير أو شطب دون  إنجازها تاريخ حسب متسلسلة

ر املنجزة وامللتقيات واألنشطة التظاهرات في
 
 قائمة إعدادوكذلك االنتخابات  هيئة قبل من عليها مؤش

 رئيس قبل من ممضاة العمليات ههذ سجل   على باالعتماد االنتخابية واملصاريف للمداخيل تأليفية

 وفقا للنموذج املعد  من قبل محكمة املحاسبات.  القائمة

 

 نسخ إحالة حزب أو مترشحة قائمة كل على يتعينمن نفس القانون أنه  86 الفصلكما جاء ب

 في املحاسبات محكمة إلى انتخابية دائرة لكل والحسابية 83 بالفصل عليها املنصوص القائمات من أصلية

 الحساب بكشف مرفوقة االنتخابات بنتائج النهائي التصريح تاريخ من يوما وأربعون  خمسة أقصاه أجل

ة الكتابة إلى مباشرة واحدة دفعة الوثائق هذه تسليمو  الحملة، بعنوان املفتوح الوحيد البنكي  العام 

ة هيئاتها إحدى كتابة إلى أو املحاسبات ملحكمة ا املختص   .ترابي 

 

ن أن قائمة حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدائرة االنتخابية نابل غير أنه ت اكتفت  1بي 

االنتخابية  فترة الحملةعملية وال يغطي  أيبإيداع نموذج للحساب املالي وكشف للحساب البنكي خال من 

ه لم يقم باستعمال الوثائق املستوجب إيداعها لدى محكمة  إفادةفضال عن 
 
املحاسبات رئيس القائمة بأن

للرفض ولتسليط العقوبة يجعله عرضة و  وهو ما من شأنه أن يمس  من مصداقية الحساب املالي

  .)جديد( لعدم توفر الوثائق الضرورية 98املنصوص عليها بالفصل 

 

 عدم احترام وحد  الحساب البنكي -2

 

كل قائمة  من القانون االنتخابي والذي نص  على أنه يتعين على 83خالفا ملقتضيات الفصل 

مترشحة فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه املبالغ املخصصة للحملة وتصرف منه جميع املصاريف لم 

تحترم قائمات حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدوائر االنتخابية القارة األمريكية وبقية الدول 

ت خالص نف 2األوروبية وإيطاليا و تونس
 
قاتها من الحساب مبدأ وحدة الحساب البنكي حيث تول

الشخص ي لرئيس القائمة عوضا عن استعمال الحساب البنكي الوحيد الخاص بها بمبالغ قدرها على 

 .د 2.483,700د و 541,225د و 11.544,483التوالي 
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رت قائمة حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدائرة االنتخابية القارة األمريكية وبقية  لدول اوبر 

ت تحويل مبالغ من الخارج )سويسرا( لم يتم  تنزيلها بالحساب ااألوروبية ذلك بأ
 
 رئيسة القائمة تول

 لبنكين 

 بعد انتهاء الحملة االنتخابية وبالتالي اضطرت رئيسة القائمة إلى تسديد نفقات عبر حسابها إالالوحيد 

 . الجاري بجينيف

 

ر املحكمة بضرورة 
 
عتبار خصوصيات سن أحكام تأخذ بعين اال وفي هذا الخصوص تذك

 .الحسابات البنكية وغلقها القائمات املترشحة بالخارج من حيث فتح

 

 البريدي الوحيد البنكي أو كشف الحساب  -3

 

كل قائمة مترشحة إحالة على  2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  86الفصل أوجب 

والحسابية لكل دائرة  من نفس القانون  84و 83نسخ أصلية من القائمات املنصوص عليها بالفصلين 

انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة املحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ 

التصريح النهائي بنتائج االنتخابات مرفقة بكشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة وتسليم 

مة املحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامة ملحك

ن أن  قائمة  مقابل وصل، املختصة ترابيا ه بالرجوع إلى الوثائق املودعة من قبل القائمات املترشحة تبي 
 
إال أن

مت  الوحيد ال يضمن  كشفا للحساب البنكيحزب حركة النهضة بدائرة العالم العربي وباقي دول العالم قد 

 . لم يتضمن إمضاء وتأشيرة البنكحيث  نجزةمصداقية العمليات امل

 

غطي كامل الفترة يال قائمة كشف حساب بريدي/بنكي وحيد مفتوح بعنوان الحملة  17وقدمت 

ن جميع العمليات املنجزة خالل تلك الفترةياالنتخابية وال  قائمة حزبية  15 وتتوزع هذه القائمات بين تضم 

 وقائمتين ائتالفيتين
 
املترشحة  القائمةجميع مداخيل  من التأكد من أن  املحكمة ن . وهو ما لم يمك

ويبرز الوحيد وأن  جميع موارد القائمات تتأتى من مصادر مشروعة.  ومصاريفها تمت من خالل الحساب

 .القائمات املعنيةوالرسم البياني املوالي   3امللحق عدد 
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بكشف شامل للعمليات التي مرت بالحساب البنكي أو اسبات املح محكمةمد  ومن شأن عدم 

 البريدي الوحيد، أن يجعل القائمات االنتخابية املعنية عرضة لرفض الحساب من قبل املحكمة.  

 

 سجل املدا يل والنفقات  -4

 

ت يتعين على أنه املذكور أعاله  2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  83أحكام الفصل  نص 

 على كل ق
 
م ومختوم من قبل الهيئة العليا املستقلة ائمة مترشحة لالنتخابات التشريعية مسك سجل مرق

لالنتخابات لتسجيل كل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع 

م إلى محكمة املحاسبلم  قائمات مترشحة 6أن  غير التنصيص على مرجع وثيقة اإلثبات.  ات سجل تقد 

ن   .تفصيل ذلك 4امللحق عدد للمداخيل والنفقات.  ويبي 

 

ت 
 
ر عليه أو مختوم سجل قائمة مترشحة إيداع  12كما تول

 
من للمداخيل والنفقات غير مؤش

قائمات  3قائمات حزبية و 8الفرعية لالنتخابات ذات النظر تتوزع بين قائمة مستقلة وقبل الهيئة 

ن   .تفصيل القائمات املعنية 5امللحق عدد ائتالفية ويبي 

 

ن أن  ومن جانب آخر،  ةلم تلتزم بتسجيل قائمة مترشحة  33تبي 
 
مواردها ونفقاتها وعملياتها  كاف

قائمة قائمات مستقلة ومن بينها  3قائمات ائتالفية و 4قائمات حزبية و 26وهي تتوزع بين جل البنكية بالس  

 حركة تحيا تونسكر على سبيل املثال قائمة حزب انتخابية بالخارج. ويذ دائرةترشحت عن  واحدة
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على هوية املتبرعين باملوارد املالية املدفوعة بواسطة املترشحة بدائرة مدنين التي لم تتول  التنصيص 

كما لم تتول  قائمة حزب حركة الشعب املترشحة بدائرة  دأ.19,600تحويالت بنكية وصك بنكي والبالغة 

وعملية سحب نقدا  2019أكتوبر  8بتاريخ أ.د  2,300إيداع نقدا بمبلغ   التنصيص على عمليةتطاوين 

تفصيل القائمات والرسم البياني املوالي   6امللحق عدد ويبرز  .2019أكتوبر  8بتاريخ  أ.د 2,270بمبلغ 

  .املعنية باإلخالل
 

 

مترشحة لبعض نفقاتها عند تسجيلها  قائمات 10وفي نفس السياق تم  الوقوف على تجميع 

من القانون  83لفصل ة مثلما نص  عليه اعلى حد نفقةدراج كل بسجل املوارد والنفقات وذلك عوضا عن إ

قائمات ائتالفية  3قائمات حزبية و 6ويتعلق األمر بما عدده  املذكور أعاله 2014لسنة  16األساس ي عدد 

 .صيل القائمات املعنية باإلخاللتف 7امللحق عدد وقائمة مستقلة. ويبرز 

 

قائمات مترشحة  9 سجالت مداخيل ونفقاتبالوقوف على عمليات شطب وإصالح  تم  كما 

لة بالجدول املوالي 3قائمات حزبية و 5تتوزع بحساب     : قائمات ائتالفية وقائمة مستقلة مفص 
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 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 1تونس  قائمة حزبية الدستوري الحر الحزب 1

 سوسة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 2

 قبلي قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 3

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس 4

 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 5

 املهدية قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة 6

 تطاوين قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة 7

 قفصة قائمة ائتالفية االجتماعياإلتحاد الديمقراطي  8

 2نابل  قائمة مستقلة مستقلون ألجل تونس 9

 

 هانفقاتعند تسجيل  حسب تاريخ اإلنجاز التسلسل الزمنيقائمات مترشحة  9 ولم تحترم

 2014لسنة  16ألساس ي عدد من القانون ا 83لفصل سجل املعد  للغرض وذلك خالفا لالها بوموارد

ن قائمات ائتالفية وقائمة مستقلة كما هو مبي   3قائمات حزبية و 5ويتعلق األمر بما عدده املذكور أعاله 

 .8بامللحق عدد 

 

ة بما عدده  معطيات مغايرة قائمة مترشحة  19كما تضمنت سجالت املداخيل والنفقات الخاص 

ع بحساب 
ت على سبيقائمة ح 16لوثائق اإلثبات تتوز 

 
ل زبية وقائمتين ائتالفية وقائمة مستقلة من ذلك تول

بقيمة بسجل  مداخيلها ونفقاتها  تبرع الشعب املترشحة بدائرة قابس تسجيل حركة املثال قائمة حزب

نت قائمة الحزب الدستوري الحر في حين أنه تبرع عيني خاص ذاتي تبرع عيني باعتبارهد  2.200 ، وضم 

م من  2صفاقس املترشحة بدائرة  تبر ع متأت  من أحد باعتباره  د 1.000 بقيمة  شخص طبيعيتبر ع مقد 

ن للمحكمةأعضاء القائمة  ت قائمة حزب حركة مشروع من غير منتسبيها املتبرع أن   في حين تبي 
 
. كما تول

 تدوينه في حين تم  د  2.000 ها بقيمةونفقات هابسجل مواردتسجيل تبر ع  تونس املترشحة بدائرة تطاوين

تفصيل القائمات املعنية بتسجيل معطيات مغايرة  9امللحق عدد ويبرز  .د 3.000 قيمةببوصل التبرع 

 .لوثائق إثباتها

 

 2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  83لفصل قائمات مترشحة خالفا ل 10ولم تتول  

ملداخيل والنفقات. ويتعلق األمر التنصيص على مراجع وثائق إثبات بعض نفقاتها بسجل ا املذكور أعاله

ن  7بما عدده   .10بامللحق عدد قائمات حزبية وقائمتين ائتالفية وقائمة مستقلة كما هو مبي 
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  قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات  -5

 

الذي أوجب على القائمات املترشحة مسك القانون االنتخابي من  83خالفا ألحكام الفصل 

قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تتضمن التظاهرات واألنشطة وامللتقيات قائمة مؤشر عليها من 

ة  املنجزة، د أفرزت األعمال الرقابي  م  17عدم تقي  حكمة ملى الإقائمة مترشحة بااللتزام املذكور حيث لم تقد 

 قائمات 02وة قائمة حزبي 12أي وثيقة للتظاهرات واألنشطة املنجزة من قبلها ويتعلق األمر بما عدده 

 قائمات ترشحت عن الدوائر االنتخابية بالخارج. 5ومن بينها  ةمستقل قائمات 3وائتالفية 

  

ت متصل وفي سياق 
 
عدم املالي ب اقائمات مترشحة التصريح لدى الهيئة أو ضمن حسابه 4تول

ين ثبت للمحكمة في ح 2019التشريعية  الحملة االنتخابية نشاط أو ملتقى أثناءأو  ةبأي تظاهر  اقيامه

ية للقائمات بمواقع التواصل االجتماعي أو من الر سمعلى الصفحات  سواء من خالل الفحوصات املجراة

ومحاضر معاينة أعوان املراقبة واإلعالمات باألنشطة  هاطبيعة النفقات املنجزة من قبلخالل فحص 

مة من قبل ق بعضأن  القائمات املعنية تولت تنظيم  إلى الهيئة هااملقد 
 
 األمر االجتماعات وامللتقيات. ويتعل

 ألملاة حزب قائموأملانيا و  1تين بالدائرتين االنتخابيتين فرنسا املترشح تين االئتالفيتين أمل وعملقائمبال

 .املترشحة بالدائرة االنتخابية توزر وقائمة حزب حركة تحيا تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية أريانة

 

قائمة في التظاهرات واألنشطة تفصيل القائمات املعنية بعدم تقديم  11د امللحق عدويبرز 

 .املنجزة من قبلها

 

قائمات حزبية تقديم قائمة في التظاهرات واألنشطة وامللتقيات غير مؤشر عليها  9 تولت كما

ق األمر بالمن  83لفصل من قبل الهيئة وذلك خالفا ل
 
قائمات القانون االنتخابي املذكور سابقا ويتعل

 .12امللحق عدد موضوع 

 

قائمات ائتالفية قائمة في التظاهرات  5قائمات حزبية و 7قائمات مترشحة منها  12وقدمت 

نجازها خالل فترة إال تشتمل على جميع التظاهرات واألنشطة وامللتقيات التي تم واألنشطة وامللتقيات 

 .13ق عدد امللحويتعلق األمر بالقائمات موضوع  نتخابيةالحملة اال 

 

وفي هذا اإلطار يذكر على سبيل املثال أن  التظاهرات غير املصر ح بها واملنجزة من طرف 

في إطار  1وأملانيا وتونس  2القائمات املترشحة عن حزب التيار الديمقراطي بالدوائر االنتخابية نابل 

نت الفحوصات املجر  12الحملة االنتخابية التشريعية بلغت  ية الر سمعلى الصفحة  اةتظاهرة. كما بي 

تنظيم تظاهرتين  1بمواقع التواصل االجتماعي لرئيس قائمة حزب حركة النهضة بالدائرة االنتخابية تونس 
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ل من قبل القائمة فضال  )1(املحكمة     بقائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املودعة لدى  تينغير مسج 

وذلك استنادا ملحضري معاينة مخالفات  )2(تخابيينعن عدم التصريح من قبل القائمة بنشاطين ان

ا من قبل الهيئة الفرعية املعنية ملخالفة القائمة مقتضيات متم  تحريره 2019سبتمبر  25مسجلين بتاريخ 

 من القانون االنتخابي. 64الفصل 

 

حة ب اتويحول عدم تصريح القائم
 

ية الفرع اتأنشطتها االنتخابية لدى الهيئكل أو بعض املترش

 املحكمة دون متابعةبقائمة التظاهرات واألنشطة لالنتخابات الراجعة إليها بالنظر وعدم تضمينها 

حة بمختلف الضوابط الواامعاينة عناصر كلفتها و و ألنشطة املذكورة ل
 

د من التزام القائمات املترش
 
ردة لتأك

   بالقانون االنتخابي.

 

      القائمة التأليفية للمدا يل واملصاريف -6

 

إعداد قائمة تأليفية للمداخيل على القائمات املترشحة  القانون االنتخابي من 83الفصل  أوجب

 واملصاريف االنتخابية باالعتماد على سجل العمليات املحاسبية ممضاة من قبل رئيس القائمة. 
 

ن من خالل الفحوصات املجراة على الحسابات املالية املودعة لدى ا ملحكمة وفي هذا اإلطار، تبي 

 من قبل القائمات املترشحة ووثائق اإلثبات املؤيدة لها تسجيل بعض الفوارق في مبالغ املوارد والنفقات

نت  38بخصوص 
 
 من الوقوف على هاونفقات هاجموع مواردمإعادة احتساب قائمة انتخابية حيث مك

اخيل ا بالقائمات التأليفية للمدح بهاملصر  املوارد والنفقات  قيمةاملبلغ املحتسب من املحكمة و  بين فوارق 

أن هذا اإلخالل  من شأند. و  21.346,676ود  44.643,833للقائمات املعنية بلغت على التوالي  واملصاريف

نة  يمس      .بالحسابات املالية للقائمات االنتخابية املعنيةبمصداقية املعطيات املضم 

 

 الجامعة التأليفية الحسابية  -7

 

م أعلى كل  حزب من القانون االنتخابي  86و 84 نالفصال أوجب  كثر من قائمة أو ائتالف يقد 

ات املنجزة في مختلف  ة جامعة لكل  العملي  ة تأليفي  مترشحة في االنتخابات التشريعية أن يمسك حسابي 

حة
 

م فيها قائمات مترش وأن يحيل نسخة أصلية منها إلى محكمة املحاسبات في  الدوائر االنتخابية التي يقد 

حزبا  23، غير أن  2019ديسمبر  27يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج االنتخابات أي  45أجل أقصاه 

                                                           
قت بأمسية حوارية لعدد من املثقفين والفنانين بدعوة من رجل أعمال بمنزله والثانية بتاريخ  2019أكتوبر  1األولى بتاريخ  )1( 

 
لت في  2019أكتوبر  2تعل

 
تمث

 تنظيم لقاء شبابي بقاعة شاي باملدينة العتيقة بتونس.

 بدائرة الزهور. 1كيز خيمة بجانب مقر  حزب حركة النهضة بدائرة السيجومي وتنظيم اجتماع شعبي بقاعة أفراح حي الطيران تمثال في تر  )2( 
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ائتالفا مشاركا في االنتخابات التشريعية أي ما  23ائتالف من مجموع  17حزبا سياسيا و 44من مجموع 

ل على التوالي نسبة 
 
  .لم يلتزم بهذا الواجب % 73,91و % 52,27يمث

 

ى كل من املقابل وفي 
 
حزب حركة تحيا و  حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرياتتول

وحزب حركة مشروع تونس وائتالف الكرامة إيداع هذه الحسابية خارج اآلجال القانونية حيث تم  تونس 

ويلية ج 15و                     2020جويلية  01و 2020جانفي  03و 2020جوان  29 إيداعها على التوالي بتاريخ

ف املذكور أن يجعل األحزاب واالئتالفات املعنية عرضة لتسليط العقوبة  2020 ومن شأن التصر 

تفصيل األحزاب واالئتالفات  14امللحق عدد من القانون االنتخابي. ويبرز  99املنصوص عليها بالفصل 

 .عنية بهذه املخالفةامل

 

ت الالت التي شابت الحسابات املالية لعدد من القائماتوزيع االخويحوصل الرسم البياني املوالي 

 : املترشحة

 



 
 
 
 
 

 الجزء الثاني

 االنتخابية موارد الحملة
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م لالنتخابات
 
قواعد تمويل الحملة االنتخابية من خالل تحديد  )1(ضبط اإلطار القانوني املنظ

تحجير تمويل الحملة بموارد يكون مصدرها أجنبيا أو مجهوال مختلف مصادر تمويلها وعناصر تصنيفها و 

حة، أو متأتيا من غسيل األموال أو كل  تمويل 
 

أو ذاتا معنوية، باستثناء تمويل األحزاب لقائماتها املترش

ع للحملة.  مقن 

 

وبهدف تحقيق املساواة بين كافة القائمات املترشحة وحماية تمويل الحمالت من كل أشكال 

ل عليه من قبل كل  قائمة التوظي ف، تم  ضبط أسقف للمنحة العمومية وللتمويل الخاص املتحص 

حة فضال عن وضع إجراءات لضمان شفافية قبض املوارد.
 

 مترش

 

صة لتمويل الحملة االنتخابية التشريعية من قبل القائمات الفائزة وبلغ مجموع املوارد املخص  

 على ضوء الوثائق املحاسبية التي أودعتها القائمات ما قيمتهبعد مراجعتها من قبل محكمة املحاسبات 

سمويبرز . 2014سنة التشريعية لنتخابات اال أ.د في  2.786أ.د مقابل  4.058,021 البياني املوالي  الر 

 : تفصيل ذلك
 

 

لتي ترشحت لالنتخابات وتتوزع هذه املوارد بين القائمات الحزبية واالئتالفية واملستقلة ا

البياني  الر سمأ.د. وكما يبرزه  243,477أ.د و 293,520أ.د و 3.521,024التوالي التشريعية في حدود على 

                                                           
ن أساسا من القانون االنتخابي ومن األمر الحكومي عدد  )1( ق بتحديد السقف الجملي لإلنفا 2019أوت  22املؤرخ في  2019لسنة  755الذي يتكو 

 
ق على واملتعل

يا هيئة العلحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية وقرار الال

ة لالنتخابات عدد 
 
ق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرق 2014أوت  8املؤر خ في  2014لسنة  20املستقل

 
إتمامه و ه كما تم  تنقيحه واملتعل

 .2017أكتوبر  23املؤر خ في  17بالقرار عدد 
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بالنسبة للقائمات  % 7 مقابل نسبةمن موارد الحملة  % 87املوالي استأثرت القائمات الحزبية بما يفوق 

 فقط للقائمات املستقلة. % 6االئتالفية و

 

 

رت 
من مجموع موارد  % 30,61ممثلة بذلك نسبة أ.د  1.242,2املوارد العينية بما قيمته وقد 

 2,23واالئتالفية من القائمات  % 5,76والحزبية من القائمة %  92,01بنسبة هذه املوارد  وتتأتىالقائمات. 

 قدية. نوالي توزيع موارد القائمات حسب طبيعتها عينية أو البياني امل الر سمويبرز  .من القائمات املستقلة %
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 وأمنها فقط مرت بالحسابات البنكية  % 57,53وبخصوص املوارد النقدية للقائمات فإن  

 وكانت هذه النسبة .2019البريدية التي تم فتحها بعنوان الحملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية 

             % 44,01و % 59,34بخصوص القائمات الحزبية واالئتالفية واملستقلة في حدود على التوالي 

 .% 47,72و

 

وعمال بأحكام القانون االنتخابي، لم تقتصر رقابة محكمة املحاسبات على موارد القائمات 

صة للحملة االنتخابية بل الفائزة على العمليات املنجزة من خالل الحسابات البنكية الوحيدة املخص  

امتدت لتشمل كل العمليات بما فيها التي لم تحمل على هذه الحسابات. وأخذت هذه األعمال بعين 

 )1(االعتبار املعطيات والنتائج التي تم توفيرها ملحكمة املحاسبات من قبل كل من البنك املركزي التونس ي

والبنك  )4(والهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري  )3(تونس يوالبريد ال )2(واللجنة التونسية للتحاليل املالية

بعالقة بمشروعية تمويل القائمات لحمالتها االنتخابية التي  الوطني الفالحي والشركة التونسية للبنك

مرت بالحسابات الوحيدة. وأفضت هذه األعمال إلى الوقوف على مالحظات تعلقت أساسا بقانونية 

 شفافيتها.تحصيل موارد الحملة و 

 

I- البريدية أو  البنكية الحسابات 

 

 مصالحمن القانون االنتخابي، طلبت محكمة املحاسبات من  96و 95عمال بأحكام الفصلين 

البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي مدها بالتدابير واإلجراءات التي اتخذتها للحيلولة دون فتح أكثر من 

تخابات التشريعية ونتائج األعمال والتحريات التي قامت بها مصالح حساب بنكي لكل قائمة مترشحة لالن

أي بعد االعالن عن النتائج النهائية  2019ديسمبر  11بتاريخ املؤسستين في املجال. وفي هذا اإلطار و 

ر 29ت بما قدره لالنتخابا
 
كشفا فقط لحسابات تم فتحها لدى  895البنك املركزي للمحكمة  يوما وف

حسابا وذلك من جملة  475في حدود  )5(بنوك 8حسابا ولدى مصالح  412د التونس ي في حدود مصالح البري

من املفروض فتحه بعنوان  (من جملة الحسابات املستوجبة %60أي بنسبة أقل من ) احساب 1506

من القانون  90و 83الحمالت االنتخابية التشريعية تحت إشراف البنك املركزي عمال بأحكام الفصلين 

نتخابي إلضفاء الشفافية على موارد القائمات ونفقاتها. وتفسر هذه النسبة بمحدودية اإلجراءات التي اال 

اتخذها البنك املركزي في املجال والتي اقتصرت حسب إفادته باألساس على "اتخاذ إجراءات ترتيبية ضمنها 

يد واملتعلق بالحسابات الخاصة املوجه إلى البنوك والديوان الوطني للبر  2019لسنة  5صلب املنشور عدد 

                                                           
 .2020/02/1817تحت عدد  2020جويلية  08 بتاريخالواردة مراسلة محافظ البنك املركزي  )1(
  .2020/02/1252تحت عدد  2020ماي  15الواردة بتاريخ  مراسلة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل املالية )2(
  .2020/02/1780تحت عدد  2020جويلية  03الواردة بتاريخ مراسلة البريد التونس ي  )3(
  .2019/01/469تحت عدد  2019أكتوبر  17الواردة بتاريخ مراسلة رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  )4(
 .TSB 2و WIB 10البنك التونس ي و 20بنك الزيتونة و 36جاري بنك والت 55الشركة التونسية للبنك و 155البنك الوطني الفالحي و 197 )5(
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التشريعية من ذلك الزام البنوك والديوان بالتصريح ملصالحه دون أجل بكل عملية االنتخابات بحملة 

فتح حساب خاص بالحملة االنتخابية عن طريق نظام البنك املركزي التونس ي لتبادل املعطيات والتثبت 

ساب خاص بالحملة االنتخابية املعنية باسم قبل فتح الحساب عبر نفس املنظومة من عدم وجود ح

 القائمة".
 

رجع البنك املركزي محدودية نسبة كشو ات الحسابات املفتوحة بعنوان الحملة أولئن 

االنتخابية والتي و رها للمحكمة إلى التأ  ر في حصول مصالحه على الكشو ات النهائية من قبل 

 املحكمة تؤكد على أنالبنوك والديوان الوطني للبريد املرتبطة بإ 
ّ
 تو  ر  الق الحسابات املذكور   إن

من القانون االنتخابي  90البيانات والكشو ات املتعلقة بالحسابات مثلما ينص على ذلك الفصل 

ر ال يرتبط بتو  ( ....)التي تنص على  2019لسنة  5والفقر  األولى من منشور البنك املركزي عدد 

  و ات و لق الحسابات.النس ة النهائية من هذه الكش
 

ه ال يمكن ابها البنك املركزي  التي أمّد وفي ظل عدم شمولية كشوفات الحسابات 
 
 هالملحكمة فإن

باستيفاء كل القائمات لواجب وحدة الحسابات التي تم فتحها بعنوان الحملة االنتخابية  التصريح

حكمة في القيام بأعمالها وخاصة وهو ما من شأنه أن يعيق امل 2019لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 

القضائية منها واملتعلقة بالبت في مدى احترام القائمات املترشحة لهذا االلتزام وفي مدى استحقاقها 

 للمنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية.
 

م طريقة لتنظي 2019سبتمبر  2بتاريخ  85وأفاد البريد التونس ي من جهته بأنه أصدر منشور عدد 

 ح بكل الحسابات املفتوحة لدىفتح ومتابعة الحسابات املتعلقة بالحملة االنتخابية التشريعية وبأنه صر  

 مصالحه بعنوان االنتخابات التشريعية مع الكشوفات الخاصة بها.
 

على أن تتولى هيئة االنتخابات مد  االنتخابي من القانون  94الفصل وفي سياق متصل ينص 

شحة بات في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من انطالق الحملة بالبيانات املتعلقة بالقائمات املتر محكمة املحاس

والحسابات البنكية املفتوحة بمناسبة الحملة االنتخابية واألشخاص املخول لهم التصرف في تلك 

على القيام  الحسابات وإعالم املحكمة بكل تحيين يطرأ عليها وذلك لغاية توفير معطيات تساعد املحكمة

 باملهام املوكولة إليها في إطار صالحياتها القانونية بخصوص تمويل الحمالت االنتخابية.  
 

قائمة تفصيلية  )2(توفير )1(استجابة لطلب املحكمةهيئة االنتخابات  وفي هذا اإلطار تولت

ؤساء هذه القائمات وبيانات حول ر  2019للقائمات التي تم قبول ترشحها نهائيا لالنتخابات التشريعية 

 والوكالء املاليين والحسابات البنكية الخاصة بهم.

                                                           
 .461/1/2019تحت عدد  2019سبتمبر  23مراسلة محكمة املحاسبات الصادرة بتاريخ  )1( 
 .19/1944تحت عدد  2019أكتوبر  24بتاريخ  )2(
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ن فحص هذه القائمة التفصيلية من الوقوف على عدم شمولية البيانات املضمنة بها 
 
وقد مك

قائمة انتخابية تم  174وعلى تسر ب أخطاء في إعدادها تتمثل أساسا في عدم تضمنها معلومات بخصوص 

 من ناحية وعدم التصريح بالبيانات 2019ل الهيئة وشاركت في االنتخابات التشريعية قبولها نهائيا من قب

 حسابات فتحت بعنوان الحملة االنتخابية. 5وكيال وبمعرفات  53املتعلقة بما عدده 

 

وقصد استكمال البيانات املطلوبة إلنجاز أعمال الرقابة املوكولة لها ورفع النقائص الواردة 

املعطيات  طلب استكمال املعلومات الناقصة إال أن  )1(ة من قبل الهيئة تولت املحكمة باملعطيات املقدم

قة بما عدده  تضمنت نفس )2(التي تم توفيرها بعد أكثر من ستة أشهر
 
 87النقائص وظلت البيانات املتعل

هذه املعلومة رئيس القائمة والحال أن  مثل ل الوطنية تعريفالتفتقر إلى التنصيص على رقم بطاقة  قائمة

جديد من قرار الهيئة  9لدى الهيئة عند تقديم مطالب الترشح عمال بأحكام الفصل  املفترض توفرهامن 

 .)3(2014أوت  1املؤرخ في 

 

قائمة مترشحة. وفي املقابل،  21 الهيئة بيانات حول كما لم تتضمن املعطيات املقدمة من قبل 

الهيئة وجود أخطاء عديدة خاصة على مستوى املعرف ن من خالل فحص القائمات التي وردت من تبي  

قائمة مترشحة أكثر من مرة مما  30)نفس القائمة أكثر من مرة  إدراجالوحيد للقائمات وهو ما تسبب في 

 (.قائمة 1520مجموعه القائمات املترشحة الذي تجاوز  في عددأدى إلى تضخيم 

 

طعات الالزمة لضبط عدد القائمات املترشحة ولم تساعد هذه الوضعية املحكمة على إجراء التقا

من القانون االنتخابي فتح حساب بنكي وحيد ورصد االخالالت  83التي لم تتول خالفا ألحكام الفصل 

 املرتبطة بتعيين الوكيل املالي للقائمة املترشحة.

 

ذا ريراتها في هوبيرز الجدول املوالي أهم النقائص املتعلقة بالبيانات املقدمة من قبل الهيئة وتب

 : املجال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2019نوفمبر  26بتاريخ  2019/01/529بموجب مراسلتها عدد ص/ )1(
 .2020جوان  12مراسلة إلكترونية بتاريخ وذلك بموجب  )2(
   .2019جوان  14املؤرخ في  2019لسنة  15املتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات التشريعية كما تم تنقيحه واتمامه خاصة بالقرار عدد  )3(
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 تبريرات الهيئة النقائص

 قائمات 9لم يتم تعيين وكيل بشأن - قائمة 39غياب معلومات بخصوص الوكيل ملا عدده 

 قائمات أخرى  9لم يتم التصريح بالوكيل بشأن -

 قائمة 12لم تتلق الهيئة أية معلومة بخصوص -

 قائمات 9 ظلت قائمات بدون أية إشارة منها-

 حاالت 7إلى بالنسبة  لم يتم فتح حساب- حسابا بنكيا أو بريديا 35غياب البيانات املتعلق بما عدده 

 حالة 19 بالنسبة إلى لم تتلق الهيئة اية معلومة-

 حاالت 9إلى بالنسبةإشارة ية أغياب -

 ال تتوفر املعلومة- قائمة 87 رقم بطاقة تعريف أو جواز سفر رئيس القائمة غير متوفر

 الهيئة معلومات بهذا الخصوص لم تتلق- قائمة 65عدم توفر بيانات بخصوص 

 

وتبرز هذه الوضعية ضرورة أن تتولى الهيئة التأكد من مدى احترام نظام معلومات لديها للقواعد 

 املعتمدة في املجال حتى يتسنى إرساء نظام لتبادل املعلومات يكون ذو مصداقية.
 

ء البيانات الخاصة برؤسا 2020سبتمبر  11تها الواردة على املحكمة بتاريخ ولئن أرفقت الهيئة إجاب

أشهر من اآلجال  10فإن  التأخير )بعد أكثر من  2019قائمة انتخابية مترشحة لالنتخابات التشريعية  87

القانونية التي ضبطها القانون االنتخابي( في تقديم هذه املعطيات رغم أهميتها يعد من قبيل تعطيل 

 األعمال الرقابية للمحكمة خاصة وأن  استقصاء العمليات املالية للمترشحين لهذه االنتخابات يتوقف على

 مدى توفر مثل هذه البيانات. 
 

وفي سياق متصل أفرز التدقيق في الحسابات التي أودعتها القائمات لدى محكمة املحاسبات أنه 

حة فتح حساب بنكي ي أوجب الذ االنتخابي القانون  من 82الفصل خالفا ألحكام 
 

على كل  قائمة مترش

لة العليا املستق وجوبا بالحساب لدى الهيئة املالي للقائمة ويصر ح الوكيل ةيوحيد خاص بالحملة االنتخاب

حة فتح حساب بنكي "القانون أنه نفس من  83الفصل لالنتخابات وإلحكام 
 

يتعين على كل  قائمة مترش

 5" وملنشور البنك املركزي عدد صة للحملة وتصرف منه جميع املصاريفخص  وحيد ترصد فيه املبالغ امل

الذي دعا إلى ضرورة فتح حساب وحيد خاص بالحملة االنتخابية  2019أوت  7املؤرخ في  2019لسنة 

 رج معبالدينار القابل للتحويل لفائدة القائمات املترشحة لالنتخابات التشريعية بالدوائر االنتخابية بالخا

كين القائمات من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب لم تتول ثالث قائمات انتخابية تحصلت على تم

خاص بالحملة االنتخابية كما يتبين من  فتح حساب بنكي أو بريدي وحيدمن األصوات  %3األقل على 

 : الجدول املوالي
 

 

 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة رمز القائمة ع/ر
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 أملانيا ائتالفية أمل وعمل املستقلة 5201762 1

 إيطاليا مستقلة صوت املهاجر 5300402 2

 1فرنسا  ائتالفية ائتالف الكرامة 5001059 3

 

ط  ةاملذكور  تاللقائم ةاملالي اتالحساب أن ترفض تبعا لذلك يمكن ملحكمة املحاسباتو 
 
وأن تسل

تساوي بين خمس وسبع والتي  االنتخابي يد( من القانون )جد 98املالية الواردة بالفصل  ةالعقوب عليها

 مر ات املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية بالدائرة املعنية.
 

ومن جهة أخرى أفرزت األعمال الرقابية املتصلة بالحسابات البنكية أو البريدية الوحيدة أن 

سجلت  %)52أي ما يمثل نسبة قائمة  895قائمة مترشحة )من جملة  466الحسابات املتعلقة بما عدده  

ائمات أ.د على الوكيل املالي للق 783إثر انتهاء الحملة االنتخابية أرصدة إيجابية بقيمة جملية بلغت حوالي 

 2014لسنة  20قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد )جديد( من  29املعنية عمال بأحكام الفصل 

قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه  واملتعلق بضبط 2014أوت  8املؤرخ في 

تصفيتها بما في ذلك منحة التمويل العمومي بعنوان  2017أكتوبر  23املؤرخ في  17وإتمامه بالقرار عدد 

حة بحسب نسبة مساهمة 
 

استرجاع مصاريف انتخابية في حالة الحصول عليها إلى أعضاء القائمة املترش

هم وفي حدود ال تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم  تقديمه من كل  واحد منهم وإرجاع كل واحد من

 املبالغ املتبقية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية. 
 

محكمة املحاسبات سبق أن أشارت ضمن تقاريرها العامة حول  وفي هذا السياق يذكر أن  

حاإلطار القانوني املنظم لالنتخابات لم يلزم القائمات امل الحمالت االنتخابية أن   الرقابة على تمويل
 

ة ترش

قة بكيفية تصر ف وكيلها املالي في الرصيد املتبقي بحساباتها البنكية بما في
 
ذلك  بتقديم املؤيدات املتعل

ل عليه ن ويح .إلى محكمة املحاسبات التمويل العمومي املتحص 
 
املحكمة من النظر في ول ذلك دون تمك

قة بتوزيع مبلغ املنحة العمومية املستحق ويجعل التصر ف فيه خارج مجال
 
 مدى االلتزام باألحكام املتعل

قرار الهيئة العليا املستقلة )جديد( من  29الرقابة. فضال عن تنامي مخاطر مخالفة أحكام الفصل 

ه ات 2014لسنة  20لالنتخابات عدد 
 
ة أن ت سحب رصيدها املتبقي  قائمة 57ضح أن آنف الذكر خاص 

 
تول

وغلق حساباتها البنكية الوحيدة دون بيان مآل تلك األرصدة ضمن الحسابات املالية املودعة لدى محكمة 

 القائمات املترشحة املعنية. 15امللحق عدد املحاسبات. ويبرز 
 

لقائمات املترشحة رصد ومن جانب آخر تقتض ي املبادئ املنظمة للحملة االنتخابية أن تتولى ا

مواردها بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد بما يفي بتعهداتها املالية إال أنه لوحظ أن بعض القائمات 

املترشحة تولت إصدار صكوك لخالص نفقات بعنوان الحملة االنتخابية دون أن يتوفر رصيد كاف 

ون خالص وتحميل القائمات املعنية بالحساب البنكي الوحيد وهو ما ترتب عنه رجوع تلك الصكوك د

أعباء إضافية بهذا العنوان. ويذكر في هذا املجال القائمة الحزبية تحيا تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية 
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والقائمة املستقلة نسمة  1والقائمة املستقلة نابل تجمعنا املترشحة بالدائرة االنتخابية نابل  1صفاقس 

نتخابية سوسة والقائمة املستقلة للنسور املترشحة بالدائرة االنتخابية سوسة املترشحة بالدائرة اال 

 سوسة والقائمة الحزبية نداء تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية قفصة. 
 

ن في ذات السياق أن   بعض القائمات املترشحة لم توفر ما يكفي من موارد مالية  كما تبي 

لتغطية مصاريف مسك الحساب املوظفة من قبل البنوك والبريد بحساباتها البنكية أو البريدية الوحيدة 

أي ما يمثل نسبة  895)من جملة  اوحيد اأو بريدي ابنكي احساب 170التونس ي وهو ما ترتب عنه تسجيل 

 د. 5.553ما قيمته حوالي  2019 بلغ إلى موفى نوفمبر  ( رصيد سلبي19,06%
 

من  82ينص  الفصل الوحيد والتصرف فيه  يالبنك وعلى صعيد آخر ودائما بعالقة بالحساب

ن على أن االنتخابيالقانون  ف في الحساب البنكي الوحيد كل  قائمة مترشحة وكيال تعي   كما ينص   .للتصر 

 08                          املؤرخ في 2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  24الفصل 

 يعتبر"أن على  2017أكتوبر  23املؤر خ في  2017لسنة  17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  كما تم   2018أوت 

ق باملسائل املالية واملحاسبية للحملة
 
 ئماتأن بعض القا غير الوكيل املخاطب الوحيد للهيئة في كل  ما يتعل

ين الجدول املوالي ويب .مما يجعلها عرضة لرفض حساباتها من قبل املحكمةلم تتقيد بأحكام  املترشحة

 : لهذه القائمات تفصيال
 

 تاريخ تقديم الحساب الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 24/12/2019 أملانيا ائتالفية أمل وعمل املستقلة 1

 24/12/2019 إيطاليا مستقلة صوت املهاجر 2

 

صل وخالفا للفصل  ه ا 20من قرار الهيئة عدد  25وفي سياق مت 
 
ملذكور أعاله والذي ينص  على أن

ن أن  الوكيل املالي لكل من الق ائمة "ال يمكن للوكيل أن يكون في اآلن نفسه رئيس القائمة املترشحة"، تبي 

املستقلة صوت شباب نفزاوة املترشحة بالدائرة االنتخابية بقبلي وقائمة حزب القطب املترشحة بالدائرة 

 لكفصيل ذوبقية الدول األوروبية يترأس القائمة املعنية. ويبين الجدول املوالي تاالنتخابية القارة األمريكية 

: 
 

 الدائر  االنتخابية اسم القائمة ع/ر
اسم رئيس القائمة 

 والوكيل املالي

عدد بطاقة التعريف 

 الوطنية

 04872697 مختار بن عمار قبلي صوت شباب نفزاوة 1

 08747706 سعيد مهدي حنتوس لدول األوروبيةالقارة األمريكية وبقية ا حزب القطب 2

 

II- التشريعية شرعّية موارد الحملة االنتخابّية 
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تمويل القائمات  مشروعيةقصد التأكد من  من القانون االنتخابي و  93عمال بأحكام الفصل 

ابية للقائمات تولت املحكمة إجراء رقابة على العمليات املتصلة بتمويل الحملة االنتخلحمالتها االنتخابية 

املترشحة انطالقا من كشوفات الحسابات البنكية والبريدية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة واملودعة 

من قبل القائمات املترشحة لدى محكمة املحاسبات وتقييم املخاطر وإجراء تقاطعات مع البيانات 

ونسية للتحاليل املالية والقطب القضائي املستقاة من البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي واللجنة الت

االقتصادي واملالي وعدد من املؤسسات البنكية ومقاربتها مع املعطيات املتحصل عليها من قبل املحكمة في 

 2019أفريل  30املؤرخ في  2019لسنة  41إطار الصالحيات املخولة لها بموجب القانون األساس ي عدد 

املتعلق  2014ماي  26املؤرخ في  2014لسنة  16انون األساس ي عدد واملتعلق بمحكمة املحاسبات وبالق

 باالنتخابات واالستفتاء.

  

الديوان الوطني املركزي التونس ي ووزارة املالية ومن البنك حكمة من املطلبت وفي هذا اإلطار 

النتخابات وبنتائج بموافاتها بالتدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها للحيولة دون التمويل األجنبي ل للبريد

ذات العالقة بتمويل الحملة االنتخابية  وردت عليهمأعمالها في هذا املجال وبالتشكيات والعرائض التي 

التثبت من غياب تصريح لعمليات مالية  )2(. كما طلبت من اللجنة التونسية للتحاليل املالية)1(التشريعية

 ترشحة.مشبوهة أو غير اعتيادية بخصوص أعضاء القائمات امل

 

وقد أفضت األعمال الرقابية إلى الوقوف على مالحظات تعلقت بمحدودية مساهمة بعض 

املتدخلين في منظومة الرقابة على التمويل األجنبي وبارتفاع مستوى املخاطر املتصلة بشرعية مصادر 

ضمن التقرير  املحاسبات محكمةتمويل الحملة االنتخابية التشريعية وهو ما سبق التنبيه إليه من قبل 

 .2014العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة االنتخابية التشريعية وكذلك الرئاسية لسنة 
 

 منظومة الرقابة -1
 

من القانون االنتخابي الذي أوجب على البنك املركزي ووزارة املالية  90خالفا ألحكام الفصل 

نه البنك املركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل األجنبي لالن تخابات وباستثناء ما ضم 

واملتعلق بالحسابات الخاصة بالحملة  2019أوت  7املؤرخ في  2019لسنة  5التونس ي بمنشوره عدد 

االنتخابية لفائدة القائمات املترشحة في االنتخابات التشريعية من "تحجير تمويل الحساب الوحيد املفتوح 

ل بواسطة تحويالت من قبل الذوات املعنوية )باستثناء  األحزاب من قبل القائمات املترشحة بالداخ

السياسية( واألشخاص الطبيعيين األجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا 

                                                           
ومراسلة الرئيس األول ملحكمة  2019أكتوبر  08ريخ بتا 2019/01/470مراسلة الرئيس األول ملحكمة املحاسبات للبنك املركزي التونس ي عدد ص/ )1(

 . 2019أكتوبر  8بتاريخ  2019/01/471ص/ التونس ي عدداملحاسبات للبريد 
 .2019/01/578تحت عدد  2019ديسمبر  25الصادر بتاريخ  مراسلة الرئيس األول  )2(
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ر بالنسبة إلى القائمات بالخارج قبول التحويالت من الذوات املعنوية وفقا للتشريع الجبائي" كما حج  

واألشخاص الطبيعيين األجانب حتى وان كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو بجميع أصنافها 

البنوك املنتصبة بالبالد التونسية .... فضال   بالعملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى كان دخلهم

ثبات مشروعية عن جعل إمكانية تمويل الحساب محصورة في الوكيل املالي للقائمة الذي يتعين عليه إ

أفاد . حيث إلجراءات  صوصية في املجال لتونس يلم يتضح اتخاذ البنك املركزي ا مصدر تلك األموال"

ه يعود إلى الهيئة في صورة شعورها بالحاجة لدعم أو مساعدة البنك املركزي لفرض احترام قواعد 
 
بأن

بادرة بطلب هذه املساعدة والتعاون من تمويل الحملة االنتخابية أو مجابهة خروقات أو تجاوزات معينة امل

ه  "البنك املركزي 
 
 أي طلب للمساعدة في هذا املجال من الهيئة املذكورة". "لم يرد على البنك مضيفا بأن

 

من القانون االنتخابي الذي خول لهيئة االنتخابات  89وفي هذا السياق وخالفا ألحكام الفصل 

النتخابية وفرض احترامها لم يتبين ما يفيد قيامها بأعمال رقابية في مراقبة االلتزام بقواعد تمويل الحملة ا

لتعنى بالنظر في اإلجراءات العملية املطلوبة  )1(هذا الشأن. فلئن تم في مستوى اللجنة التي تم تكوينها

 )2(لضمان الشفافية على العمليات املالية وخاصة منع التمويل األجنبي للحملة االقرار بأن تتولى الهيئة

توجيه طلبات االسترشاد مباشرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد وأن يتولى البنك املركزي مدها 

 باملعطيات حول العمليات املشمولة باالستقصاء واألشخاص محل االسترشاد في حالة تقدم بطلب إليه

لهيئة لطلبات بشأن تو  ر  إنه لم يتبّ ن ممارسة الهيئة لهذه الصالحية. حيث لم يتو ر ما يفيد توجيه ا

معطيات حول التحويالت واملعامالت املالية وعمليات تغي ر العملة ألعضاء القائمات املترشحة 

 للتشريعية واألحزاب والجمعيات والش صيات السياسية. 
 

ه من الصعب عليها " التقص ي حول التحويالت املالية الأوفي هذا اإلطار أ ادت الهيئة 
ّ
وارد  ن

إجراء رشح ن أو القائمات املترشحة وأن تراسل البنك املركزي وتنتظر إجابته لتولي تحليلها و على املت

 يوما 21التقاطعات الالزمة حولها إلثبات وجود التمويل األجنبي من عدمه مثال وكل ذلك في  ضون 

 الحملة االنتخابية تنشط  عليا في األسبوع األ  ر قبل يوم االقتراع" . كما 
ّ
  أكدت علىعلما وأن

ّ
أن

اقبة البنك املركزي للحسابات البنكية املتعلقة بالحملة االنتخابية هي رقابة آلية وتلقائي ة على "مر

اقبتها للحملة االنتخابية من ا جانبه  رار الرقابة التي تقوم بها هيئة االتصال السمع ر البصري عند مر

 اإلعالمي.  
 

ن خالفا ألحكام الفصل  لقانون االنتخابي وضع وزارة املالية إجراءات من ا 90كما لم يتبي 

 .2019للحيلولة دون التمويل األجنبي لالنتخابات الرئاسية بدورتيها والتشريعية لسنة 
 

                                                           
ي عقد جلسات عمل خصصت للنظر ف نس ي وهيئة مقاومة الفساد .....تولت اللجنة التي تضم عدة هياكل عمومية كالبنك املركزي والبريد التو  )1(

 األجنبي.اإلجراءات العملية املطلوبة من كل طرف خاصة ملنع التمويل 

 .من القانون االنتخابي 96عمال بأحكام الفصل )2( 
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ه في إطار مزيد تطوير منظومة مراقبة االمتثال موضوع توصيات 
 
أما البريد التونس ي فقد أفاد بأن

بة االمتثال في إطار االستجابة ملتطلبات القانون تركيز املحكمة في تقاريرها السابقة، تولت وحدة مراق

فضال عن وضع تطبيقة إعالمية جديدة ملراقبة الحواالت على املستوى الوطني والدولي  )1(وترميز تطبيقتين

من الخارج إلى أن  " كافة التحويالت و ب )2(ووضع قاعدة بيانات جديدة خاصة بحرفاء البريد التونس ي.

دية الجارية تخضع إلى عمليات متابعة في مستويات مختلفة وهو ما تم تطبيقه مع الحسابات البري

يتلق أية شكاية أو عريضة ذات عالقة  "لم" وبأنه التشريعيةالحسابات املفتوحة بعنوان االنتخابات 

 بتمويل الحمالت االنتخابية".
 

االنتخابية مما  ويتضح مما سبق محدودية منظومة الرقابة على التمويل األجنبي للحملة

يستوجب مراجعة القانون االنتخابي في اتجاه مزيد تحديد مسؤوليات الرقابة وتوضيح أدوار مختلف 

ويتأكد ذلك  اصة في املتدخلين وضبط والوسائل الواجب اعتمادها واإلجراءات املستوجب اتخاذها. 

اق ضوء ما صرح به " ما قد تطرحه مر
ّ
ية بة تمويل الحملة االنتخابالبنك املركزي ضمن إجابته على أن

ف من اشكاليات يرتبط أساسا بتقييم املنظومة القانونية املعتمد  وبمزيد تدعيم التنسيق ب ن مختل

 األطراف". األطراف لتوضيح دور كّل جهة حسب ا تصاصها وبما يضمن جدوى تد الت جميع
 

 مخاطر التمويل األجنبي -2
 

 
 
صلت عليها محكمة املحاسبات من الوقوف على ن فحص البيانات واملعطيات التي تحمك

مخاطر تمويالت غير شرعية بعالقة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات وإبرام عقود والحصول على موارد 

اللجنة التونسية للتحاليل املالية بخصوص أعضاء القائمات املترشحة فقد أفادت ، مجهولة املصدر

ه ب2019 لالنتخابات التشريعية
 
عد التحريات التي قامت بها بخصوص قائمة املترشحين لالنتخابات ، بأن

تبين أن مجموعة من  هاوباستشارة "قاعدة بيانات التي أمدتها بها محكمة املحاسبات 2019التشريعية 

لها أو على صلة بهؤالء  أو رئيساألشخاص سواء منهم من شارك في االنتخابات املذكورة كعضو قائمة 

أن صدر في شأنهم تصاريح بالشبهة على صلة بعمليات مالية قد تنطوي على األشخاص قد سبق و 

 6. وبالرجوع إلى تفاصيل إجابة اللجنة تبين أن  )3("2019مخالفات تخص تمويل الحمالت االنتخابية لسنة 

بهة بالشتعلقت بهم تصاريح  قائمات فائزة وقائمة غير فائزة( 5)يمثلون  )1(مترشحين لالنتخابات التشريعية

 : حسب إفادة اللجنة قبل سنة االنتخابات أو خاللها يفصل الجدول املوالي موضوعها
 

                                                           
 .Siron RCCوتطبيقة  Siron Fatcaتطبيقة  )1(
 .2020جويلية  3 بتاريخ 0202ام ب م/ش ع//69مراسلة البريد التونس ي عدد  )2(
 .2020/02/1252تحت عدد  2020ماي  15الواردة بتاريخ مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املالية  )3(
القصرين  مترشح عن قائمة حزبية بالدائرة االنتخابية الفائزة:القائمات  . ممثلو1رئيس قائمة مستقلة لم تفز في االنتخابات بالدائرة االنتخابية بصفاقس  )1(

يمثالن نفس الحزب ومترشح عن  1قائمة حزبية بإحدى الدوائر بالخارج ومترشح عن قائمة حزبية بتونس  الدائرة ورئيسومترشح عن قائمة مستقلة بنفس 

 قائمة حزبية الحد األحزاب األخرى بالدائرة االنتخابية القصرين.



39 

 

 موضوع الشبهة ع/ر

وشركته حيث تم تموين هذا الحساب بمبالغ  املعني باألمرسجلت به عدة عمليات تداخل فيها  2019فتح حساب في شهر أوت  1

وتولى املعني بين ، د( 90.000) د وصكوك بمبلغ جملي قدره 50,000( وشركته )تحويل بمبلغ د 20.000من حسابه الشخص ي )

 .نقدا د 119.000 سحب ما قيمته اجماال 2019سبتمبر  17سبتمبر و 10

غياب  معتصرف في حسابات مفتوحة باسم شركات. العدة حسابات شخصية و  موازي ومسكشبهة تعاطي نشاط تجاري   2

 .ي يتم تنزيلها وسحبها من حساباتهمعلومات بخصوص مصدر ووجهة األموال الت

 .2019نقدا خالل سنة  املليون دينارسحب وتنزيل أموال تتجاوز 

3 

 

دينار  ألف 52د إضافة الي تموين الحساب عن طريق تحويل بنكي بقيمة  37.200مبالغ نقدا مجهولة املصدر بقيمة  4تنزيل 

د  25.882ود  12.352عدة أشخاص )لفائدة بالخالص  بنكية مشهودةصكوك ، متبوع بإصدار 2019نوفمبر  1بتاريخ 

ية توضيحات بخصوص مصدر هذه األموال وفتح حساب أ)املنتفع بهذا املبلغ رفض تقديم  د 20588ود  24705و 25882و

 .بنكي إليداع املبلغ(

شكوك د مع  400.000 دا قدرهنقجلب مبلغ د و  445.000اشتباه في عملية ترفيع رأس مال لشركة شارك فيها املعني بما قيمته  4

 .في عدم ارتباط املبلغ بمداخيل فالحية وبنشاط تجارة موازية جدية

 (معدة لألشغال وحدة 20من  تخييم متكونةالحصول على معدات املعني طلب إثر من مؤسسة ايجار مالي ) 2018شبهة في  5

تح تحقيق ضمن ملف يتعلق بمعامالت مالية تخص تمت إحالة نتائج التحريات إلى السيد وكيل الجمهورية الذي أذن بف

 .اشخاص على صلة باملعني تعلقت بهم شبهات فساد 

شبهات تتعلق باستعمال بطاقات بنكية مزورة قصد التحيل وغسل األموال  2013سنة شأنه في  تمدرج بقاعدة اللجنة صدر  6

 .يق في الغرض. وتم فتح بحث تحقوتكوين مكاسب بالخارج على غير الصيغ القانونية

 

عنوان تصاريح بالشبهة يشتبه في ارتباطها بعمليات مالية على صلة بتمويل الحملة  توتح

 هاحد البنوك تموين حسابأرفض إحدى الشركات االنتخابية ذكرت اللجنة بوجود تصريح بالشبهة يخص 

جانب الجمعياتي ل الشبهات املرتبطة بالعملية وتداخل الظفي "من قبل أحد األشخاص بتحويل بنكي 

 إحدىالشركة ينشط في  ي مسير أحد املعنية خاصة مع وجود معلومات تفيد أن   لألطرافوالتجاري 

تتعلق باستفادة حسابه املفتوح بالعملة  نفس الشخصالجمعيات.  كما أشارت إلى وجود شبهة بخصوص 

أورو  400.000) ةمن تحويالت بمبالغ هام 2019وشهر سبتمبر  2019خالل شهر جويلية األجنبية 

أورو في  373.250بقيمة  الشركات إحدىلفائدة مباشرة تحويالت  إصدار وتسجيله أورو( 550.000و

آخر ذا وتحويل د(  72.000)      هام  امبلغ نقدمباشرة وسحب  (2019 في سبتمبرأورو  160.256جويلية و

 ين.ترشحأحد املية لفائدة خالل الحملة االنتخاب (2019سبتمبر  23د بتاريخ  700.000أهمية )
 

صدر أبتحويالت و  فائزين في االنتخابات انتفعال أحدبخصوص كما أفادت اللجنة بوجود شبهة 

 مفصلة بالجدول املواليتزامنت مع فترة الحملة االنتخابية سحب قام بعمليات تحويالت بمبالغ هامة و 

ن به إجابة املترشح  : املضم 
 

 إجابة املترشح ملحكمة املحاسبات للجنة استنادا املترشح قبل من املنجز  العمليات ع/د
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 إجابة املترشح ملحكمة املحاسبات للجنة استنادا املترشح قبل من املنجز  العمليات ع/د

1 
 وروألف أ 200بمبلغ  11/9/2019بتحويل بتاريخ املترشح انتفع 

 )قبل انطالق الحملة بالداخل بيوم واحد(

صدر التحويل من حساب املترشح بالخارج إلى 

 حسابه بتونس وذلك إلمداد حسابه

2 
لفائدة  16/9/2019بتاريخ بنفس القيمة  تحويالاملترشح صدر أ

 د 624,000حسابه املفتوح بالدينار ما يعادل 

تمويل املترشح لنفسه بنفسه من حر ماله من 

حسابه بالعملة األجنبية إلى حسابه بالدينار 

 د 1.088.612.200والذي كان سلبي بما قيمته 

3 
الثاني و  20/9/2019د بتاريخ أ. 1000قدره ين األول االنتفاع بمبلغ

 من أجنبي 9/2019/ 23 بتاريخ دأ. 700يمة بق

انتفع املترشح بتحويلين بنكيين ساعدا على 

اخراج الحساب البنكي من الرصيد السلبي 

 د( وامداده لفائدته....602.541)

4 

د أ. 40و أ.د 80بقيمة  وباتقام خالل نفس الفترة بانجاز سح

االسبوع ) 2019سبتمبر  24و 23و 20 بتاريخ على التواليد أ. 60و

 الثاني للحملة(

من حسابه  دأ. 60د وأ. 40 بسحاملترشح بقام 

وايداعه على سبيل األمانة عند أحد أفراد 

 العائلة

 أد لدفع دين من ديون جمعية 80

5 

د أ. 30و اتجمعياحدى الة دد لفائأ. 400القيام بتحويالت بقيمة 

 LEGS 19 3ICH TOUNSI BIZERTEلفائدة حساب مفتوح باسم 

 2019سبتمبر  28و 23 ريخبتا

التحويل األول يدخل في إطار الهبات التي يقوم 

 .الجمعيات.بها املترشح لفائدة 

 التحويل الثاني لتمويل املترشح لحملته

6 

د  2.500.000ود أ. 400الجمعية بمبلغ نفس تحويالت لفائدة 

 ترشححساب املمن  األموالهذه  وتتأتى .2019ماي  29و 15بتاريخ 

 بنفس املبالغ األجنبيةه بالعملة لم تمويالذي ت

 د كهبة للجمعية املذكورة 400.000

7 

لفائدة شركة  25/9/2019د بتاريخ أ. 2.500انجاز تحويل بقيمة 

 .مقيمة مختصة في مجال التسويق

من مليون د  3قيمتهما  25/9/2019بتاريخ  ينتحويلالقيام ب

تنشط في  مقيمةشركة  للمترشح لفائدةحساب مفتوح بتونس 

 (1)غير املذكور في النقطة  جنبيشخص أمجال التسويق يديرها 

يتعلق األمر بنفس العملية ونفس الفاتورة 

د دفعها  3000.000لنفس الشركة وقيمتها 

 املترشح بواسطة تحويلين

8 

تنشط في مجال    ر مقيمةشركة القيام بتحويالت لفائدة 

( ورد كذلك 7لنقطة )املذكور في اأجنبي شخص يديرها التسويق 

حسابها املفتوح بتونس صادرة عن بشأنها تصريح بالشبهة ب

تتضح الخلفية  أنترشح بالخارج من دون املحساب مفتوح باسم 

 2018سبتمبر  13بلغت بين  املعامالت والتياالقتصادية لهذه 

. وتم مليون من العملة األجنبية 2,2ما قدره  2019فريل أ 30و

ية هامة تم تسجيلها على حساب الشركة القيام بسحوبات نقد

 املصرح بها

التعاقد جاء قبل االنتخابات بسنة وكان 

موضوعه علمي إحصائي عرقل الحملة للمترشح 

بالنظر الن العديد من املواطنين انزعجوا منه 

 ولم  يفده بش يء

ركز إفادة وفي نفس االتجاه توصلت املحكمة من خالل مقارنة البيانات التي تحصلت عليها من م

بخصوص أعضاء الهيئة املديرة للجمعيات مع قائمة أعضاء القائمات التشريعية إلى وجود عدد من 

مترشحا ينتمون إلى هياكل تسيير جمعيات وما يمكن أن  400املترشحين لالنتخابات التشريعية تجاوز 

ال تبين أن رئيس قائمة السياس ي فعلى سبيل املثينجر عن ذلك من تداخل بين العمل الجمعياتي والعمل 
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حداثها سنة إيرأس جمعية عيش تونس ي التي تم  1عيش تونس ي املترشحة بالدائرة االنتخابية تونس 

 كما يترأس ائتالف عيش تونس ي.  )1(2018

 

ضرورة أن يتضمن القانون االنتخابي  علىاملحكمة من جديد  تؤكدوإزاء هذه الوضعية 

ة السياسية والحياة الجمعياتية أحكاما التي من شأنها أن تضمن والنصوص القانونية التي تنظم الحيا

ما من شأنه أن يشوب تصرفه من تحصيل موارد وتأدية  منهما عن كل   الفصل بين الجانبين حتى ينآى كل  

نفقات من أعمال غير شرعية حتى تتحقق األهداف النبيلة واملنشودة واملنتظرة من النسيجين )الجمعياتي 

  والسياس ي(.

 

 التعاقد مع جهات أجنبية -3

 

اتضح من خالل أعمال الرقابة وفحص الوثائق التي تحصلت عليها محكمة املحاسبات في إطار 

وجود قرائن صالحياتها ومعاينة املوقع االلكتروني لوزارة العدل األمريكية وفحص الوثائق املدرجة به 

بات التشريعية سواء بصفة مباشر  قوية ومتظا ر  حول تعاقد أش اص وأحزاب مترشحة إلى االنتخا

وذلك  أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد كسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفتر  االنتخابية

 أ.د  575بقيمة جملية بلغت حوالي 

 

و أأو ما يفيد تحويلها عبر البنك املركزي التونس ي  لم يتوفر في شأنها ما يفيد أن مصدرها تونس ي

  املعنية.ملقبولين لديه لفائدة الشركات األجنبية أحد الوسطاء ا

 

وتخص هذه العقود املترشحة لالنتخابات التشريعية ضمن قائمة عيش تونس ي بدائرة بنزرت 

 27بالخارج و انتخابيةدوائر  6دائرة انتخابية تتوزع بين  33ألفة التراس وحزب حركة النهضة املترشح بعدد 

 .دائرة انتخابية داخل الجمهورية
 

الذي أذنت به املحكمة والذي تم إنجازه من قبل  )2(فنيالوحيث اتضح من خالل االختبار 

الوكالة الفنية لالتصاالت أن اسم املجال الخاص باملوقع الذي تم به نشر عقود الضغط والتأييد مسجل 

ثبوتية وتعتبر  باسم وزارة العدل األمريكية وهو موقع رسمي موثوق به تتمتع املعطيات املدرجة به بقوة

 صحيحة بما في ذلك العقود املذكور أعاله ما لم يثبت إلغاؤها.
 

                                                           
سمي للجمهورية التونسية  )1(   .2018ماي  10بتاريخ  56نية وشرعية وعدلية عدد إعالنات قانو  -الرائد الر 
 .2019أكتوبر  22استنادا إلى االختبار الذي تم إنجازه من قبل الوكالة الفنية لالتصاالت بطلب من محكمة املحاسبات بتاريخ  )2(
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وتفيد الوقائع كما أفرزتها األعمال الرقابية تولي املترشحة لالنتخابات التشريعية ضمن قائمة 

مع شركة أجنبية "أمريكا تو أ ريكا  2019عيش تونس ي بدائرة بنزرت ألفة التراس التعاقد خالل شهر ماي 

ماي  7                   كونسالتينغ" من أجل ممارسة ضغط لكسب تأييد وذلك  الل الفتر  املمتد  من

للمحكمة ألف دوالر أمريكي شهريا اتضح  15وذلك بمقابل مالي قدره  2019إلى موفى شهر أكتوبر  2019

 ديد مصدرها.تراس بأموال لم يتسن تحال ةاملترشحة لالنتخابات التشريعية ألفخالصه من قبل 
 

خدمات استشارات إستراتيجية لصالح ألفة التراس االتفاقية )ن من خالل موضوع ويتبي  

 رامبورغ( أو من حيث طبيعة الخدمات التي تشير إليها )تسهيل لقاء ألفة التراس رامبورغ بوصفها الحريفة

مكانية استغاللها من قبل لرؤساء دول وحكومات وقادة أعمال بالواليات املتحدة األمريكية وإفريقيا( إ

 املعنية لدعمها في كل األنشطة التي تقوم بها بما في ذلك أنشطتها ذات العالقة بالحياة السياسية.
 

 موضوع "التعاقد مع شركة "ام ركاتو 
ّ
و ال ا لذلك أ ادت املترشحة بهذا ال صوص بأن

 جتمع املدني األ رو أمريكيأ ريكا كونسالتينغ" هو ربط مؤسسة رام بروغ بش صيات ومؤسسات من امل

 وبإ ريقيا ما بعد الصحراء".

 

ن إبرام عقد لفائدة حزب حركة النهضة مع شركة الدعاية والضغط  بخصوص  BCWكما تبي 

                   القيام بحمالت دعاية وضغط وكسب التأييد في االنتخابات لفائدة الحزب املعني منذ شهر 

ألف دوالر أمريكي وتم تجديده بعقد تكميلي  285بقيمة مالية قدرها  2018إلى غاية سنة  2014سبتمبر 

دفع مبلغ مالي قدره  2019ديسمبر  17إلى غاية  2019جويلية  16وأنه تم خالل الفترة املمتدة من 

 ألف دوالر أمريكي لفائدة الشركة األجنبية املذكورة لم يتسن تحديد مصدره.  187,215

 

القيادي في حركة النهضة زياد العذاري )ضمن برنامج  املجال إلى أنوتجدر اإلشار  في هذا 

   )1(( 2019أكتوبر  4إذاعي بتاريخ 
ّ
لم ينف وجود العقد ونسبه إلى أنصار الحركة حيث جاء على لسانه أن

ق
ّ
في  في ال ار  النهضة في ال ار  بحمالت للتعريف بصور  الحركة ومناضلي أنصار بقيام األمر يتعل

  ”العذاري   أضافو ” لديبلوماسية الحزبية الشعبية في ال ار ا”إطار 
ّ
قانون األحزاب يسمح أن

من  وال يمنع تمثلياتها في ال ار  في ال ار ، وبترك ز مكاتب في ال ار  للقيام بعالقات مع أحزاب لألحزاب

 .”ن ال يمنعقد يكون ذلك  را ا قانونيا لكن القانو ”، مستدركا ”القيام بأنشطة للتعريف بأحزابهم

املنظم لألحزاب السياسية يتضح  ياب ما يسمح لألحزاب  2011لسنة  87وبالرجوع إلى أحكام املرسوم 

عالقات سياسية بأحزاب سياسية  في إقامةبتكوين مكاتب لها بال ار  وينحصر ما أباحه املرسوم 

 19الفصل  حجر املقابل (. وفي 15الفصل )دولية أ رى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية 

                                                           
ي في حزب حركة النهضة زياد العذاري ضمن صلية من الحصة التي تحتوي على تصريحات القياداأل تحصلت املحكمة من هيئة االتصال على النسخة  )1( 

 ييك. اذاعة موز إبرنامج ميدي شو على 
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 .تمويل مباشر أو   ر مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية على األحزاب السياسية قبول 

مساعدات وتبرعات وهبات صادر  أو  مويل مباشر أو   ر مباشر مجهول املصدر  ضال عن قبول إي ت

 .ول على م زانية الدولةعن الذوات املعنوية،  اصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل املحم

 

وحيث أنه ال يمكن  صل االشهار الذي يتمتع به الحزب بشكل عام عن االشهار للقائمة 

 االشهار الذي يتمتع به الحزب تتمتع به قائماته مباشر  وبالت
ّ
تم الي  يالحزبية في أية دائر  كانت ألن

ار أن موضوع هذه العقود يهدف وباعتباحتساب كلفة الدعاية ضمن سقف انفاق للقائمات املعنية. 

لى إلى الدعاية وكسب التأييد في االنتخابات وتقاطع فترات تنفيذها مع الحملة االنتخابية وغياب الدليل ع

مشروعية مصادر تمويلها فضال عن مخالفتها للمبادئ املنظمة للحملة االنتخابية املنصوص عليها بالفصل 

فافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال من القانون االنتخابي وخاصة مبدأ ش 52

ه املرصودة لها ومبدأ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع املترشحين وباعتبار أنه يمكن أن يتعلق بهذ

من القانون االنتخابي فقد عهد إلى الهيئات  163العقود شبهة التمويل األجنبي طبقا ألحكام الفصل 

ملحاسبات التحقيق في هذه الوقائع وعند االقتضاء تسليط العقوبات املستوجبة القضائية بمحكمة ا

 طبق القانون. 

 

م وحتى تتمكن محكمة املحاسبات من القيام باملهام املوكولة إليها وفق املعايير الدولية التي ت
 
نظ

ها بكل املعطيات  بها والوثائق التي تطلرقابة املطابقة فإنها تدعو كل األطراف املتعاملة معها بضرورة مد 

 حتى ال تكون هذه األطراف عرضة لتسليط العقوبات التي نص عليها القانون األساس ي   للمحكمة.

 

قت أساسا بتمويل الحملة  علىالرقابية األعمال  تمتصل، أفرز وفي سياق 
 
مالحظات تعل

عمال وسائل اإلعالم أو باالعتماد على موارد مجهولة املصدر أو متأتية من ذوات معنوية خاصة أو باست

 بتجاوز السقف املحدد للتمويل الخاص.

 

 

 تمويالت مجهولة املصدر  -4

 

 8 في املؤرخ 2014 لسنة 20 عدد لالنتخابات املستقلة العليا الهيئة قرار من 32 الفصل اقتض ى

 عند املالي الوكيل يتولى أن )1(وطرقه وإجراءاته االنتخابية الحملة تمويل قواعد بضبط واملتعلق 2014 أوت

 للغرض املخصص السجل في ذلك "تقييد الخاص أو الذاتي التمويل إطار في مالية ملوارد القائمة تلقي

 تتول  لم مترشحة قائمة 12 أن   غير ،الوصوالت" دفتر من مقتطعا يكون  قبله من ممض ى وصل وتسليم

                                                           
 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )1(
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 من يقابلها ما تقتطع لمو  والنفقات املداخيل بسجل دأ. 63,949  قدرها جملية بقيمة موارد تسجيل

من قرار الهيئة العليا  17الفصل  وأحكام يتنافى ما وهو مجهولة التمويل مصادر بذلك وظلت وصوالت

ر املذكور أعاله  2014لسنة  20املستقلة لالنتخابات عدد  تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها الذي يحج 

 ذلك.تفصيل  16امللحق عدد . ويبرز مجهوال

 

. ومن شأن هذا اإلخالل أن دون التثبت من مشروعية موارد القائمةالوضعية  هذهتحول و 

ة إلى رفض حساباتها املالية وتسليط العقوبات املالية املنصوص عليها بالفصل 
 
 98يعر ض القائمات املخل

)جديد( من القانون االنتخابي والتي تتراوح بين خمس وسبع مرات املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية 

 .بالدائرة املعنية

 

 تبّرعات مقّدمة من ذوات معنوية  اصة -5

 

ر الفصل  من قرار الهيئة العليا  17والفصل  2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  77حج 

الحصول على تمويالت من ذوات معنوية عمومية أو خاصة،  2014لسنة  20املستقلة لالنتخابات عدد 

 حركة تحيا تونساملحاسبية للقائمات املترشحة أن قائمة حزب غير أنه ثبت من خالل فحص الوثائق 

تحصلتا على  1االجتماعي املترشحة بدائرة صفاقساإلتحاد الديمقراطي  مدنين وقائمةاملترشحة بدائرة 

 د.  500د و 4.000تمويل من ذوات معنوية خاصة بمبالغ قدرها على التوالي 

 

ن أن قائمة حزب تحيا تونس املترش حة عن دائرة سوسة وخالفا ملا صرحت به في كما تبي 

د لفائدة شركة مختصة في املجال. ويعد هذا  3500حساباتها املالية لم تسدد نفقات الطباعة البالغة 

 من القانون االنتخابي.  77تمويال من قبل ذات معنوية حجره الفصل 

 

ت  ذوات 2 ددع من قديةن ردموا دنينم االنتخابية بالدائرة ملترشحةا الشعب ركةح قائمة وتلق 

ة معنوية  د. 2.000 قدرها مليةج بقيمة خاص 

حة لود  ا املستقلة لقائمةا لىإ النسبةب لشأنا وكذلك
 

 والتي سوسة االنتخابية ةبالدائر  املترش

لت   د. 2.000 قيمتها خاصة ركةش من نقدية برعاتت على تحص 

 

III- ملكتوبة واإللكترونية التمويل عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية وا

 والوسائط االلكترونية
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تمثل األنشطة الدعائية بمختلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية 

من القانون االنتخابي من بين وسائل الدعاية واألساليب املتاحة قانونا للتعريف  59حسب الفصل 

استقطاب الناخبين. ولئن كر س القانون االنتخابي والنصوص بالبرامج االنتخابية للمترشحين لالنتخابات و 

ها في النفاذ إلى املعلومة  )1(الترتيبية املنظمة للمجال ة وسائل اإلعالم في تغطية الحمالت االنتخابية وحق  حري 

ة فقد تم التأكيد في أكثر من موضع على ضرورة التزام وسائل اإلعالم بعد   )2(وفق التشريع الجاري به العمل

واحترام قواعد  )3(مبادئ لعل أهمها احترام مبدأ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف املترشحين

ب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم  .)4(وأخالقيات املهنة وتجن 

 

ر الفصل  على  )5(2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8من القرار عدد  7وفي هذا اإلطار حج 

ئل اإلعالم سواء خالل فترة ما قبل الحملة أو خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي القيام باإلشهار وسا

حة أو 
 

السياس ي وبث أو نشر كل تغطية إعالمية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للقائمات املترش

ة أو سلبية.  املترشحين أو األحزاب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابي 

 

 8املؤر خ في  2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  18كما نص  الفصل 

ه يعتبر تمويال  )6(واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه 2014أوت 
 
على أن

ة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة  أو غير مباشرة لقائمة مقنعا توجيه موارد عمومية أو خاص 

 مترشحة أو ملترشح أو لحزب.

 

د وسائل اإلعالم واملترشحين بقواعد الحملة االنتخابية والتثبت من  وبهدف التأكد من مدى  تقي 

ة للحملة خالية من أي تمويل دعائي من شأنه أن  مدى نجاعة اآلليات املعتمدة لضمان تغطية إعالمي 

ة مصادر تمويلها ت محكمة املحاسبات في إطار صالحياتها القانونية عقد جلسات  يمس  من مشروعي 
 
تول

لة في هذا املجال وخاصة  هيئة االنتخابات و 
 
وممثلين عن التصال اهيئة عمل مع مختلف األطراف املتدخ

املجتمع املدني ذوي  االختصاص لتقييم املخاطر والتقص ي بخصوص بعض املعطيات  فضال عن 

ية لبعض الهياكل العمومية على غرار مؤسستي التلفزة التونسية واإلذاعة االستعانة بالخبرة الفن

 التونسية والوكالة الفنية لالتصاالت.

                                                           
ة لالنتخابات عدد  )1(

 
ق بضبط القواعد وال 2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8خاصة قرار الهيئة العليا املستقل

 
ن على واملتعل سائل و شروط التي يتعي 

د بها خالل الحملة االنتخابية  .اإلعالم التقي 
ة لالنتخابات عدد  3الفصل  )2(

 
ق بضبط القواعد والشروط التي يتعي   2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8من قرار الهيئة العليا املستقل

 
ن على واملتعل

د بها خالل الحملة االن  تخابية وحملة االستفتاء.وسائل اإلعالم التقي 

 من نفس القرار. 4الفصل  )3( 

 من نفس القرار. 5الفصل  )4( 
د بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء. )5( ن على وسائل اإلعالم التقي  ق بضبط القواعد والشروط التي يتعي 

 
 املتعل

 .2017ر أكتوب 23املؤرخ في  17كما تم  تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )6(
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د باملبادئ  ة على نقائص تتعلق بآليات فرض التقي  وقد أفضت هذه الرقابة إلى الوقوف خاص 

قة بالتغطية اإلعالمية وتسجيل حاالت لإلشهار السي
 
اس ي استفادت منها بعض األساسية للحملة املتعل

 نتائج سبر اآلراء حول نوايا التصويت في 
 
حة فضال عن خرق الصمت االنتخابي ببث

 
القائمات املترش

 االنتخابات.

 

 التقّيد بمبادئ الحملة االنتخابية وقواعدها عند التغطية االعالمية -1

 

د وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها خابية بمبادئ املساواة عند تغطيتها للحملة االنت )1(يعد  تقي 

والحياد من جهة ومراقبة مدى التزام املترشحين بها من جهة أخرى من اآلليات الضرورية لضمان االلتزام 

ة مصادر تمويلها.  بمبدأ شفافية الحملة ومشروعي 

 

فبخصوص وسائل اإلعالم السمعية والبصرية، أوكل القانون االنتخابي إلى هيئة االتصال 

ات اتخاذ آليات تهدف لتغطية الحملة االنتخابية على أساس احترام مبادئ التعددية وهيئة االنتخاب

إال أن   )2(واإلنصاف. وقد تم في هذا الغرض إصدار جملة من القرارات الترتيبية من قبل الهيئتين املعنيتين 

لبصرية بهذه عدم التزام عدد من وسائل اإلعالم السمعية وااألعمال الرقابية أفرزت في هذا الخصوص 

حيث تولت بعض وسائل االعالم تأمين تغطية إعالمية غير قائمات دون األ رى  لفائد التراتيب 

لتصل التغطية الفعلية في بعض القنوات التلفزية  )4(بين القائمات الراجعة إلى نفس الصنف )3(متساوية

قصوى مفترضة حسب القرار مقابل نسبة تغطية  %46وفي بعض القنوات االذاعية إلى  % 66إلى حوالي 

 33إلى  28بالنسبة على سبيل املثال إلى الصنف "أ" )من  2019أوت  21املشترك بين الهيئتين املؤرخ في 

 ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك : .  %6و %26أي بفارق بلغ تباعا حوالي  %40دائرة( في حدود 

 

 عدد الدوائر الصنف
التغطية املفترضة 

 شتركحسب القرار امل

التغطية 

الفعلية في 

القنوات 

 التلفزية

الفارق في نسبة 

التغطية/القنوات 

 التلفزية

التغطية 

الفعلية في 

القنوات 

 اإلذاعية

الفارق في نسبة 

التغطية/القنوات 

 االذاعية

                                                           
 سمعية بصرية مكتوبة والكترونية. )1(
ة بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريع 2019أوت  21على غرار القرار املشترك بين الهيئتين املؤر خ في  )2( ية بوسائل واملتعلق بضبط القواعد الخاص 

ق بضبط القواعد والشروط 2018فيفري  20املؤر خ في  2018لسنة  8د اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وقرار هيئة االنتخابات عد
 
التي  واملتعل

د بها خالل الحملة  ن على وسائل اإلعالم التقي  اصة واملتعلق بضبط القواعد الخ 2014سبتمبر  10املؤر خ في  2014لسنة  27عدد  االنتخابية وقرارهايتعي 

 الخارج لوسائل اإلعالم األجنبية.باستعمال القائمات املترشحة عن الدوائر في 
 (. 2019أكتوبر  40-سبتمبر 14تقرير هيئة االتصال السمعي والبصري حول رصد التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية التشريعية ) )3(
ة لالنتخابات والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصر  )4(

 
ق بضبط 2019أوت  21ي مؤر خ في حسب قرار مشترك بين الهيئة العليا املستقل

 
القواعد  يتعل

ة بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.  الخاص 
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 %6,00+ %46 %25,80+ %65,80 %40إلى  30من  33إلى  28من  الصنف "أ"

 %13,90- %16,10 %11,50- %18,50 %30إلى  20من  27إلى  12من  الصنف "ب"

 %10,60- %9,40 %15,30- %4,70 %20إلى  10من  11إلى  2من  الصنف " "

 %18,50+ %28,50 %1,00+ %11 % على أقص ى تقدير10 دائرة واحدة الصنف "د"

يتجلى عدم توازن التغطية اإلعالمية في القنوات التلفزية أثناء الحملة االنتخابية التشريعية و 

ن ب من خالل ترتيب القائمات األكثر حضورا سمكما هو مبي  القائمات الحزبية إذ تتصدر  البياني املوالي الر 

قائمات حزب حركة النهضة ستأثرت منها ا %85,44ثانية أي بنسبة  55دقيقة و 52ساعة و 69بمجموع 

ثانية  48ات وساع 9تحيا تونس بمجموع ثواني وقائمات حزب  03دقيقة و 14ساعات و 10بمجموع 

 11القائمات املستقلة بمجموع ثانية وتليها  26دقيقة و 37ساعات و 5وقائمات حزب قلب تونس بمجموع 

% من مجموع التغطية في القنوات التلفزية والتي تنتمي 14,56ثانية أي بنسبة  28دقيقة و 54ساعة و

 . للصنف الرابع "د"
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نسبة التغطية  عالمية للقائمات املترشحة في القنوات التلفزية 

 

املرصودة لتغطية  القنوات اإلذاعيةق بتوزيع مجموع الحيز الزمني الذي خصصته أما فيما يتعل

من مجموع البث لفائدة القائمات  % 46الحملة االنتخابية التشريعية فقد لوحظ تخصيص حوالي 

بالنسبة إلى القائمات املترشحة في دائرة انتخابية واحدة  % 28,5املترشحة ضمن الصنف "أ" مقابل 

ة زمنية إجمالية منتمية للص
نف "د" رغم تنصيص ملحق القرار املشترك على ضرورة منح هذا الصنف مد 

لت جل القائمات املنتمية للصنف الثاني "ب"على ما يعادل % 10ال تتجاوز  من مجموع  %16,1. كما تحص 

 بالنسبة للقائمات املنتمية للصنف "ج". %9,4البث في القنوات اإلذاعية و

 

ة حيث ويتضح غياب التو  ازن اإلعالمي في تغطية الحملة االنتخابية التشريعية في القنوات اإلذاعي 

ة ألكثر من  وحظيت قائمات حزب قلب تونس  للقائمات الحزبية  %62تم تخصيص جل  القنوات اإلذاعي 
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تليها قائمات حزب حركة النهضة  % 7,2ثواني من البث ونسبة  04دقيقة و 17ساعات و 10بمجموع 

ة زمنية إجمالية بلغت  % 6,75بنسبة 
من البث  % 37دقيقة وتم  تخصيص  42ساعات و 9وتمتعها بمد 

 ثانية.  26دقيقة و 12ساعة و 54لفائدة القائمات املستقلة التي تنتمي للصنف الرابع أي بمجموع 

 

ات لقنو القائمات املترشحة التي حظيت بأكثر نسبة تغطية إعالمية في ا البياني املوالي الر سمويبرز 

 : اإلذاعية خالل الحملة االنتخابية التشريعية

 

 

" كما تجدر اإلشارة أن  القنوات التلفزية "تونسنا" و"التاسعة"  والقناة اإلذاعية "نجمة أف أم

 أ على ينص الذي  2019 وتأ 21 في املؤرخ ملشتركا القرار نم 24 الفصللم تحترم مقتضيات 
 
 تلتزم" هن

حيث مررت القناة  "،االنتخابية حملةلل املخصصة غير لبرامجا في ملترشحينا دعوة عدمب االعالم وسائل

ة "تونسنا"  ت للرئيس السابق لجمعية النادي االفريقي واملترشح لالنتخابا مكاملة هاتفيةالتلفزية الخاص 

السيد سليم الرياحي في  1رة فرنسادائ” الوطن الجديد“عن القائمة االئتالفية  2019التشريعية لسنة 

ت كما .(سبور تونسنا) برنامج غير مخصص للحملة االنتخابية
 
                     اصةالخ اإلذاعية لقناةا بث

 الرياض ي النجم لرئيس تصريح 2019 بتمبرس 27 بتاريخ ”بور س نجمة“ رنامجب حلقة يف ”مأ فأ نجمة“

 ".الدين شرف رضا" بسوسة تونس قلب حزب نع يةالتشريع لالنتخابات واملترشح الساحلي

 

نت كما  "زياد بسوسة ونست تحيا الحزبية لقائمةا عن لتشريعيةا النتخاباتل ملترشحا ن  أ بي 

ة التلفزية لقناةا على "9 سبور " برنامج يف قارة صفةب رياض ي كمحلل حضر الجزيري"  "التاسعة"، الخاص 
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 للحملة مخصص يرغ برنامج يف 2019 سنةل يعيةالتشر  لالنتخابات املترشح حضور  ويمثل

 على ينص   ذيال القرار نفس نم 30 لفصلا وألحكام آنفا املذكور  24 الفصل ألحكام خرقا االنتخابية

 البرامج ومقدمي األخبار محرريو  املنشطين من رشحت من لك  ظهور  منعب إلعالما سائلو  تلتزم “أن

 الحملة خالل التلفزيةو  اإلذاعية برامجهاب وتا،ص وأ ةور ص لها، التابعين واملسؤولين والصحفيين

صة ملساحاتا غير يف وذلك االنتخابية،  لذينا أعوانها تكليف بعدم تلتزم كما. حةاملترش للقائمات املخص 

 م يباشرون
 
ةت هاما  التغطيةب عالقة لها بمهام لالنتخابات رشحهمت أعلنوا وأ ترشحوا ينوالذ حريري 

 ".للحملة اإلعالمية

 

من قبيل  التشريعيةبث مثل هذه الحوارات مع ش صيات مترشحة لالنتخابات  دويعّ 

ولها كلفة وجب  تعارض مع مبدأ املساوا  وتكا ؤ الفرص ب ن املترشح نتالدعاية لحملة انتخابية 

 تقييمها وأ ذها بع ن االعتبار في تحديد سقف االنفاق.

 

ه  سمعي البصري ال التصالامجلس هيئة وتجدر اإلشارة إلى أن   لبعض القنوات لفت نظر وج 

غير أن  ذلك لم يحل دون مواصلة عدم  على غرار القنوات التلفزية تونسنا والحوار التونس ي والتاسعة

د وسائل اإلعالم بمبادئ املساواة بين مختلف القائمات املترشحة ولم يتوصل إلى وضع حد للتأثير غي ر تقي 

 دة الناخبين.املتكافئ لهذه الدعاية على إرا

 

أن  الصحف اليومية خصصت أكثر  لوحظ، وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونيةوبالنسبة إلى 

% 22رشحة لهذه االنتخابات، وت% من تغطيتها للحملة االنتخابية التشريعية للقائمات الحزبية امل65من 

قائمات حزب حركة  حصلتو . القائمات االئتالفية% فقط لفائدة 12,5لفائدة القائمات املستقلة و

  .% 5,9تليها في ذلك قائمات حزب تحيا تونس بنسبة  % من مساحة االتصال السياس ي،20النهضة على 

 

من مساحة التغطية املوجهة للحملة االنتخابية  %93صت الصحف األسبوعية كما خص  

 1           ت املستقلة نسبةصة للقائمالفائدة القائمات الحزبية، في حين لم تتجاوز مساحة التغطية املخص  

.  وتصدرت القائمات التابعة لحزب حركة النهضة طليعة الترتيب من حيث حجم مساحة التغطية %

 . % 22تليها قائمات حزب تحيا تونس بنسبة  %، 37اإلعالمية املخصصة للحملة االنتخابية بنسبة 

 

عت القائمات الحأم   من حجم  % 77زبية بنسبة ا بخصوص املواقع االلكترونية، فقد تمت 

لت القائمات املرشحة عن حزب حركة النهضة على  التغطية،مساحة  تليها قائمات  %، 21حيث تحص 

. ولم تتحصل القائمات املستقلة % 14، ثم قائمات حزب نداء تونس بنسبة % 15حزب تحيا تونس بنسبة 

 من مساحة التغطية الجملية. % 12إال على نسبة 
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 ترشحةنسبة تغطية وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية للقائمات امل املواليالبياني  الر سمويبرز 

: 
 

65,50%

22%
12,50%

93%

1%
6%

77%
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القائمات  تال يةالقائمات املستقلةالقائمات الحزبية

نسبة تغطية وسائل  عالم املكتوبة و لكترونية للقائمات املترشحة

الصحف اليومية الصحف  سبوعية املواقع  لكترونية

 

اقبة تغطية وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية للحملة  ت هيئة االنتخابات مر
ّ
ولئن تول

طية الحملة واملتعلقة أساسا والوقوف على عدم تقّيد البعض منها بالقواعد والشروط العامة لتغ

ه لم يتبّ ن للمحكمة اتخاذها أي 
ّ
ذات النظر  جهاتشأنه حث ال إجراء منبعدم املساوا  والحياد  إن

من  55الفصل  بموجب أحكامالتخاذ التداب ر الالزمة في الغرض وذلك  ال ا للصالحيات امل ولة لها 

 .)1(2018لسنة  8من قرار الهيئة عدد  13القانون االنتخابي والفصل 
 

د من التزام 
 
ومن جهة أخرى، لم يتوفر ما يفيد اتخاذ هيئة االنتخابات إجراءات تضمن التأك

ها القائمات املترشحة بالدوائر االنتخابية بالخارج بمبادئ الحملة االنتخابية والقواعد املنظمة لعالقات

جنبية. ولم تساعد هذه الوضعية املحكمة بوسائل االعالم السمعية والبصرية واملكتوبة وااللكترونية األ 

ل على إجراء التقاطعات املطلوبة للتثبت في مدى انتفاع القائمات املعنية بتمويل دعائي غير مشروع من قب

 وسائل اإلعالم األجنبية.

 

                                                           
 االنتخابية وحملة االستفتاء. واملتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقي دبها خالل الحملة 2018فيفري  20املؤرخ في  )1(
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وإجماال، يتضح مما سبق بيانه استئثار عدد من القائمات املترشحة بنسبة تغطية هامة 

ية ع أنواعها مقارنة ببقية القائمات وهو ما يتنافى مع املبادئ العامة املنظمة لتغطبوسائل اإلعالم بجمي

 الحمالت االنتخابية وخاصة منها املساواة بين كافة القائمات املترشحة لالنتخابات التشريعية.  

 

وتدعو هذه الوضعية إلى وضع آليات رقابة كفيلة بمزيد تحديد وتحميل املسؤوليات وردع كل 

 ف ملبادئ الحملة االنتخابية.مخال
 

 التمويل الدعائي -2
 

الدعاية   ر املشروعة عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة  - 1-2

 واإللكترونية
 

على أن  )2(2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  38نص  الفصل 

أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها "تعتبر نفقة غير مشروعة كل  إنفاق يتخذ شكل هبة 

يكون موضوعه: مخالفة أو جنحة أو جناية، شراء أصوات الناخبين، القيام بإشهار سياس ي مع مراعاة 

من القانون االنتخابي،القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع االنتخابي. وتحتسب  57أحكام الفصل 

 اإلنفاق االنتخابي."النفقة غير مشروعة في سقف 

 

ل لىوفي هذا االطار أسفرت األعمال الرقابية للمحكمة عن الوقوف ع
 
 ت فيها الدعايةحاالت شك

حة إستأثرت بها إشهارا سياسيا أو إشهارا سياسيا مقنعا 
 

نبعض القائمات املترش استنادا إلى  . حيث تبي 

ارات املنجزة من قبل هياكل عمومية فنية االختبالنتخابات وكذلك انتائج أعمال هيئة االتصال وهيئة 

بعض مساحات التغطية التي أمنتها  التونسية، أن  واإلذاعة  تونسيةبالتنسيق مع مؤسستي التلفزة الو 

قناة نسمة وقناة الزيتونة وإذاعة وسائل إعالم سمعية بصرية مثلت إشهارا سياسا من ذلك تخصيص 

اعتبرتها هيئة االتصال إشهارا سياسيا وتولت في  )1(حزابالقرآن الكريم مساحات إعالمية ملترشحين وأ

ة وإعالم هيئة االنتخابات بذلك وتراوحت الخطايا املسلطة بين  شأنها تسليط خطايا ضد  القنوات املعني 

 أ.د. 320أ.د و 20

 

                                                           
ق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم  تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  2014أوت  8املؤر خ في  )2(

 
 23ؤر خ في امل 2017لسنة  17واملتعل

 .2017أكتوبر 
لسعيد  اشهار سياس ي -لحزب قلب تونس اشهار سياس ي -اس ي لحركة النهضةياشهار س -اشهار سياس ي لنبيل القروي ودعاية مضادة ضد حركة النهضة )1(

 الجزيري وذلك حسب تكييف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري.
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القائمات املترشحة عن حزب قلب تونس بومضات تحسيسية  تانتفعوفي هذا اإلطار 

 املشاركة بأهمية وتحسيسهم الناخبين لدعوة خصصت مساحاتالتي نسمة ودعاية من قبل قناة 

 املساحة نفس لتوفير السعي دون م لفائدة هذه القائمات بأصواته واإلدالء االنتخابية العملية في

 ة.املتنافسالقائمات لبقية  التحسيس ي الغرض لنفس

 

ت به قناة ال ل وتجدر اإلشارة إلى أن  اإلشهار السياس ي الذي خص 
 
زيتونة حزب حركة النهضة تمث

في نقل كامل مستجدات االجتماع الشعبي للحركة بوالية صفاقس مباشرة بحيز زمني بلغ ساعة وعشرين 

ة  دقيقة دون أي تعليق صحفي ودون إعتماد أي نمط من املمارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاص 

شريعية عن حزب حركة النهضة عن دائرتي باالنتخابات وقد حضر االجتماع مترشحين لالنتخابات الت

 1كما ألقى رئيس الحزب املترشح بدوره لالنتخابات التشريعية عن دائرة تونس  2وصفاقس  1صفاقس 

 .)2(كلمة دعا فيها الحاضرين إلى منح الثقة للحركة لتنفيذ برامجها على املستوى الجهوي والوطني

 

من  59ائل الدعاية االنتخابية و قا للفصل ولئن تعتبر االجتماعات العاّمة وسيلة من وس

 بثها عبر قنوات تلفزية بكل أجزائها من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الدائ
ّ
ر  القانون االنتخابي  إن

ن أن االنتخابية املعنية بالتظاهر  وبالتالي إلى اتساع عدد النا ب ن املستهد  ن عالو  على ما يمك

ابلها إشهارية تهدف إلى استمالة النا ب ن والتأث ر في آرائهم ويقتحتويه تلك االجتماعات من مضام ن 

. وحيث أنه ال يمكن  صل االشهار الذي يتمتع به الحزب بشكل عام عن االشهار كلفة وجب تقديرها 

 االشهار الذي يتمتع به الحزب تتمتع به قائماته مباشر  الحزبيةللقائمة 
ّ
تالي    وبالفي أية دائر  كانت ألن

  .ات املعنيةضمن سقف انفاق للقائمالدعاية  ب كلفةحتساايتم 

 

ن للمحكمة ترتيب هيئة االنتخابات أثار قانونية  بخصوص هذا االخالل على خالف  ولم يتبي 

ح عن قائمة حزب 
 

ت به إذاعة القرآن الكريم املترش ماتم إقراره بالنسبة إلى اإلشهار السياس ي الذي خص 

أن  املترشح بصفته رئيس قائمة حزب  )1(هيئة االتصال بن عروس. حيث رصدت الرحمة بالدائرة االنتخابية

 67الرحمة املترشحة في الدائرة االنتخابية ببن عروس قد تولى أخذ الكلمة في إذاعة القرآن الكريم ملدة 

 8منها دقيقة خالل كامل فترة الحملة االنتخابية التشريعية  19ساعات و 3دقيقة بمعدل  19ساعة و

ثانية تم  تخصيص موضوعها للحديث عن "االستحقاقات االنتخابية  22دقيقة و 47عات وسا

املخالفة هذه هيئة االنتخابات . وقد اعتبرت ترويج لبرنامجه االنتخابيوهو ما ساعده على ال )2(والسياسية"

جسامة ب" كمبررة ذلإلى اإللغاء الكلي لنتائج قائمة حزب الرحمة انتهت من قبيل اإلشهار السياس ي و 

                                                           
 .2019أكتوبر  02قرار الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بتاريخ  )2( 
ة من قبل بالخروقات الجسيمة املسجلة في تغطية الحملة االنتخابية التشريعي واملتعلق 2019أكتوبر  9على النحو الوارد في تقريرها املؤرخ في  )1(

 القنوات غير القانونية.

 طبقا للمعطيات التي تم  توفيرها من هيئة االتصال. )2( 



53 

 

املخالفة وكثافتها زمنيا والمتداد تغطية اإلذاعة مكانيا على كامل دائرة بن عروس وتأثيرها الجوهري 

 .املترشحين"بين والحاسم على إرادة الناخبين بما يخالف مقتضيات نزاهة االنتخابات واإلنصاف 
 

ساسين أولهما مبدأ الثقة وفي هذا اإلطار اعتمدت املحكمة في تعاطيها مع هذه املسألة مبدئين أ

املشروعة في مؤسسات الدولة املختصة وما يصدر عنها من قرارات أو تقارير أو أية وثيقة متمتعة بقرينة 

الشرعية إلى أن يتم اثبات خالفه.  وهو ما أسفر خالل أعمال التقص ي والبحث املنجزة من قبل املحكمة 

ية القانونية التي تتمتع بها دون اغفال جانب التدقيق عن اعتمادها تكييف هيئة االتصال باعتبار األهل

والتحري في التسجيالت واملؤيدات التي تم توفيرها للمحكمة من مصادر مختلفة. كما اعتمدت املحكمة 

ه بقطع النظر عن من ذلك مبدأ آخر مستمد من التجارب الدولية 
 
فرنسا وبلجيكا وكندا والذي يقر بأن

ها للدعاية للمترشح فإن  بث برنامج خالل الحملة االنتخابية يتم تنشيطه )حتى محتوى املادة ومدى توظيف

ولو كان دون التعريف باملنشط( من قبل مترشح لالنتخابات يعتبر مخالفة ووجب بالتالي توقيف بث 

 البرنامج حتى في غياب تناوله للمسألة االنتخابية.  وخلصت القرارات في هذا املجال إلى أن كل منشط أو

م أو صحافي مترشح لالنتخابات  وهو ما يتوافق مع ما  )3(.البث خالل الفترة االنتخابيةابعاده عن ب جيمقد 

تلتزم وسائل اإلعالم بمنع ينص على أن منه الذي  30أوجبه القرار املشترك بين الهيئتين وخاصة الفصل 

فيين واملسؤولين التابعين لها، ظهور كل من ترشح من املنشطين ومحرري األخبار ومقدمي البرامج والصح

صة  صورة أو صوتا، ببرامجها اإلذاعية والتلفزية خالل الحملة االنتخابية، وذلك في غير املساحات املخص 

تحصلت عليها املحكمة من هيئة وباإلضافة إلى ذلك و بالرجوع إلى التسجيالت التي  .للقائمات املترشحة

القنا  اإلذاعية وتقديمه من قبل رئيس حزب الرحمة ورئيس االتصال واملتعلقة بما تم بثه من قبل 

 67قائمة مترشحة عن نفس الحزب بدائر  بن عروس بوصفه مقدم برامج والتي تم ضبطها في حدود 

دقيقة  ضال عن املقاطع الصوتية التي تم بثها يوم الصمت االنتخابي بالتواتر  وإعاد  بثها  19ساعة و

وسيلة اإلعالم تو ر عّد  قرائن  العتماد يتضح  2019أكتوبر  5ليوم مر  طوال  تر  الظه ر   24

 أساليب وتقنيات التسويق التجاري و اصة منها توجيه املاد  للعموم واللجوء إلى تكرار البث وتواتره.

 

وبناء على ما سبق ستتولى هيئات املحكمة تقدير كلفة ما تم بثه من دعاية   ر مشروعة 

أعمالها القضائية وترتيب آثارها القانونية على القائمات املعنية عند  لفائد  القائمات ضمن

  االقتضاء.

 

ويستدعي ما تم الوقوف عليه من اختالف في تكييف اإلشهار السياس ي وفي تحديد املسؤوليات، 

قواعد تنظم وتحدد بوضوح مفهومي اإلشهار السياس ي والدعاية االنتخابية وااللتزامات املحمولة على  سن

  ا.وسيلة اإلعالم من جهة واملترشحين والقائمات املترشحة من جهة أخرى وآثار ذلك على االنتخابات وتمويله

                                                           
)3( collège d’autorité et de controle Bruxelle le 18 Avril 2013 21-instruction N° 53’Décision du 18 Avril 2013, dossier d  
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ه خالفا للفصل 
 
من القانون  69ومن جانب أخر أفرزت الرقابة التي أمنتها هيئة االتصال أن

ر جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي،   5تلفزية و قنوات 6قامت االنتخابي الذي يحج 

ت الهيئة املذكورة تسليط
 
 قنوات إذاعية خالل االنتخابات التشريعية بدعاية خالل الصمت االنتخابي وتول

ا أ.د وذلك على كل  القنوات املعنية ملخالفته 20أ.د و 3خطايا مالية في هذا الخصوص تراوحت قيمتها بين 

أثر قانوني على القائمات املعنية من قبل هيئة املذكور دون أن يترتب عن ذلك أي  69أحكام الفصل 

 النفقات.االنتخابات. ويتجه تقدير كلفة هذه الدعاية غير املشروعة وإضافتها ضمن مجموع 

 

ه خالفا للفصل 
 
 نتائج سبر أر  70كما اتضح أن

 
ت قناة الزيتونة بث

 
اء من القانون االنتخابي، تول

ت هيئة االتصال على إثرها تسليط خطية ضد  هذه القناة وذلك ضمن برنامجها "الحصاد السياس ي". تول

 أ.د. 30بقيمة 

 

ن من وفيما يتعلق بالدعاية غير املشروعة عبر وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية فقد  تبي 

خالل املعطيات التي تم  توفيرها لفائدة املحكمة من قبل هيئة االنتخابات أن  عددا من وسائل االعالم 

لت في  29وااللكترونية ارتكبت  املكتوبة
 
عنف مخالفات في الدعوة إلى ال 5مخالفة في الثلب و 11مخالفة تمث

 مخالفة في اإلشهار السياس ي. 11والكراهية والتمييز و

 

ق اإلشهار السياس ي كذلك باإلشهار 
 
ويستهدف أكثر املواقع  GOOGLE ADSعبر منصة وتعل

لموقع استعمال خاصية تقنية لأي إدارة . ولئن كان بإمكان التونسية التي تستقطب متصفحين تونسيين

وهو ما قامت به بعض املواقع مما أدى إلى حجب اإلشهار Filtrage) ) تمنع ظهور اإلشهار في املوقع

خرى لم تقم به مما جعل متصفحيها عرضة لهذا اإلشهار السياس ي األ واقع امل فإن  بعضالسياس ي ، 

 املكثف.

 

على "  و ل"على موقع  شعارات التي اعتمدها حزب حركة النهضة في شكل اتاإلعالن ومن أهم  

اقع  عديداجتاح  الذي ("العدل أساس العمران"املعنية )لحركة احملة لي الّرسمشعار  رار ال املو

التي  و  ره من الشعارات املساند  اال بارية العاملية واملحلية على امتداد ايام الحملة االنتخابية

 25هذا الحزب  الل الحملة االنتخابية التشريعية، مثل "انتخب النهضة " و"الزكا  تعمل اعتمدها 

يام قن ولم يتب ّ . ألجنبيةالعملة ابنفاق مبالغ إا يحيل الى مّم  سبيطار" 2000و "أمدرسة في اليوم " 

 الهيئة بأعمال رقابية بعالقة بهذا املجال والتدقيق في مدى تأث ر ذلك على النا ب ن.

 



55 

 

ا بخصوص الدعاية خالل الصمت االنتخابي فقط لوحظ ارتكاب وسائل االعالم املكتوبة أم  

، حيث )2(مواقع الكترونية 8و )1(صحف 3قبل  االنتخابي منللصمت مخالفة  22وااللكترونية ملا عدده 

 قامت هذه الوسائط اإلعالمية بنشر أو بث أنشطة عن الحملة االنتخابية.

 

 ا اإلطار إلى اعتبار كّل إنفاق يتخذ شكل منحة دعائية يكون موضوعهوتجدر اإلشار  في هذ

حسب الفصل  مخالفة أو جنحة أو جناية أو القيام باإلشهار السياس ي من ضمن النفقات   ر املشروعة

ل خدمة ولو كان دون مقابل 2014لسنة  20من قرار هيئة االنتخابات عدد  38
 
. وباعتبار أن  اإلشهار يمث

تعريف اإلشهار السياس ي بالقانون االنتخابي وأن  التمويل الذي يتخذ شكل دعاية يندرج ضمن كما ورد ب

لى عالتمويل العيني ونظرا إلى ما يتطلبه من تكاليف بعنوان االنتاج والبث وما لإلشهار السياس ي من تأثير 

 95عمال بأحكام الفصل عدد إرادة الناخبين وبالتالي على شفافية الحملة واملساواة بين كافة املترشحين، و 

من القانون االنتخابي، استعانت محكمة املحاسبات بخبرة املصالح العمومية املختصة في هذا املجال على 

 غرار مؤسستي التلفزة التونسية واإلذاعة التونسية وتم  تقدير تكلفة الخدمات التي وقعت اإلشارة إليها

ت بها بعض القنوات التلفزية واإل  ذاعية أو وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية القائمات والتي خص 

 أ.د. 16أ.د و 24املترشحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يفوق قيمته على التوالي 

 

وستتولى التشكيالت القضائية للمحكمة في مرحلة الحقة النظر في مدى تأث ر هذه النفقات 

اق وعلى قيمة املصاريف االنتخابية واستحقاق القائمات واال الالت املتعلقة بها على سقف االنف

 املترشحة للمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

 

 الدعاية   ر املشروعة عبر وسائل التواصل االجتماعي -2-2

 

من القانون االنتخابي على أن تسري كافة املبادئ املنظمة للحملة على أية  68ينص  الفصل 

 كتروني وأية رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية االنتخابية.وسيلة إعالم إل

 

شبكات ل التشريعية القائمات املترشحة لالنتخاباتالوقوف على مدى استعمال  وقصد

التواصل االجتماعي للقيام بحمالتهم االنتخابية تولت املحكمة طلب معطيات من عدة أطراف على غرار 

عقد جلسات و  وهيئة االنتخابات والوكالة التونسية لألنترنت لالتصاالت )فيما يلي الوكالة( الوكالة الفنية

على وسائل التواصل  االنتخابات مراقبة الحمالتفي  ينختصاملاملجتمع املدني  عنممثلين عمل مع 

                                                           
  .le quotidien-الشروق-الصحافة )1( 

 .tuniscope-الصباح نيوز -busines news-tunivision-ينالشروق أون ال -باب بنات-تونس وبدو-تونس الرقمية )2( 
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املعيار ( و P 12-INTOSAIاستجابة منها ملتطلبات املبدأ الخامس من املعيار الدولي ) )1(االجتماعي

(GUID5270.) 

 

من القانون االنتخابي الذي حجر اإلشهار السياس ي في جميع الحاالت  57وخالفا للفصل عدد 

ن استعمال القائمات املترشحة لتقنية االستشهار على صفحات التواصل  خالل الفترة االنتخابية، تبي 

نة ألبرز الصف مت الوكالة الفنية لالتصاالت عي  املدفوعة املنشورة  حات واإلعالناتاالجتماعي. حيث قد 

والتي وقفت  2019على شبكة التواصل االجتماعي التي استعملت للدعاية في الحملة االنتخابية التشريعية 

ه "يصعب تقنيا تحديد وبشكل حصري كل الحسابات والصفحات املنشورة على هذه أعليها مع تذكيرها ب
 
ن

 لتي عاينتها الوكالة بطلب من املحكمة.ا الصفحات 17امللحق عدد ويبرز  ."الشبكة

 

 ولئن أفادت الوكالة بأنه لم يتسن لها التأكد من ارتباط الصفحات املذكورة من عدمه بالقائمات

مترشحين  باسماملترشحة لالنتخابات التشريعية فإن بعض الصفحات كما يتضح من الجدول كانت 

يح عن حزب تحيا تونس وحكيم التونس ي  مترشح ورؤساء قائمات )على غرار محمد بن صوف وملياء املل

عن البديل 1وعز الدين دحاس عن عيش تونس ي و زياد خليفي رئيس قائمة فرنسا الشمالية  1فرنسا 

ها ممولة من قبل  االتونس ي(  وذكر أحيان ذاته على غرار صفحة  عضو القائمةعلى الصفحة بكل وضوح أن 

أمريكا "بايطاليا أو من القائمة على غرار صفحة أفاق تونس  عبد الناصر لعراض رئيس قائمة تحيا تونس

 ابه االعالنات التي نشرت ويدرج ا يدل على عالقة املعنيين باألمر بالصفحات املذكورة وباقي أوروبا" مم  

 ضمن حمالتهم االنتخابية وعليه وجب تقدير كلفتها واحتسابها ضمن سقف االنفاق للقائمات املعنية.

 

 ةيتضح من الجدول أن بعض االعالنات تمت قبل انطالق الحملة االنتخابي ،من جهة أخرى 

من القانون  57أكتوبر وبالرجوع إلى الفصل  4جويلية إلى  14وخالل الفترة االنتخابية التي تمتد من 

حكام هذا الفصل االشهار السياس ي في جميع أاالنتخابي يتضح عدم شرعية هذه االعالنات حيث حجرت 

 خالل الفترة االنتخابية".الحاالت 

 

 استخدامعلى واستنادا إلى املعطيات املتحصل عليها من قبل هيئة االنتخابات، تم  الوقوف 

 حزب حركة النهضة امن أبرزهو ولة للترويج ملرشحيها على الفيسبوك ممالعديد من األحزاب ملنشورات 

وفي منشورا.  17و 31و 40التوالي  وحزب قلب تونس وحزب آفاق تونس بعدد منشورات مدعومة بلغت على

بت الهيئة عن استعمال قائمة عي  تونس ي للصفحات الفيسبوك املترشحة بالدائر  
ّ
هذا اإلطار رت

من القانون االنتخابي والغاء  وز القائمة. كما أحالت  145تفعيل احكام الفصل  1االنتخابية  رنسا 

                                                           
 .منظمة عتيد واملنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية )1( 
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قائمة من أجل ارتكابها مل الفة  24تعلق بما عدده إلى النيابة العمومية لدى القضاء امل تص ملفات ت

 تفصيل ذلك. 18امللحق عدد  ويبرز سياس ي عبر شبكات التواصل االجتماعي. بإشهار تتعلق 

 

لتدوينات نشرت خالل الفترة لقطة شاشة  314جمع  املجتمع املدني في هذا اإلطار تولى فريقو 

عدد اإلعالنات السياسية التي  املوالي البياني لر سما. ويوضح 2019أكتوبر  6سبتمبر و 14الفاصلة بين 

 .ىدنأإعالنات كحد  5شاركها مؤيدو األحزاب التي أصدرت 
 

 

ويبرز الجدول املوالي بعض األمثلة للصفحات املستشهرة التي تم استعمالها في االنتخابات 

 :  2019التشريعية 

 

 ملستفيدا اسم الصفحة املستشهر 

 اريانة قائمة حزب بني وطني املترشحة بالدائرة االنتخابية بني وطني

 بن عروسقائمة النضال الوطني املترشحة بالدائرة االنتخابية  النضال الوطني

 كلنا للوطن كلنا للوطن

 بن عروس قائمة آفاق تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية آفاق تونس

 ملستقلة داركم القائمة ا سامي خلف هللا

زيادة في عدد  تسجيلاالنتخابي خالل يوم الصمت وحسب ما تم تجميعه من بيانات تم  

منشورا سياسيا في  285تم رصد ، حيث املنشورات السياسية بشكل ملحوظ بالنسبة إلى معظم املترشحين
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 الر سمنتخابية ويبين % مقارنة بفترة الحملة اال 33تمت مراقبتها مسجلة نسبة زيادة تقارب  )1(صفحة 185

 : أكتوبر 6و 5           إعالنا( تمت خالل يوم الصمت ويوم االنتخابات 51البياني املوالي عينة من اإلعالنات )

 

 

 لوالءاتهممن جهة أخرى تم الوقوف بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية على تغيير بعض الصفحات 

 : تخابات الرئاسية بخصوص عدد من األحزاب كما يتضح بالجدول املواليمقارنة باالن

 

                                                           
 رسمية وغير رسمية. )1( 

عدد الصفحات  املترشح للرئاسية

 الداعمة

الحزب الذي ينتمي له 

 املترشح

األحزاب التي تم تدعيم 

قائماتها  الل االنتخابات 

 التشريعية

عدد 

 الصفحات

 14 البديل البديل التونس ي 21 مهدي جمعة

 5 قلب تونس

 2 آخرون

 21 تحيا تونس تحيا تونس 26 يوسف الشاهد

 5 آخرون

 5 قائمة ناجي جلول  مستقل 6 ناجي جلول 

 1 البديل التونس ي

 20 كلنا تونس مستقل 21 عبد الكريم الزبيدي

 1 آفاق تونس
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خيرة في توجهاتها ووالئها من انتخابات ألخرى رغم تقارب هذه األ لفي تغيير بعض الصفحات  إن  و 

 ذلك فإن  فضال عن  مع املترشحيناملعامالت املالية يغذي احتمال صبغتها التجارية وبحثها عن ما الزمن 

هم الصفحات التي كانت تعمل كأدوات انتخابية سياسية اختفت بعد االنتخابات فيما قامت صفحات أ

اتها السياسية وتوقفت . وحذفت بعض الصفحات جميع منشور اخفاء مواقعهاأخرى بتغيير مديريها أو 

 عن ترويج املنشورات السياسية مقابل الرجوع إلى نشاطها العادي )ترفيه، أخبار( وهو ما يغذي احتمال أن

تكون هذه الصفحات والشبكات قد أعدت واستعملت خصيصا لفترة االنتخابات كأدوات اتصال 

 سياسية.
 

، لصفحات من التعامل مع فيسبوكوفي غياب وسيلة مباشرة تخول للمشرفين التونسيين على ا

م عروض املؤسساتالعديد من أعلنت الوكالة عن وجود  نجاز خدمة االعالنات إمالية متفاوتة في  االتي تقد 

ت تقديم قائمة إلى  املمولة
 
نت املحكمة وتول تولت املحكمة في هذا اإلطار و من املؤسسات املذكورة. 9تضم 

 ذينال 2019 لسنةوالتشريعية  الرئاسية املترشحين لالنتخابات في قائمةلطلب )1( ساتمؤس   6مراسلة 

والتكلفة  هذه املؤسسات قبل من نةواملؤم   االجتماعي التواصل مواقع عبر بخدمات الدعاية وااستفاد

ت الرد  لتفيد بعدم تعاملها مع أي مترشح  )2(مؤسسات 3غير أن   الناتجة عن هذه الخدمة.
 
فقط تول

. وهو ما يرجح تحمل كلفة االستشهار بالعملة الصعبة وما ينمي بالتالي 2019عية لسنة لالنتخابات التشري

 مخاطر التمويل األجنبي للمترشحين الذين استفادوا بعمليات االستشهار. 

الفنية لالتصاالت،  الوكالة) مختلف املصادرومن خالل مقاربة البيانات التي تم تجميعها من 

تضح صعوبة حصر املنشورات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة ( تاملدنياملجتمع هيئة االنتخابات، 

ثبات الصلة املباشرة بين بعض الصفحات واملترشحين إصعوبة و  االنتخابية بصفة شاملة ودقيقة

لي الصفحات والطريقة التي تم بواسطتها صعوبة تحديد كل ممو  و  املنتفعين بالدعاية عبر منشوراتها

 ها الخالص وكلفة املنشورات.تتحديد العملة التي تم بواسطو شورات تسديد كلفة املن

 

 االنتخابيةفي مسار العملية  وأهمية تأثيرها دور شبكات التواصل االجتماعيتنامي  وفي ظل  

ستعمال هذه ال  القانونية الالزمة الضوابطواستعمالها كآلية جديدة للدعاية تدعو املحكمة إلى وضع 

لة أهيل الهياكل التي لها من اإلمكانيات والتجهيزات الفنية الالزمة على غرار الوكاالشبكات من ناحية وت

لتحديد كلفة هذا الولوج الفنية لالتصاالت ملتابعة الصفحات املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي 

ها لم تتلق أي إذن قضائي فهذه الوكالة قد أفادت ب ن  أة ورصد الجرائم االنتخابية خاص   ومن ي الغرض أن 

 مبادئ الحملةتتالءم مع حمالت انتخابية ب القائمات املترشحةقيام  تساهم فيشأن مثل هذه اإلجراءات أن 

 من انصاف وشفافية ومشروعية.

 

                                                           
 )1( marketing-emarketing, acm, pub-unisie, digital branding, pub art, wet-ebpowerW. 
)2(  " Didital Branding"و "Web Power"و "PubArt." 
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IV- اقبة موارد الحملة االنتخابية  مر

 

قت املالحظات التي تم  الوقوف عليها في هذا الشأن بتجاوز سقف التمويل الخاص وبعدم 
 
تعل

مييز بين القائمات املترشحة بين التمويل الذاتي والتمويل الخاص وبعدم تصريح بعض القائمات الحزبية ت

باملساهمات املقدمة من قبل الحزب وبعدم احترام إجراءات قبض املوارد فضال عن تحصيل قائمات 

 مترشحة موارد دون إيداعها بالحساب البنكي الوحيد أو التأخير في تنزيلها.

 

 سقف التمويل ال اص تجاوز  .1

 

ف الفصل  من القانون االنتخابي التمويل الخاص بأنه كل تمويل نقدي أو عيني متأت من  77عر 

غير القائمة املترشحة أو الحزب. ويشترط في التمويل الخاص وفق ذات الفصل أن يكون من الذوات 

ة األجر األدنى املضمون في القطا عات غير الفالحية للفرد الواحد الطبيعية ال غير وفي حدود عشرين مر 

 454د طبق أحكام األمر الحكومي عدد  8.062,080بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية وهو ما يعادل مبلغ 

املتعلق بضبط األجر األدنى املضمون ملختلف املهن في القطاعات غير  2019ماي  28املؤرخ في  2019لسنة 

تولت قائمة حزب قلب تونس املترشحة  ،لهذه املقتضيات الفالحية الخاضعة ملجلة الشغل. وخالفا

د من متبرع واحد وهو ما يفوق  10.000بالدائرة االنتخابية القصرين قبول تمويل خاص نقدي بقيمة 

ة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير الفالحية. كما تجاوز  قيمة التمويل الخاص الفردي  تعشرين مر 

لت عليه قائمة حة بالدائرة االنتخابية بتطاوين الحد  املسموح به بما قدر  الذي تحص 
 

ه آفاق تونس املترش

 .% 101د أي بنسبة زيادة تجاوزت  8.147

 

  ال اص والتمويل الذاتي التمويل ب ن التمي ز  عدم .2

 

ه يعتبر تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني  76ينص  الفصل 
 
من القانون االنتخابي على أن

ح أو الحزب بالنسبة إلى قائماته املترشحة وينص  الفصل للحملة بامل
 

وارد الذاتية للقائمة املترشحة أو املترش

ه يعتبر تمويال خاصا كل  تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير  77
 
من القانون املذكور على أن

ح أو الحزب، غير أن  
 

حة أو املترش
 

حةامل كلنا توانسةاملستقلة ب قائمةالالقائمة املترش
 

بالدائرة  ترش

مساهمات عنوان ب )1(د 2.207,430أورو أي ما يعادل  700مبلغ قدره  صر حت بتلقي االنتخابية إيطاليا

عين من أعضاء القائمة قت هذه املساهمات بمتبر 
 
 ما يجعل منها ووه التكميلية ذاتية نقدية في حين تعل

 مساهمات خاصة. 

 

                                                           
 مع األخذ بعين االعتبار الفارق في سعر الصرف.  )1(
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حةالقائمات املت عدم تصريح .3
ّ
  باملساهمات املقّدمة من قبل الحزب رش

 

 سابهاح ضمن بالقصرين االنتخابية الدائرةب املترشحة ونست تحيا ركةح حزب قائمة تصر ح لم

ق الحزب قبل من ينيةع مساهمات بتلقي املالي
 
 لحملةا خالل تهاذم   على همقر  الحزب وضعب تتعل

  .االنفاق لسقف هاوإضافت للتبرع يةاملال القيمة تقدير املحكمة ستتولىو  .االنتخابية

 

   املوارد قبض إجراءات احترام عدم .4

 

              20 عدد لالنتخابات املستقلة العليا الهيئة قرار من 33و 32 الفصلين ملقتضيات خالفا

 )2(وطرقه وإجراءاته االنتخابية الحملة تمويل قواعد بضبط واملتعلق 2014 أوت 8 في املؤرخ 2014 لسنة

حة قائمة كل على اأوجب للذينا
 

 والعينية النقدية التبرعات لتلقي جذاذات ذي وصوالت دفتر مسك مترش

 تعريفه بطاقة ورقم للمتبر ع الكامل االسم التبرعات وصوالت وتضمين الهيئة طرف من ومختوما مرقما

 عن فضال املالية لقيمتها ار وتقدي العينية املساهمة وموضوع دفعه وطريقة به املتبر ع املبلغ وقيمة الوطنية

عات وصوالت تتضمن لم ر،دفاتال هذه من مقتطعا يكون  املالي الوكيل قبل من ممض ى وصل تسليم  تبر 

   .الوجوبية التنصيصات  قائمة 32 عدد تخص د أ. 239,666 بقيمة

نت كما را غير والعينية النقدية التبرعات وصوالت دفاتر املالية حساباتها )1(قائمات 8 ضم 
 
 مؤش

   لالنتخابات. املستقلة العليا الهيئة قبل من عليها

 

 .تنزيلها في التأ  ر  أو  الوحيد البنكي بالحساب إيداعها دون  موارد تحصيل  .5

 

العليا من قرار الهيئة  20والفصل  االنتخابي من القانون  83الفصل خالفا ملا نص  عليه 

              5ومنشور البنك املركزي عدد  2014أوت  8 املؤرخ في 2014لسنة  20لالنتخابات عدد  املستقلة

، من ضرورة فتح حساب وحيد خاص بالحملة االنتخابية بالدينار 2019أوت  7املؤرخ في  2019لسنة 

ه القابل للتحويل لفائدة القائمات املترشحة لالنتخابات التشريعية بالدوائر االنتخابية بالخارج ترصد ب

لم تسع القائمات دائما لتحقيق شمولية حساباتها املفتوحة بعنوان الحملة   لةاملبالغ املخصصة للحم

بالحسابات البنكية وهو ما يمثل  د 326.851,312بقيمة نقدية  موارد قائمة إيداع 54حيث لم تتول 

ن  % 50,60  تفاصيل ذلك. 19امللحق عدد من مجموع موارده. ويبي 

 

                                                           
 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )2( 
حة لجمهوريا الشعبي االتحاد قائمةو  املهدية بدائرة الكرامة إئتالفو  القيروان بدائرة الخضراء الرابطة )1(

 
 املترشحة تونس تحيا وحركة 1 ابلن ائرةد عن املترش

 العالم. دول  وبقية بيةلعر ا والدول  وبنزرت 2 وفرنسا 1 فرنسا النتخابيةا بالدوائر املترشحة لديمقراطيا التيار زبح وقائمات ليانةس االنتخابية بالدائرة
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 20الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  من قرار 31وخالفا ألحكام الفصل  وفي سياق آخر

التي أوجبت تنزيل املوارد املالية للقائمة فور قبضها بالحساب البنكي الوحيد  سالف الذكر 2014لسنة 

أيام  تراوح بين ثالثة إيداع املوارد املالية التي تم قبضها بالحساب البنكي بتأخير قائمة 14للحملة، تولت 

ن . كميوما 75و  .20بامللحق عدد ا هو مبي 

 

حة 
 

وال يساعد التصر ف على هذا النحو على التأكد من مشروعية موارد القائمات املترش

لسنة   755وشموليتها ومن التحقق من احترامها سقف التمويل الخاص كما ضبطه األمر الحكومي عدد 

زمات تفعيل الشفافية وتجعل وتتعارض مثل هذه الوضعيات مع مستل. 2019أوت  22املؤر خ في  2019

ب عن ذلك من تسليط 
 
القائمات املعنية عرضة إلى رفض حساباتها من قبل محكمة املحاسبات وما يترت

 خطية تساوي بين خمس وسبع مرات املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية بالدائرة االنتخابية.
 



 
 
 
 

 الجزء الثالث

 نفقات الحملة االنتخابية
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ضمن  تم التصريح به من قبلهاكما  2019القائمات الفائزة في االنتخابات التشريعية بلغت نفقات 

 هذه النفقات نقدا أو من %65تمت تأدية . وأ.د  3.785الوثائق املودعة لدى محكمة املحاسبات ما جملته 

 : البياني املوالي الر سمبواسطة عملية بنكية كما يتبين من 

 

 

لت نفقات الطباعة والنشر ونفقات التنقل ومصاريف التظاهرات واالستقبال النصيب األكبر 
 
ومث

 أ.د ممثلة بذلك نسبة 796أ.د و 883أ.د و 1.281من مجموع النفقات املنجزة حيث ارتفعت على التوالي إلى 

ت هذه القائمات حسب البياني املوالي هيكلة نفقا الر سممن مجموع النفقات املنجزة. ويبرز  78,20%

 طبيعتها.

 

 

 



65 

 

 وتتوزع هذه النفقات بين القائمات الحزبية والقائمات االئتالفية والقائمات املستقلة في حدود

ل اإلنفاق للقائمات الفائزة   229أ.د  281أ.د و 3.275على التوالي  عدل د مقابل مأ. 20,683أ.د. ويبلغ معد 

د.  ويبرز الجدول املوالي حصة كل صنف من القائمات من مجموع أ. 78,236في حدود  سقف إنفاق

 : دينارالنفقات باأللف 

 

 املجموع القائمات الحزبية القائمات االئتالفية القائمات املستقلة

229 281 3.275 3785 

6% 7% 87% 100,00% 

 

ت من تقديم وتهدف رقابة محكمة املحاسبات على نفقات الحملة االنتخاب ية أساسا إلى التثب 

ن بيانات شاملة ودقيقة حول كل  عمليات الصرف  حة حسابية ذات مصداقية تتضم 
 

القائمات املترش

د من الصبغة االنتخابية للنفقات املضم  
 
صلة بالحملة االنتخابية ضمانا لشفافيتها فضال عن التأك نة املت 

 الواردة بالقانون االنتخابي والتشريع الجاري به العمل. بالحسابات املالية ومن إنجازها طبقا للقواعد
 

قتت مالحظات لرقابيةا األعمال وأفرزت
 
ة النفقات  لنفقاتل االنتخابي بالطابع عل وبشرعي 

 .ومصداقية وثائق إثباتها تهاوشمولي
 

 للنفقات االنتخابي الطابع .1
 

ل النفقات االنتخابية وفقا ألحكام الفصل 
 
جديد من  37النتخابي والفصل من القانون ا 3تتمث

في مجموع املصاريف النقدية  سالف الذكر 2014لسنة  20لالنتخابات عدد قرار الهيئة العليا املستقلة 

حة أو لفائدتها وتم ا
 

كها أو ستهالوالعينية التي تم  التعهد بها أثناء الفترة االنتخابية من قبل القائمة املترش

ملعنية لتسديد نفقات الحملة االنتخابية بهدف نيل ثقة الناخب والحصول دفعها في الدائرة االنتخابية ا

 على صوته.
 

وفي هذا اإلطار أفرز فحص الوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة بالحملة حاالت تضمين الحسابات 

حة  116 أنجزتاملالية ملصاريف ال تكتس ي صبغة انتخابية حيث 
 

ل قائمة مترش
 
العدد  % من57,27تمث

ل نسبة  أ.د 282,781نفقات ال تكتس ي صبغة انتخابية قيمتها الجملية  )1(لي للقائماتالجم
 
% من 7,47وتمث

ن امللحق عدد  توزيع النفقات التي ال تكتس ي صبغة  21جملة املصاريف املصر ح بها بالحسابات املالية. ويبي 

 انتخابية.

                                                           
لت على أكثر من  )1(   % من األصوات املصر ح بها.3العدد الجملي للقائمات التي أودعت حساباتها في اآلجال القانونية والتي تحص 
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ة بما  12ئتالفية وقائمة ا 15قائمة حزبية و 89وتخص  النفقات غير االنتخابية 
 
قائمة مستقل

ن 8% و8% و 84أ.د أي بنسبة  22,946أ.د و 22,532أ.د و 237,303قيمته على التوالي   الر سم%. ويبي 

حة
 

 : البياني املوالي توزيع النفقات غير االنتخابية حسب طبيعة القائمة املترش

 

 

د قائما ت حزبية بنفقات ال تكتس ي صبغة انتخابية بلغت قيمتها بالنسبة ويذكر في هذا الشأن تعه 

حة عن حزب حركة تحيا تونس  16إلى 
 

قائمة  18د بالنسبة إلى  59.375,597و د 84.624,153قائمة مترش

حة عن حزب قلب تونس و
 

حة عن الحزب الدستوري  9د بالنسبة إلى  10.359,870مترش
 

قائمات مترش

حة عن الحزب االشتراكي الدستوري امل قائمةالإلى  د بالنسبة 31.050الحر و
 

بالدائرة االنتخابية ترش

حة عن حزب حركة النهضة و 11د بالنسبة إلى  5.798,137و القصرين
 

د بالنسبة  4.065,439قائمة مترش

حة عن حزب التيار الديمقراطي 10إلى 
 

ف وبلغت قيمة النفقات غير االنتخابية التي تم  الوقو  قائمات مترش

عن ائتالف تونس أخرى ما قائمتين مترشحتين قائمة مترشحة عن ائتالف الكرامة و  11عليها بالنسبة إلى 

 د. 6.842,995د و 14.749,177قدره تباعا 

 

ة فقد بلغ حجم النفقات غير االنتخابية أقصاه بالنسبة إلى  فيماأما 
 
ق بالقائمات املستقل

 
ائمة قيتعل

حة بالدا
 

حة بالدائرة االنتخصوت املهاجر املترش
 

ابية ئرة االنتخابية إيطاليا وقائمة بكلنا توانسا املترش

حة بالدائرة االنتخابية نابل 
 

رشحة وقائمة الوفاء بالعهد املت 2إيطاليا وقائمة مستقلون ألجل تونس املترش

 د. 1.890د و 3.200د و 6.164,814د و 6.575,719بالدائرة االنتخابية القصرين بقيمة تباعا 
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د به حة إلى نفقات تم  التعه 
 

ع النفقات غير االنتخابية املنجزة من قبل القائمات املترش
بل ا من قوتتوز 

أ.د  131,835خارج فترة الحملة االنتخابية قيمتها قائمة خارج الفترة االنتخابية أو تم  استهالكها ودفعها  70

يل أ.د ونفقات ال تهدف لن 4,541تخابية قيمتها قائمات خارج الدائرة االن 7ونفقات تم  استهالكها من قبل 

ن  75أ.د وتخص   146,405ثقة الناخب والحصول على صوته قيمتها  سمقائمة. ويبي  املوالي توزيع  الر 

حة حسب طبيعة اإلخالل
 

لتها القائمات املترش  : النفقات غير االنتخابية التي تحم 

 

 

)جديد( من القانون االنتخابي يقتصر التمويل العمومي على  78فصل وعمال بأحكام ال

 من نفس القانون. 3املصاريف التي تكتس ي صبغة انتخابية طبقا للتعريف الوارد بالفصل 

 

 االنتخابية الحملة نفقات شرعية .2

 

أفضت الرقابة على شرعية نفقات الحملة االنتخابية املنجزة من قبل مختلف القائمات 

 
 

قاملترش
 
ت حة إلى الوقوف على مالحظات تندرج في إطار مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تعل

أساسا بتجاوز السقف املحدد لإلنفاق االنتخابي وباإلشهار السياس ي وبإنجاز نفقات على خالف الصيغ 

 القانونية وبتسديد املصاريف االنتخابية نقدا وبالصرف الفعلي للنفقات.
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 نجاز نفقات على  الف الصيغ القانونيةإ 2-1

 

على أن  2014لسنة  20من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  35ينص  الفصل 

قة النفقة االنتخابية يجب أن تكون مطابقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وفي حال كانت هذه النف

ة وتحتسب ضمن سقف اإلنفاق االنتخابي كما أشار إلى ذلك غير شرعية فإنها تطرح من النفقات االنتخابي

ن أن  ،من ذات القرار 38الفصل  ه تبي 
 
قائمة تولت تأدية نفقات غير شرعية بمبلغ جملي قدره  27إال أن

 د.108.241,814

 

م للنقل  2004أفريل  09املؤرخ في  2004لسنة  33من القانون عدد  33وينص  الفصل 
 
املنظ

ة لنقل األشخاص أو البري على أن   تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات املعد 

البضائع يخضع لكراس شروط وتصريح مسبق لدى املصالح املختصة بالوزارة املكلفة بالنقل كما ينص 

أن تعاطي نشاط كراء  2006جويلية  31املؤرخ في  2006 لسنة 2118جديد من األمر عدد  04الفصل 

الخاصة يكون من قبل الذوات املعنوية دون سواها. وخالفا لذلك اتضح من خالل فحص وثائق  السيارات

د لفائدة أشخاص  20.370مترشحة أداء نفقات بقيمة   )1( ةقائم 11اإلثبات املودعة لدى املحكمة تولي 

  طبيعيين بعنوان كراء سيارات دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية ملمارسة هذا النشاط.

 

ويتعلق هذا اإلخالل أساسا بالقائمات املترشحة عن حزب حركة الشعب املترشحة بالدوائر 

د وقائمات حزب حركة تحيا تونس  11.470بقيمة جملية قدرها  1االنتخابية سيدي بوزيد وقبلي ونابل 

التحاد د وقائمة ا 4.510وزغوان بمبلغ جملي قدره  1املترشحة عن الدوائر االنتخابية قفصة وتونس 

ء د والقائمة املستقلة الوفا 2.100الشعبي الجمهوري املترشحة بالدائرة االنتخابية بن عروس بمبلغ قدره 

 د. 1.000بالعهد املترشحة بالدائرة االنتخابية القصرين بقيمة 

 

 د وتجزئة املصاريف 500تجاوزت قيمتها صاريف متسديد  2-2

 

حة تسديد املصاريف االنتخابية من القانون االنتخابي على الق 85أوجب الفصل 
 

ائمات املترش

بواسطة شيكات أو تحويالت بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة وعدم تجزئة 

 هذه املصاريف لكي ال تتجاوز القيمة املذكورة.

                                                           
ئمة حزب سيدي بوزيد وقبلي وقاو  1حزب حركة الشعب بالدوائر نابل  وقائمات وزغوان 1قائمات حزب حركة تحيا تونس بالدوائر االنتخابية قفصة وتونس  )1(

لوفاء وقائمة ائتالف الكرامة بدائرة تطاوين والقائمة املستقلة ا 2االتحاد الشعبي الجمهوري بدائرة بن عروس وقائمة الحزب الدستوري الحر بدائرة صفاقس 

 بالعهد بدائرة القصرين والقائمة املستقلة قائمة الشباب املستقل بدائرة قفصة.
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د  500  نفقة نقدية تجاوزت قيمتها  71قائمة مترشحة  39وأفضت األعمال الرقابية إلى تسديد 

ات قائم 05و          قائمات ائتالفية  07وقائمة حزبية  27أ.د تتوزع بين  234,790وذلك بمبلغ جملي قدره 

ة تولت انجاز نفقات في هذا اإلطار قدرها تباعا 
 
.د أ 34,975و              أ.د  70,763أ.د  129,052مستقل

قت أساسا بنفقات الطباعة والنشر ونفقات النقل 
 
نه وتعل ونفقات التظاهرات واالجتماعات مثلما يبي 

 .22امللحق عدد 

 

ة من د لتأدية النفقات نقدا خاص  د بالسقف املحد  حة عن  6قبل  ولم يتم  التقي 
 

قائمات مترش

حة عن الحزب الدستوري الحر و 6حزب حركة تحيا تونس و
 

قائمات مترشحة عن حزب  3قائمات مترش

 5 وذلك فضال عن أ.د 5,186أ.د و18,657أ.د و 58,356ى التوالي حركة الشعب بمبلغ جملي قدره عل

حة عن ائتالف الكرامة بمبلغ جملي قدره 
 

حة عن ائتالف عيش تونس ي  9,186قائمات مترش
 

أ.د وقائمة مترش

حة عن  56,341بمبلغ جملي قدره  2صوت التونسيين بالخارج بالدائرة االنتخابية فرنسا 
 

أ.د وقائمة مترش

 أ.د. 4,035نس أخرى بالدائرة االنتخابية باجة بمبلغ ائتالف تو 

 

في  2وقد  سرت القائمة االئتال ية عي  تونس ي صوت التونسي ن بال ار  دائر   رنسا 

د نقدا بصعوبة الحصول على بطاقة بنكية دولية  500إجابتها توليها د ع مصاريف تتجاوز قيمتها 

  الل  تر  الحملة االنتخابية.

 

ة فقد تولت القائمة املستقلة بكلنا توانسة املترشحة باأما في ما ي
 
ق بالقائمات املستقل

 
 لدائرةتعل

ذا االنتخابية إيطاليا تأدية نفقات نقدا تجاوزت قيمتها الحد  املذكور وبلغت النفقات املنجزة نقدا في ه

 عنية.% من جملة املصاريف النقدية للقائمة امل 84,46د أي ما يمثل  20.725,484اإلطار 

 

ت وعلى صعيد آخر، 
 
حة تجزئة مصاريفها كي ال تتجاوز قيمة الحد  األقص ى  25تول

 
قائمة مترش

د بنفس  للنفقات التي يجوز تأديتها نقدا وذلك من خالل إنجاز نفقات من نفس الطبيعة لدى نفس املزو 

ت تجزئت قت خ 69,917ها التاريخ أو بتواريخ متقاربة. وناهزت القيمة الجملية للنفقات التي تم 
 
اصة أ.د تعل

نه   .23امللحق عدد بنفقات الطباعة والنشر واإلشهار كما يبي 

 

ت   قائمات حزب حركة تحيا تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية القصرين 
 
وفي هذا اإلطار تول

نتخابية وحزب حركة النهضة املترشحة بالدائرة اال  االنتخابية توزروحزب تحيا تونس املترشحة بالدائرة 

قفصة وحزب قلب تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية سيدي بوزيد والقائمة املستقلة الوفاء بالعهد 

املترشحة بالدائرة االنتخابية القصرين وحزب حركة الشعب املترشحة بالدائرة االنتخابية سيدي بوزيد 

ريفها كي ال تتجاوز قيمة الحد  وحزب البديل التونس ي املترشحة بالدائرة االنتخابية توزر تجزئة مصا
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د وتعلقت التجزئة  30.696,550األقص ى للنفقات التي يجوز تأديتها نقدا. وقد بلغت قيمة هذه املصاريف 

 أساسا بمصاريف كراء السيارات واملطبوعات.

 

ت القائمة املستقلة قائمة الخير املترشحة بالدائرة االنتخابية زغوان تجزئة مصاريفه
 
ا كما تول

ملية ال تتجاوز قيمة الحد  األقص ى للنفقات التي يجوز تأديتها نقدا ويتعلق األمر بنفقات نقدية بقيمة ج كي

 % من جملة املصاريف النقدية للقائمة. 32,72د أي ما يمثل  3.754,732قدرها 

 

 إثبات الصرف الفعلي للنفقات     3-2

 

 2014لسنة  20عدد  لالنتخابات املستقلةقرار الهيئة العليا من  35خالفا ملقتضيات الفصل 

ي الذي أوجب ف 2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد  2014أوت  08املؤرخ في 

قائمة.  16تم الوقوف على ديون متخلدة بذمة  ،"كل الحاالت اثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية"

  تفاصيل ذلك. 24 ق عددامللحد. ويبرز  67.267,417وبلغت الديون 

 

ن 
 
إجراء الرقابة املطلوبة بخصوص مشروعية مواردها وااللتزام  املحكمة منوهو ما ال يمك

ه لم يتم رصدها بالحساب البنكي الوحيد حسب 
 
بالواجبات القانونية عند إنجاز النفقات باعتبار أن

 . 2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  83أحكام الفصل 

 

حة بالدائرة االنتخابية وبلغت ب
 

هذا الخصوص ديون قائمة حزب حركة مشروع تونس املترش

حة عن حزب حركة
 

حة بالدائرة االنتخابية زغوان والقائمة املترش
 

 املنستير وقائمة حزب قلب تونس املترش

تخابية والقائمة االئتالفية أمل وعمل املترشحة بالدائرة االن 1تحيا تونس بالدائرة االنتخابية تونس 

دين تباعا ما قيمته  حة بالدائرة االنتخابية قبلي لدى املزو 
 

د  12.000تطاوين وقائمة ائتالف الكرامة املترش

ل تباعا نسبة  1.900,390د و 6.005,700د  و 7594,6د و 8.609,420و
 
% 43,21% و66,67د  تمث

 %من مجموع نفقاتها.98,21% و38,61% و19,28و

 

الصدد، القائمات املترشحة لتسديد ديونها واإلدالء بما يفيد رصد ما  هذا املحكمة فيوقد دعت 

من القانون االنتخابي وبما يثبت  83يقابلها من موارد بالحساب البنكي الوحيد عمال بأحكام الفصل 

مصدرها. وفي غياب ذلك تعتبر املحكمة أن  هذه النفقات لم تنجز فعليا وال تتوفر بها مقومات الشرعية 

  وز استرجاع قيمتها من خالل املنحة العمومية.وال يج
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 إثباتها وثائق ومصداقية النفقات شمولية .3

 

حة أحيانا في إنجاز نفقاتها وتقديم حسابياتها إلى محكمة املحاسب
 

د القائمات املترش ات لم تتقي 

ن تمس  بمتطلبات شفافية تمويل الحملة االنتخابية وشاب وثائق إثبات نفقاتها نقائص من شأنها أ

د من قيمة النفقات ومن م
 
ر املؤيدات الضرورية للتأك

 
ها ال توف صدر بمصداقية املعطيات املصر ح بها أو أن 

حة بنفقات وبعدم 
 

قت بعدم تصريح قائمات مترش
 
تمويلها. وتم  الوقوف بهذا الخصوص على مالحظات تعل

ائق إثبات تشوبها نقائص فضال عن تقديم الوثائق املثبتة لنفقات أخرى وبإنجاز نفقات بناء على وث

 تسجيل إخالالت تتعلق بتقدير قيمة بعض النفقات. 

 

 شمولية النفقات املصرح بها  1-3

 

حة مسك حسابية  93وفقا ألحكام الفصل 
 

ن على كل قائمة مترش من القانون االنتخابي، يتعي 

إال لحملة االنتخابية، ذات مصداقية تتضمن بيانات شاملة ودقيقة حول كل عمليات الصرف املتصلة با

نة لحساباتها املالية اإلفصاح عن نفقات  قائمة 29أن   حة لم تتول من خالل مختلف الوثائق املكو 
 

مترش

 أنجزتها.

 

التي لم تلتزم بالتصريح ضمن  1ويذكر في هذا اإلطار قائمة حزب حركة النهضة بدائرة تونس 

قة بتنظيم ثالث ت
 
ة.حسابها املالي بالنفقات املتعل  ظاهرات انتخابي 

 

كما لم تتول بعض القائمات اإلفصاح عن كامل النفقات املنجزة وتسجيلها بالحسابات املودعة 

عائية االنتخابية على غرار قائمة حزب قلب تونس سيدي  لدى املحكمة رغم ارتباطها الوثيق باألنشطة الد 

ن أن يتضمن حسابها املالي نفقات بهذا دو  )1(بوزيد حيث تولت في مناسبتين توزيع مطويات بأحد األسواق

تين قفصة والقصرين عن نفقات ر تحيا تونس املترشحة بالدائحركة حزب  تاالعنوان. ولم تصرح قائم

كما لم تصرح قائمة حركة الشعب قبلي عن نفقات الوقود بالرغم من استعمالها لــعشر  )2(كراء مقرات

 سيارات طيلة الحملة اإلنتخابية. 

 

ذا اإلخالل أن يمس  بشمولية ومصداقية الحسابات املذكورة وأن يخفي حاالت ومن شأن ه

التي لم تلتزم بواجب التصريح بجميع  القائمات 25امللحق عدد ويبين تجاوز السقف املحدد لإلنفاق. 

 نفقاتها.

                                                           
 2019سبتمبر  28و 2019سبتمبر  26يري الهيئة املستقلة لالنتخابات بتاريخ حسب تقر  )1(
 تم اإلفصاح عن نفقات تنظيف املقر وحراسته فقط. )2(
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 إنجاز نفقات دون تقديم وثائق إثباتها -2-3

 

حة إنجاز أن ياللذمن القانون االنتخابي  86و 85ن يللفصلخالفا 
 

وجبا على القائمات املترش

قة بالحملة االنتخابية بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وإحالتها إلى محكم
 
ة املصاريف املتعل

ن  ضم 
ُ
حة حساباتها املالية الوثائق املثبتة لنفقات بلغت قيمتها الجمل 35املحاسبات، لم ت

 
ية قائمة مترش

ع بين  163.810,002
ة على التوالي بما قي 4قائمات ائتالفية و 5قائمة حزبية و 26د تتوز 

 
مته قائمات مستقل

نه  6.967,797د و 6.489,400د و 150.352,805  .26امللحق عدد د مثلما يبي 

 

ق بالقائمات الحزبية، بلغت قيمة النفقات غير املؤيدة بوثائق إثبات أقصاها لدى 
 
وفيما يتعل

حة عن حزب حرك
 

وأريانة وبن  2وتونس  1ة تحيا تونس بالدوائر االنتخابية سوسة وتونس القائمات املترش

د ولدى القائمات املترشحة  95.606,735وبنزرت وزغوان وقابس ومدنين ما جملته  2ونابل  1عروس ونابل 

ما  2وصفاقس  1وزغوان وبن عروس وصفاقس  1عن الحزب الدستوري الحر بالدوائر االنتخابية فرنسا 

 د. 16.322,110قدره 

 

ة حيث بلغت النفقات املنجز 
 
ة وكذلك الشأن بالنسبة إلى القائمات االئتالفية والقائمات املستقل

حة 
 

حة عن ائتالف الكرامة بدائرة منوبة  والقائمة املترش
 

ن عفي هذا اإلطار بالنسبة إلى القائمة املترش

ترشحة عن ائتالف أمل وعمل بالدائرة ائتالف االتحاد الديمقراطي االجتماعي بدائرة قفصة والقائمة امل

لة ملستقااالنتخابية تطاوين والقائمة املستقلة بكلنا توانسا املترشحة بالدائرة االنتخابية إيطاليا والقائمة 

د  2.688د و 1.390د و 2.400أمل تطاوين املترشحة بالدائرة االنتخابية تطاوين ما قدره على التوالي 

ت من صحة املعطيات املتعلقة بنفقات  1.698,750د و 3.989,047و د. وتحول هذه الوضعية دون التثب 

ق من إنجازها طبقا للضوابط املنصوص عليها بالقانون االنتخابي والتراتيب  القائمات املعنية والتحق 

 الجاري بها العمل.

 

ليها ومن شأن اإلخالالت املذكورة أن تعر ض القائمات املعنية للعقوبات املالية املنصوص ع

ي من القانون االنتخابي والتي تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار أو لرفض حسابها املال 99بالفصل 

)جديد(  98بالنظر إلى أهمية حجم النفقات التي لم يتم  إثباتها وتسليط الخطية املنصوص عليها بالفصل 

األقص ى للمساعدة العمومية بالدائرة تتراوح بين خمس وسبع مرات املبلغ من القانون االنتخابي والتي 

 املعنية.
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 نقائص تتعلق بوثائق إثبات النفقات -3-3

 

الذي نص على أن تنجز املصاريف املتعلقة  االنتخابيمن القانون  85خالفا ألحكام الفصل 

                   36من القانون عدد  33بالحملة االنتخابية بناء على وثائق أصلية وذات مصداقية والفصل 

نافسة واألسعار الذي أوجب أن تكون املتعلق بإعادة تنظيم املو  2015سبتمبر  15املؤرخ في  2015لسنة 

كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة موضوع فاتورة وأن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي وأسماء 

والتسمية الدقيقة وسعر  األطراف وعناوينهم واملعرف الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة

ن أن  عدد  ل  قائمة 89الوحدة ، تبي 
 
 القائمات التي أودعت حساباتها لدى املحكمةعدد % من 39أي ما يمث

لت على أكثر من  قدمت فواتير ال تتضمن  من األصوات املصرح بها، %3في اآلجال القانونية والتي تحص 

 8قائمات ائتالفية و 10قائمة حزبية و 71القائمات بين  املوجبات القانونية املذكورة أعاله. وتتوزع هذه

الت قائمات مستقلة. وبلغت املصاريف املنجزة خالل فترة الحملة االنتخابية والتي شابت وثائق إثباتها إخال

ع بين القائمات الحزبية واالئتالفية واملستقلة على 326.271,520أثرت على مصداقيتها ما قيمته 
 د تتوز 

ن د.  49.244,664د و 10.059,942د و 266.966,914التوالي  القائمات  تفصيل 27امللحق عدد ويبي 

 : البياني املوالي توزيع النفقات املعنية بين القائمات حسب طبيعتها الر سمويبرز  املعنية.

 

 

وية املستفيد وتاريخ وتتعلق النقائص املسجلة في هذا اإلطار أساسا بغياب بيانات حول ه

حة على التقارير األولية ملح
 

د. وذلك بعد أخذ ردود القائمات املترش كمة الفاتورة واملعرف الجبائي للمزو 

 املحاسبات بعين االعتبار.
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ق بالقائمات 
 
حة عن حزب حركة  11تولت  الحزبية،ففيما يتعل

 
 4تونس وتحيا قائمة مترش

الدستوري قائمات عن الحزب  8قائمة عن حزب قلب تونس و 16وقائمات عن حزب التيار الديمقراطي 

عن حزب مشروع تونس إنجاز نفقات تم  في شأنها إيداع  تانقائمو قائمات عن حزب حركة النهضة  3الحر و

د  26.383,300د و 41.860,697د و 1436,5د و 80.030,831فواتير تشوبها إخالالت قيمتها على التوالي 

 د.  3.936,200د و 27.040,487و

 

ت 
 
رتين عن ائتالف الكرامة بالدائن ان املترشحتاالقائمتأما بالنسبة إلى القائمات االئتالفية تول

 د. 5.237االنتخابيتين القيروان واملنستير إنجاز نفقات تم  في شأنها إيداع فواتير تشوبها إخالالت قيمتها 

 

ة، فقد بلغت نفقات قائمة
 
حة  أما بخصوص القائمات املستقل

 
مستقلون ألجل تونس املترش

حة بالدائرة االنتخابية تونس  2بالدائرة االنتخابية نابل 
 

ى األصل وقائمة الرجوع إل 2وقائمة نحن هنا املترش

حة بالدائرة االنتخابية القيروان وقائمة بكلنا توانسا املترشحة بالدائرة االنتخابية إيطاليا
 

ي والت املترش

 د. 5.649,764د و 5.934د و 7.950د و 25.092,5ئص ما قدره تباعا تشوب وثائق إثباتها نقا

 

من شأن اإلخالالت املذكورة أن  تجعل القائمات املعنية عرضة للعقوبات املالية املنصوص و 

انية من القانون االنتخابي والتي تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار، عالوة على إمك 99عليها بالفصل 

 ضمن النفقات االنتخابية التي يجوز استرجاعها من خالل املنحة العمومية. عدم احتسابها

 

 تقدير القيمة الحقيقية للنفقات -4-3

 

في إطار الصالحية املوكولة إلى محكمة املحاسبات بخصوص ضبط قيمة املصاريف االنتخابية 

ت املحكمة ضمانا
 
، تول ت للمساواة بين القائما التي ستعتمدها في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق 

حة إعادة تقييم النفقات االنتخابية التي ال تعكس قيمتها املصر ح بها سعرها الحقيقي. وتم  في
 

هذا  املترش

ي قائمتين حزبيتين مترشحتين عن حزب حركة تحيا تونس بالدائرتين االنتخابيتين 
 
الشأن الوقوف على تول

 1ونس ية وقائمات ائتالف الكرامة املترشحة بالدوائر االنتخابية توقارة أمريكا وباقي الدول األوروب 1تونس 

ومدنين وتطاوين وقائمة حزب قلب تونس املترشحة بالدائرة االنتخابية القيروان وقائمات حزب  2وتونس 

 2وصفاقس  1العالم وصفاقس حركة النهضة املترشحة بالدوائر االنتخابية العالم العربي وباقي دول 

وقائمة  1ن وتطاوين وقائمة الحزب الدستوري الحر املترشحة بالدائرة االنتخابية صفاقس وقابس ومدني

حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدائرة االنتخابية مدنين تضخيم قيمة بعض نفقاتها بما قيمته 

 .28 امللحق عددد. وهو ما يبرز من خالل  21.896,953الجملية 
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ت 
 
كانت قيمتها دون األسعار املتداولة في  ئمات التصريح بنفقاتقا )1(6ومن جهة أخرى، تول

 2السوق على غرار ما تم  بالنسبة إلى قائمة حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدائرة االنتخابية صفاقس 

قة باستعمال سيارات حيث بلغت قيمة الفارق بين القيمة املصر ح بها من قبل 
 
بخصوص نفقات متعل

ة من قبل املحكمة القائمة والقي  د. 4.400مة املقدر 
 

                                                           
متي ائوق 2حزب التيار الديمقراطي املترشحة بالدائرة االنتخابية صفاقس  قائمةو  1 االنتخابية صفاقسقائمة الحزب الدستوري الحر املترشحة بالدائرة  )1( 

 .2حزب حركة النهضة املترشحين عن الدائرتين االنتخابيتين قابس وتطاوين وقائمة ائتالف الكرامة املترشحة بالدائرة االنتخابية صفاقس 



 

 

 

 

 

 

الجزء الرابع: تقدير املبلغ األقص ى للمنحة 

العمومية بعنوان االنتخابات التشريعية 

2019 
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)جديد( من القانون االنتخابي ملحكمة املحاسبات مهمة ضبط قيمة املصاريف  78أوكل الفصل 

 يها الشروط القانونية لالنتفاع بمنحة عمومية بعنواناالنتخابية بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة تتوفر ف

 استرجاع مصاريف انتخابية. وتعتمد هذه القيمة في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق.

 

القيمة الجملية للمنحة العمومية التي تم  صرفها في إطار تمويل حملة وتجدر اإلشارة إلى أن  

حة منها  1312أ.د لفائدة  6.568,702ما قدره  بلغت 2014االنتخابات التشريعية لسنة 
 

 1149قائمة مترش

 أنه وإلى  5.202,200مطالبة بإرجاع مبلغ قدره 
 
جويلية  31              تاريخأ.د إلى خزينة الدولة التونسية، إال

حة لالنتخابات التشريعية لسنة  541 تولت، 2020
 

 إرجاع قسط املنحة العمومية 2014قائمة فقط مترش

من  % 40أ.د أي ما يمثل نسبة  2.086,025قائمة مبلغ جملي قدره  608املتحصل عليه وبقي متخلدا بذمة 

 .جملة املنحة العمومية املستوجب إرجاعه

 

لت على ما ال يقل عن  حة التي تحص 
 

من األصوات املصرح بها  %3وبلغ عدد القائمات املترش

م لقائمة،  227ية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القانونية بالدائرة االنتخابية وأودعت حساباتها املال

ها من القانون االنتخابي مما يحرم 87قائمة بنشر حساباتها املالية وفق ما نص عليه الفصل  23تلتزم منها 

قائمة مترشحة الشروط  204من املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. وتستوفي بالتالي 

 سترجاع النفقات االنتخابية.األولية ال 

 

 العليا الهيئة قرار)جديد( من  37من القانون االنتخابي والفصل  3كما ضبط كل من الفصل 

واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة  2014أوت  8املؤرخ في  2014 لسنة 20 عدد لالنتخابات املستقلة

دة العناصر )1(االنتخابية وإجراءاته وطرقه  تاريخ في أساسا واملتمثلة للنفقات النتخابيةا للصبغة املحد 

 تأديتها. من والغاية استهالكها ومكان وتاريخ دفعها أو بالنفقة التعهد

 

القائمات املترشحة التي استجابت للشروط األولية السترجاع النفقات االنتخابية  وتولت

 موميةع منحة لىع لحصول ا هال مكني ال .دأ 243 حوالي قيمتهااملذكورة سالفا تأدية نفقات غير انتخابية 

  أ.د. 3.227 تهقيم ما إلى لقائماتا لهذه النتخابيةا النفقات رتفعت وبالتالي، بعنوانها.

 

سقف التمويل  )2(2019أوت  22املؤر خ في  2019لسنة  755األمر الحكومي عدد  وضبط

ق
 
أساسا بعدد الناخبين املرسمين  العمومي بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية باالستناد إلى معايير تتعل

                                                           
 .2017أكتوبر  23املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  )1( 
ق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخا )2(

 
بية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته املتعل

 .2019بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية لسنة 
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حة عن الدوائر 
 

بالدائرة االنتخابية وبكثافتها السكانية مع مراعاة خصوصية تمويل القائمات املترش

 . )1(االنتخابية بالخارج

 

د بالنسبة إلى الدوائر االنتخابية بالداخل كما ضبطته  ويتراوح سقف التمويل العمومي املحد 

د في حين يتراوح  16.484د و 5.500النتخابات ونشرته بموقعها على الواب بين الهيئة العليا املستقلة ل

د وهو ما  27.456د و 8.176سقف التمويل العمومي املحدد بالنسبة إلى الدوائر االنتخابية بالخارج بين 

ل سقف تمويل عمومي يناهز   د على مستوى كل الدوائر االنتخابية. 13.039يفرز معد 
 

ه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي  25وينص الفصل 
 
من القانون االنتخابي على أن

ه عن  عدد املقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين األربعة األوائل فيها مترشحا أو مترشحة ال يزيد سن 

حرم القائمات التي ال تحترم هذا الشرط من نصف القيمة الجملية مل
ُ
نحة خمس وثالثين سنة وعلى أن ت

ه عن خمس وثالثين سنة  )2(قائمة 164التمويل العمومي. وفي هذا اإلطار لم تضم   مترشحا ال يزيد سن 

قائمة استوفت الشروط األولية السترجاع النفقات االنتخابية مما  38ضمن األربعة األوائل فيها منها 

ع القائمات ا
ل لها. وتتوز  قائمة حزبية وقائمة  37ملذكورة بين يحرمها من نصف مبلغ املنحة العمومية املخو 

 مستقلة.
 

وطبقا ألحكام القانون االنتخابي، ال يمكن أن تتجاوز قيمة املنحة العمومية بعنوان استرجاع 

املصاريف االنتخابية في كل الحاالت مبلغ التمويل الذاتي الفعلي للقائمة املترشحة ومبلغ مصاريفها 

وضعيات مختلفة لضبط املبلغ األقص ى للتمويل العمومي  3وف على االنتخابية. وفي هذا اإلطار تم الوق

نة بالجدول املوالي حة حسب العناصر املضم 
 

 : املخول لكل قائمة مترش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
حة بدائرة انتخابية بالخارج والذي يتم احتسابه بناء على عدد الناخبي )1( 

 
ل لكل قائمة مترش رة بالدائ سمينن املر يتم الترفيع ثالث مرات في مبلغ املنحة املخو 

 املعنية.

حة بما عدده  1406من بين  )2( 
 

 دائرة انتخابية يساوي أو يفوق عدد مقاعدها عن أربعة مقاعد. 29قائمة مترش
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 الوضعية الثالثة الوضعية الثانية الوضعية األولى

املبلغ األقص ى للمنحة العمومية كما 

تم ضبطه بمقتض ى األمر الحكومي 

يساوي أو يقل   2019لسنة  755عدد 

عن مبلغ التمويل الذاتي وعن مبلغ 

 النفقات االنتخابية

مبلغ التمويل الذاتي يقل  عن املبلغ 

األقص ى للمنحة العمومية وعن 

 مبلغ النفقات االنتخابية

مبلغ النفقات االنتخابية يقل  عن 

املبلغ األقص ى للمنحة العمومية 

 وعن مبلغ التمويل الذاتي

مي امل ّول للقائمة التمويل العمو 

حة
ّ
 املترش

التمويل العمومي امل ّول للقائمة 

حة
ّ
 املترش

التمويل العمومي امل ّول للقائمة 

حة
ّ
 املترش

املبلغ األقص ى للمنحة العمومية كما 

تم ضبطه بمقتض ى األمر الحكومي 

 2019لسنة  755عدد 

مبلغ التمويل الذاتي للقائمة 

حة
 

 املترش

للقائمة  مبلغ النفقات االنتخابية

حة
 

 املترش

 قائمة مترشحة  47

قائمات تحصلت على نصف مبلغ  9)

ل لها(  املنحة العمومية املخو 

 أ.د 506املبلغ: 

 قائمة مترشحة 140

قائمة تحصلت على نصف  26)

ل لها(  مبلغ املنحة العمومية املخو 

 أ.د 407املبلغ: 

 قائمة مترشحة  17 

قائمات تحصلت على نصف  3)

ل لها(مبلغ املنحة   العمومية املخو 

 أ.د 93املبلغ: 

 

ل ملا عدده وتبلغ القيمة  حة تجاوز كل   47الجملية القصوى للتمويل العمومي املخو 
 

 قائمة مترش

من تمويلها الذاتي وقيمة نفقاتها االنتخابية املبلغ األقص ى للمنحة العمومية مثلما تم  ضبطه بمقتض ى 

املبلغ األقص ى الجملي للمنحة أ.د وهو ما يتطابق مع  506قدره  ما 2019لسنة  755األمر الحكومي عدد 

 9العمومية الذي ضبطه األمر الحكومي املذكور بالنسبة إلى هذه القائمات بعد األخذ بعين االعتبار 

حين املذكور آنفا.
 

ل لها لعدم احترامها للشرط املتعلق بسن املترش  قائمات ُحرمت من نصف املبلغ املخو 

 

ل ملا عدده وتبلغ ال حة يقل   140قيمة الجملية القصوى للتمويل العمومي املخو 
 

قائمة مترش

                 575تمويلها الذاتي عن املبلغ األقص ى للمنحة العمومية املحدد بمقتض ى األمر الحكومي عدد 

ذاتي جملي للتمويل الأ.د وهو ما يتطابق مع املبلغ ال 407وعن قيمة نفقاتها االنتخابية ما قدره  2019لسنة 

ل لها لعد 26للقائمات املترشحة املذكورة بعد األخذ بعين االعتبار  م قائمة ُحرمت من نصف املبلغ املخو 

حين املذكور آنفا. 
 

 احترامها للشرط املتعلق بسن املترش

 

ل ملا عدده  حة، تقل  نفقاتها 17ويتطابق املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 
 

 قائمة مترش

االنتخابية عن مبلغ تمويلها الذاتي وعن املبلغ األقص ى للمنحة العمومية املحدد بمقتض ى األمر الحكومي 

 93املذكورة وقدره  ، مع مبلغ النفقات االنتخابية املنجزة من قبل القائمات املترشحة2019لسنة  755عدد 



80 

 

ل لها لعدم احترامها للشرط املتعلق قائمات ُحرمت من نصف املبلغ املخو   3أ.د بعد األخذ بعين االعتبار 

حين املذكور آنفا.
 

 بسن املترش

 

ل ملا  حة أودعت  204عدده ويرتفع بالتالي املبلغ األقص ى للتمويل العمومي املخو 
 

قائمة مترش

لت على ما ال يقل عن  من األصوات  %3حسابتها املالية لدى محكمة املحاسبات في اآلجال القانونية وتحص 

قة بنشر حساباتها املالية إلى املصر ح به
 
ل أ.د و  1.006ا بالدائرة االنتخابية واحترمت األحكام املتعل

 
هو ما يمث

لت من املبلغ الجملي إلنفاق القائمات التي أودعت حساباتها املالية في اآلجال القانونية وتحص   %26نسبة 

نه من األصوات املصر ح بها بالدائرة االنتخابي %3على ما ال يقل عن   : املوالي الر سمة مثلما يبي 
 

    
  

  قائمة مترشحة 227

 

حة 204
ّ
  قائمة مترش

 

حة 204
ّ
  قائمة مترش

 

املبلغ الجملي إلنفاق 

القائمات التي أودعت 

حساباتها املالية في اآلجال 

القانونية وتحصلت على ما ال 

 من األصوات %3يقل عن 

 املصرّح بها

قيمة النفقات االنتخابية 

للقائمات التي أودعت 

حساباتها املالية في اآلجال 

القانونية وتحصلت على ما ال 

 من األصوات %3يقل عن 

املصرّح بها والتزمت  باألحكام 

 املتعلقة بنشر حساباتها

املبلغ األقص ى للتمويل 

 العمومي

 

خالالت املرتكبة تقييم أهمية اإل املحكمة في إطار ممارستها لسلطتها القضائية ستتولى  و 

املالية  اوتقدير أثرها على مصداقية حساباته اوإنجاز نفقاته ترشحةاملالقائمات بخصوص تحصيل موارد 

 وعلى ضبط مبلغ املنحة العمومية املستحق.

 



 

 

 

 قـــــــــالحامل



 

 

 

 

 

 

  الجزء األول 

  الحسابات املالية
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حة التي تولت إيداع حساباتها في اآلجال القانونية:  1ملحق عدد 
ّ
 القائمات املترش

 

عدد املقاعد  الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 املتحصل عليها

نسبة األصوات 

 املتحصل عليها %

 14,44 1 توزر ئمة حزبيةقا حزب حركة النهضة  1

 15,77 2 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة النهضة  2

 13,68 1 الكاف قائمة حزبية حزب حركة النهضة  3

 13,18 1 القصرين قائمة حزبية حزب حركة النهضة  4

 16,64 1 قفصة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  5

 15,82 1 باجة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  6

 11,29 1 سليانة قائمة حزبية كة النهضةحزب حر   7

 20,73 2 منوبة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  8

 15,44 1 جندوبة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  9

 16,84 2 املنستير قائمة حزبية حزب حركة النهضة  10

 18,58 2 سوسة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  11

 39,88 2 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة النهضة  12

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  13

 دول العـالم

1 38,82 

 24,77 2 قبلي قائمة حزبية حزب حركة النهضة  14

 13,94 1 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  15

 22,43 2 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  16

 23,59 2 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  17

 34,67 1 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة النهضة  18

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  19

 الدول األوروبية

1 26,75 

 12,84 1 زغوان قائمة حزبية حزب حركة النهضة  20

 23,78 1 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة النهضة  21

 41,38 3 قابس قائمة حزبية حزب حركة النهضة  22

 19,04 2 بنزرت قائمة حزبية حزب حركة النهضة  23

 21,38 1 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة النهضة  24

 38,1 4 مدنين قائمة حزبية حزب حركة النهضة  25

 16,73 2 املهدية قائمة حزبية حزب حركة النهضة  26

 18,9 2 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة النهضة  27

 15,73 1 1نابل  ةقائمة حزبي حزب حركة النهضة  28

 14,71 1 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  29

 30,85 1 أملانيا قائمة حزبية حزب حركة النهضة  30

 19,88 2 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  31
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 17,29 2 أريانة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  32

 17,92 2 القيروان قائمة حزبية حزب حركة النهضة  33

 10,97 1 1تونس  قائمة حزبية ار الديمقراطيحزب التي  34

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  35

 دول العـالم

1 19,08 

 3,38 0 توزر قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  36

 6,74 1 إيطاليا قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  37

 5,93 1 1ل ناب قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  38

 1,99 0 قفصة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  39

 5,54 1 قابس قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  40

 4,09 1 املنستير قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  41

 1,98 0 القصرين قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  42

 6,04 1 سوسة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  43

 9,68 1 أريانة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  44

 4,61 1 املهدية قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  45

 2,97 0 زغوان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  46

 5,81 1 بنزرت قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  47

 1,22 0 تطاوين قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  48

 3,41 0 باجة قائمة حزبية التيار الديمقراطي حزب  49

 13,61 1 2صفاقس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  50

 10,8 1 1صفاقس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  51

 1,95 0 قبلي قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  52

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  53

 وروبيةالدول األ 

1 14,84 

 7,78 1 منوبة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  54

 1,58 0 جندوبة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  55

 3,06 0 مدنين قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  56

 2,56 1 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  57

 10,05 1 باريس-نسافر  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  58

 3,43 1 الكاف قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  59

 25,98 0 أملانيا قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  60

 9,75 1 2تونس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  61

 2,17 0 سليانة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  62

 5,08 1 ليامرسي-رنساف قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  63

 5,83 1 2نابل  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  64

 3,19 1 القيروان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  65

 10,7 1 بن عروس قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  66

 7,86 1 قفصة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  67
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 3,17 1 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  68

 3,18 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  69

 4,47 1 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  70

 2,47 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  71

 4,65 1 باجة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  72

 3,64 0 توزر قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  73

 3,39 0 قابس قائمة حزبية حركة تحيا تونسحزب   74

 2,93 0 أملانيا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  75

 4,17 0 أريانة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  76

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  77

 دول العـالم

0 2,79 

 5,14 0 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  78

 10,19 1 قبلي قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  79

 3,26 1 القصرين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  80

 4,69 1 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  81

 2,94 0 منوبة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  82

 5,23 1 سوسة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  83

 5,31 1 سليانة حزبية قائمة حزب حركة تحيا تونس  84

 3,34 0 زغوان قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  85

 4,14 1 1نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  86

 3,35 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  87

 1,35 0 القيروان قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  88

 2,71 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  89

 6,19 1 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  90

 2,98 0 املنستير قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  91

 3,46 0 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  92

 2,38 0 املهدية قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  93

 1,83 0 الكاف قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  94

 3,76 1 بنزرت قائمة حزبية تحيا تونس حزب حركة  95

 1,91 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  96

 7,37 1 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  97

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  98

 الدول األوروبية

0 6,05 

 5,25 1 جندوبة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  99

 0,96 0 تطاوين قائمة حزبية حزب الدستوري الحرال  100

 5,05 1 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  101

 6,44 0 أملانيا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  102

 11,43 1 أريانة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  103
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 1,67 0 قفصة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  104

 0,97 0 القصرين قائمة حزبية حرالحزب الدستوري ال  105

 1,96 0 القيروان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  106

 1,76 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  107

 4,08 0 منوبة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  108

 4,64 1 بنزرت قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  109

 6,59 1 املهدية بيةقائمة حز  الحزب الدستوري الحر  110

 3,34 0 قبلي قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  111

 1,27 0 توزر قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  112

 4,1 1 زغوان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  113

 15,84 1 2تونس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  114

 1,12 0 مدنين قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  115

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية لحزب الدستوري الحرا  116

 دول العـالم

0 7,31 

 17,45 2 املنستير قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  117

 2,24 0 جندوبة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  118

 5,22 1 سليانة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  119

 2,08 0 قابس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  120

 3,85 1 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  121

 9,47 1 1نابل  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  122

 6,74 1 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  123

 3,88 0 إيطاليا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  124

 2,41 0 الكاف قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  125

 5,9 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  126

 8,28 1 2نابل  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  127

 6,51 1 1تونس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  128

 7,67 1 بن عروس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  129

 5,67 1 باجة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  130

 12,37 1 سوسة قائمة حزبية وري الحرالحزب الدست  131

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  132

 دول العـالم

0 3,07 

 2,51 0 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  133

 9,1 1 باجة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  134

 1,12 0 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  135

 2,02 0 زغوان ةقائمة حزبي حزب حركة الشعب  136

 9,94 1 قفصة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  137

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  138

 الدول األوروبية

0 1,91 
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 2,75 1 القيروان قائمة حزبية حزب حركة الشعب  139

 6,18 1 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة الشعب  140

 2,64 0 أريانة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  141

 2,59 0 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة الشعب  142

 16,41 1 قبلي قائمة حزبية حزب حركة الشعب  143

 5,26 1 توزر قائمة حزبية حزب حركة الشعب  144

 3,56 1 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  145

 4,41 0 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة الشعب  146

 6,34 1 جندوبة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  147

 3,62 0 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة الشعب  148

 3,19 0 سليانة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  149

 3,59 1 الكاف قائمة حزبية حزب حركة الشعب  150

 4,28 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة الشعب  151

 19,23 2 مدنين قائمة حزبية حزب حركة الشعب  152

 10,54 1 ابسق قائمة حزبية حزب حركة الشعب  153

 4,49 1 منوبة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  154

 3,18 0 املهدية قائمة حزبية حزب حركة الشعب  155

 2,04 0 بنزرت قائمة حزبية حزب حركة الشعب  156

 3,21 0 1نابل  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  157

 2,37 0 القصرين قائمة حزبية حزب حركة الشعب  158

 4,81 1 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  159

 2,35 0 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  160

 3,53 1 املنستير قائمة حزبية حزب حركة الشعب  161

 0,4 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب آفاق تونس  162

 1,78 0 أملانيا قائمة حزبية حزب آفاق تونس  163

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب آفاق تونس  164

 دول العـالم

0 2,27 

 1,53 0 قابس قائمة حزبية حزب آفاق تونس  165

 1,66 0 القصرين قائمة حزبية حزب آفاق تونس  166

 3,12 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب آفاق تونس  167

 2,78 0 أريانة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  168

 0,51 0 قفصة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  169

 0,93 0 قبلي قائمة حزبية حزب آفاق تونس  170

 2,56 1 سوسة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  171

 2,05 0 1نابل  قائمة حزبية حزب آفاق تونس  172

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب آفاق تونس  173

 الدول األوروبية

0 2,18 

 0,82 0 زغوان قائمة حزبية حزب آفاق تونس  174
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 3,83 1 املهدية قائمة حزبية حزب آفاق تونس  175

 2,12 0 إيطاليا حزبيةقائمة  حزب آفاق تونس  176

 1,24 0 سليانة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  177

 1,19 0 تطاوين قائمة حزبية حزب آفاق تونس  178

 0,65 0 الكاف قائمة حزبية حزب آفاق تونس  179

 0,93 0 املنستير قائمة حزبية حزب آفاق تونس  180

 1,59 0 2تونس  قائمة حزبية حزب آفاق تونس  181

 1,21 0 1تونس  بيةقائمة حز  حزب آفاق تونس  182

 1,37 0 بن عروس قائمة حزبية حزب آفاق تونس  183

 0,22 0 جندوبة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  184

 1,8 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب آفاق تونس  185

 2,63 0 بنزرت قائمة حزبية حزب آفاق تونس  186

 1,04 0 باجة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  187

 2,61 0 2بل نا قائمة حزبية حزب آفاق تونس  188

 0,44 0 مدنين قائمة حزبية حزب آفاق تونس  189

 1,57 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب آفاق تونس  190

 1,24 0 منوبة قائمة حزبية حزب آفاق تونس  191

 1,43 0 قابس قائمة حزبية حزب األمل  192

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب األمل  193

 دول العـالم

0 1,51 

 1,44 0 سيدي بوزيد ائمة حزبيةق حزب األمل  194

 1,64 0 قفصة قائمة حزبية حزب األمل  195

 3,87 0 توزر قائمة حزبية حزب األمل  196

 1,93 0 1نابل  قائمة حزبية حزب األمل  197

 0,65 0 أريانة قائمة حزبية حزب األمل  198

 2,9 0 زغوان قائمة حزبية حزب األمل  199

 0,15 0 القيروان قائمة حزبية حزب األمل  200

 0,88 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية زب األملح  201

 0,64 0 القصرين قائمة حزبية حزب األمل  202

 0,36 0 بن عروس قائمة حزبية حزب األمل  203

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب األمل  204

 الدول األوروبية

0 0,58 

 0,32 0 منوبة قائمة حزبية حزب األمل  205

 0,5 0 قبلي قائمة حزبية حزب األمل  206

 0,35 0 املنستير قائمة حزبية حزب األمل  207

 0,68 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب األمل  208

 0,34 0 مدنين قائمة حزبية حزب األمل  209

 0,63 0 جندوبة قائمة حزبية حزب األمل  210
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 1,78 0 تطاوين قائمة حزبية حزب األمل  211

 1,56 0 بنزرت قائمة حزبية حزب األمل  212

 2,56 0 هديةامل قائمة حزبية حزب األمل  213

 0,28 0 2تونس  قائمة حزبية حزب األمل  214

 0,9 0 الكاف قائمة حزبية حزب األمل  215

 0,71 0 باجة قائمة حزبية حزب األمل  216

 0,49 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب األمل  217

 1,01 0 سوسة قائمة حزبية حزب األمل  218

 0,27 0 1تونس  قائمة حزبية حزب األمل  219

 0,93 0 2نابل  بيةقائمة حز  حزب األمل  220

 1,35 0 سليانة قائمة حزبية حزب األمل  221

 4,78 1 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  222

 0,97 0 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  223

 3,88 1 قابس قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  224

 4,29 1 قفصة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  225

 2,23 0 2صفاقس  قائمة حزبية مشروع تونسحزب حركة   226

 0,6 0 قبلي قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  227

 0,51 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  228

 1,01 0 توزر قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  229

 0,55 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  230

 1,07 0 القصرين ة حزبيةقائم حزب حركة مشروع تونس  231

 0,94 0 بنزرت قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  232

 3,33 0 املنستير قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  233

 1,28 0 مدنين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  234

 0,69 0 أريانة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  235

 0,96 0 منوبة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  236

 0,99 0 املهدية قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  237

 0,44 0 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  238

 1,21 0 جندوبة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  239

 0,57 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  240

 1,34 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  241

 2,17 0 القيروان قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  242

 1,21 0 1نابل  قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  243

 0,63 0 باجة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  244

 2,33 0 زغوان قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  245

 1,08 0 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  246

 1 0 2نابل  قائمة حزبية وع تونسحزب حركة مشر   247

 0,45 0 سوسة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  248
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 3,19 1 الكاف قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  249

 14,19 2 2صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  250

 6,76 1 قابس قائمة حزبية حزب قلب تونس  251

 10,12 1 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب قلب تونس  252

 11,15 1 القصرين قائمة حزبية زب قلب تونسح  253

 24,8 2 بنزرت قائمة حزبية حزب قلب تونس  254

 10,86 1 1صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  255

 15,27 1 1نابل  قائمة حزبية حزب قلب تونس  256

 3,23 1 مدنين قائمة حزبية حزب قلب تونس  257

 7,64 1 قفصة قائمة حزبية حزب قلب تونس  258

 17,46 1 2نابل  قائمة حزبية نسحزب قلب تو   259

 17,75 1 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب قلب تونس  260

 20,73 2 2تونس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  261

 9,48 1 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس  262

 9,93 1 زغوان قائمة حزبية حزب قلب تونس  263

 16,57 2 املهدية قائمة حزبية حزب قلب تونس  264

 6,58 0 إيطاليا قائمة حزبية لب تونسحزب ق  265

 23,34 2 باجة قائمة حزبية حزب قلب تونس  266

 23,07 2 جندوبة قائمة حزبية حزب قلب تونس  267

 15,17 2 بن عروس قائمة حزبية حزب قلب تونس  268

 11,54 1 املنستير قائمة حزبية حزب قلب تونس  269

 15,73 2 1تونس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  270

 16,81 1 منوبة قائمة حزبية تونسحزب قلب   271

 11,18 1 سليانة قائمة حزبية حزب قلب تونس  272

 3,72 0 قبلي قائمة حزبية حزب قلب تونس  273

 14,63 2 القيروان قائمة حزبية حزب قلب تونس  274

 23,78 2 الكاف قائمة حزبية حزب قلب تونس  275

 17,67 2 سوسة قائمة حزبية حزب قلب تونس  276

 18,71 2 أريانة ة حزبيةقائم حزب قلب تونس  277

 0,41 0 بن عروس قائمة حزبية حزب بني وطني  278

 0,27 0 قفصة قائمة حزبية حزب بني وطني  279

 0,4 0 توزر قائمة حزبية حزب بني وطني  280

 0,88 0 باجة قائمة حزبية حزب بني وطني  281

 0,26 0 1تونس  قائمة حزبية حزب بني وطني  282

 0,11 0 زيدسيدي بو  قائمة حزبية حزب بني وطني  283

 0,45 0 جندوبة قائمة حزبية حزب بني وطني  284

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب بني وطني  285

 دول العـالم

0 0,85 



91 

 

 1,32 0 تطاوين قائمة حزبية حزب بني وطني  286

 0,37 0 أريانة قائمة حزبية حزب بني وطني  287

 0,18 0 القصرين قائمة حزبية حزب بني وطني  288

 0,43 0 سليانة قائمة حزبية يحزب بني وطن  289

 0,72 0 الكاف قائمة حزبية حزب بني وطني  290

 0,37 0 أملانيا قائمة حزبية حزب بني وطني  291

 0,66 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب بني وطني  292

 0,19 0 قابس قائمة حزبية حزب بني وطني  293

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب بني وطني  294

 الدول األوروبية

0 0,45 

 0,49 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب بني وطني  295

 1,3 0 املنستير قائمة حزبية حزب بني وطني  296

 0,25 0 منوبة قائمة حزبية حزب بني وطني  297

 0,41 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية حزب بني وطني  298

 0,66 0 1نابل  قائمة حزبية حزب بني وطني  299

 0,44 0 2تونس  قائمة حزبية حزب بني وطني  300

 0,23 0 القيروان قائمة حزبية حزب بني وطني  301

 0,63 0 سوسة قائمة حزبية حزب بني وطني  302

 0,31 0 2نابل  قائمة حزبية حزب بني وطني  303

 0,17 0 زغوان قائمة حزبية حزب بني وطني  304

 2,66 1 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب تيار املحبة  305

 0,38 0 قبلي قائمة حزبية حزب تيار املحبة  306

 0,68 0 القصرين قائمة حزبية ب تيار املحبةحز   307

 0,24 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب تيار املحبة  308

 0,44 0 قفصة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  309

 1,3 0 املهدية قائمة حزبية حزب تيار املحبة  310

 0,74 0 2نابل  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  311

 0,44 0 ينتطاو  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  312

 1,04 0 القيروان قائمة حزبية حزب تيار املحبة  313

 0,4 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  314

 0,19 0 املنستير قائمة حزبية حزب تيار املحبة  315

 0,3 0 سليانة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  316

 0,42 0 1تونس  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  317

 0,34 0 منوبة حزبية قائمة حزب تيار املحبة  318

 0,78 0 زغوان قائمة حزبية حزب تيار املحبة  319

 0,69 0 بنزرت قائمة حزبية حزب تيار املحبة  320

 0,69 0 1نابل  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  321

 1,81 0 توزر قائمة حزبية حزب تيار املحبة  322



92 

 

 0,4 0 أريانة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  323

 0,4 0 2تونس  مة حزبيةقائ حزب تيار املحبة  324

 0,51 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب تيار املحبة  325

 0,83 0 مدنين قائمة حزبية حزب تيار املحبة  326

 0,47 0 سوسة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  327

 0,48 0 باجة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  328

 0,36 0 بن عروس قائمة حزبية حزب تيار املحبة  329

 0,23 0 جندوبة قائمة حزبية حزب تيار املحبة  330

 0,85 0 أريانة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  331

 1,23 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  332

 1,39 0 القصرين قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  333

 0,14 0 توزر قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  334

 1,82 0 يدسيدي بوز  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  335

 2,5 0 قفصة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  336

 0,84 0 قابس قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  337

 1,11 0 بنزرت قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  338

 1,84 0 الكاف قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  339

 0,67 0 سوسة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  340

 0,91 0 1تونس  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  341

 0,54 0 1نابل  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  342

 1,83 0 باجة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  343

 0,74 0 2تونس  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  344

 0,57 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  345

 0,77 0 سليانة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  346

 0,6 0 مدنين قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  347

 0,68 0 املنستير قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  348

 5,31 1 جندوبة قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  349

 1,1 0 بن عروس قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  350

 0,71 0 زغوان قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  351

 0,73 0 منوبة قائمة حزبية بيةحزب الجبهة الشع  352

 1,52 0 القيروان قائمة حزبية حزب الجبهة الشعبية  353

 4,63 1 زغوان قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  354

 1,76 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  355

 1,68 0 قبلي قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  356

 6,43 1 رتوز  قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  357

 1,83 0 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  358

 2,46 1 القصرين قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  359

 1,2 0 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  360



93 

 

 0,97 0 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  361

 0,93 0 سوسة قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  362

 0,5 0 بن عروس قائمة حزبية اء تونسحزب حركة ند  363

 1,25 0 باجة قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  364

 1,41 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  365

 2,02 0 قابس قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  366

 1,75 0 بنزرت قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  367

 0,87 0 ةجندوب قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  368

 1,54 0 يليامرس-فرنسا قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  369

 1,65 0 منوبة قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  370

 0,98 0 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  371

 0,74 0 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  372

 0,85 0 الكاف قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  373

 2,05 0 املنستير قائمة حزبية ركة نداء تونسحزب ح  374

 2,72 0 القيروان قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  375

 1,81 0 املهدية قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس  376

 0,68 0 القصرين قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  377

 2,76 1 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  378

 0,39 0 بن عروس قائمة حزبية س يحزب البديل التون  379

 0,5 0 بنزرت قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  380

 4,15 0 توزر قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  381

 6,45 1 املنستير قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  382

 0,68 0 1نابل  قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  383

 1,42 0 زغوان قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  384

 0,56 0 أريانة قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  385

 0,72 0 سليانة قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  386

 0,92 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  387

 1,35 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  388

 1,34 0 القيروان قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  389

 2,93 0 2نابل  قائمة حزبية ل التونس يحزب البدي  390

 0,64 0 منوبة قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  391

 1,54 0 مدنين قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  392

 4,5 1 سوسة قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  393

 2,24 0 الكاف قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  394

 0,62 0 1تونس  قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  395

 1,1 0 تطاوين قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  396

 0,41 0 جندوبة قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  397

 0,86 0 2تونس  قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  398
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حزب التكتل الديمقراطي من أجل   399

 العمل والحريات

 1,53 0 باريس-فرنسا قائمة حزبية

 حزب التكتل الديمقراطي من أجل  400

 العمل والحريات

 0,21 0 بنزرت قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   401

 العمل والحريات

 0,21 0 قفصة قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   402

 العمل والحريات

 0,45 0 2صفاقس  قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   403

 العمل والحريات

 0,21 0 أريانة قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   404

 العمل والحريات

 0,14 0 بن عروس قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   405

 العمل والحريات

 0,55 0 قابس قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   406

 العمل والحريات

 0,32 0 املنستير قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   407

 لحرياتالعمل وا

 0,76 0 سليانة قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   408

 العمل والحريات

 0,58 0 1صفاقس  قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   409

 العمل والحريات

 0,19 0 القصرين قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   410

 العمل والحريات

 0,27 0 1تونس  قائمة حزبية

التكتل الديمقراطي من أجل  حزب  411

 العمل والحريات

 0,12 0 منوبة قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   412

 العمل والحريات

 1,32 0 املهدية قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   413

 العمل والحريات

 0,45 0 1نابل  قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   414

 العمل والحريات

 0,59 0 زغوان قائمة حزبية

حزب التكتل الديمقراطي من أجل   415

 العمل والحريات

 0,29 0 2تونس  قائمة حزبية

 0,78 0 باجة قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  416

 0,23 0 القصرين قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  417

 0,5 0 1نس تو  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  418

 1,27 0 قبلي قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  419

 0,32 0 بنزرت قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  420
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 0,51 0 سليانة قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  421

 0,22 0 بن عروس قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  422

 1,08 0 قابس قائمة حزبية ل الجمهوريةحزب املؤتمر من أج  423

 0,37 0 جندوبة قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  424

 0,41 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  425

 0,25 0 2تونس  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  426

 0,32 0 يانةأر  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  427

 1,13 0 القيروان قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  428

 0,52 0 1نابل  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  429

 0,47 0 2نابل  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  430

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  431

 روبيةالدول األو 

0 0,52 

 1,71 0 القصرين قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  432

 0,14 0 توزر قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  433

 0,23 0 قفصة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  434

 0,17 0 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  435

 0,24 0 قبلي قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  436

 0,22 0 بن عروس يةقائمة حزب الحزب اإلشتراكي  437

 0,83 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  438

 0,5 0 جندوبة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  439

 0,83 0 القيروان قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  440

 1,07 0 الكاف قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  441

 0,17 0 2تونس  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  442

 2,43 0 زغوان قائمة حزبية اكيالحزب اإلشتر   443

 0,85 0 سليانة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  444

 0,19 0 سوسة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  445

 0,19 0 منوبة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي  446

 0,38 0 سليانة قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  447

 0,35 0 توزر قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  448

 0,39 0 قفصة قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  449

 0,2 0 القصرين قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  450

 0,18 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  451

 0,19 0 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  452

 0,75 0 قابس حزبية قائمة حزب حركة الشباب "نحن لها"  453

 0,66 0 جندوبة قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  454

 0,51 0 مدنين قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  455

 0,23 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  456

 0,35 0 أريانة قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  457



96 

 

 0,32 0 1تونس  قائمة حزبية ن لها"حزب حركة الشباب "نح  458

 0,54 0 املهدية قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  459

 0,95 0 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  460

 0,33 0 القيروان قائمة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  461

 3,78 1 بن عروس قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  462

 3,36 0 1نابل  قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  463

 0,32 0 توزر قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  464

 0,99 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  465

 0,76 0 القيروان قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  466

 3,36 0 منوبة قائمة حزبية يحزب االتحاد الشعبي الجمهور   467

 7,99 1 القصرين قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  468

 1,17 0 قفصة قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  469

 3 0 أريانة قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  470

 2,56 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  471

 1,11 0 سليانة قائمة حزبية تحاد الشعبي الجمهوريحزب اال  472

 1,84 0 باجة قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  473

 1,38 0 املهدية قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  474

 4,19 1 املنستير قائمة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  475

 0,67 0 تطاوين قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  476

 0,82 0 2نابل  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  477

 0,32 0 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  478

 0,53 0 سوسة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  479

 0,51 0 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  480

 0,84 0 منوبة مة حزبيةقائ الحزب اإلشتراكي الدستوري  481

 0,37 0 الكاف قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  482

 0,99 0 1نابل  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  483

 1,06 0 1تونس  قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  484

 0,37 0 سليانة قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  485

 0,99 0 جندوبة قائمة حزبية وريالحزب اإلشتراكي الدست  486

 4,31 1 القصرين قائمة حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  487

 1,55 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  488

 0,79 0 القيروان قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  489

 0,14 0 املنستير قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  490

 0,17 0 مدنين حزبيةقائمة  حزب "هلموا لتونس"  491

 0,31 0 سليانة قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  492

 0,38 0 الكاف قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  493

 1,11 0 تطاوين قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  494

 1,16 0 بنزرت قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  495
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 0,16 0 املهدية قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  496

 0,28 0 منوبة قائمة حزبية لموا لتونس"حزب "ه  497

 0,62 0 جندوبة قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  498

 0,13 0 سوسة قائمة حزبية حزب "هلموا لتونس"  499

 5,13 1 1تونس  قائمة حزبية حزب الرحمة  500

 5,07 1 منوبة قائمة حزبية حزب الرحمة  501

 1,29 0 بنزرت قائمة حزبية حزب الرحمة  502

 4,53 1 أريانة ائمة حزبيةق حزب الرحمة  503

 0,52 0 القيروان قائمة حزبية حزب الرحمة  504

 6,85 1 بن عروس قائمة حزبية حزب الرحمة  505

 1,22 0 باجة قائمة حزبية حزب الرحمة  506

 2,95 0 زغوان قائمة حزبية حزب الرحمة  507

 3,26 0 2تونس  قائمة حزبية حزب الرحمة  508

 0,44 0 توزر بيةقائمة حز  حزب حركة شباب تونس الوطني  509

 0,79 0 القيروان قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  510

 0,72 0 منوبة قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  511

 1,12 0 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  512

 1,67 0 الكاف قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  513

 0,46 0 املنستير قائمة حزبية وطنيحزب حركة شباب تونس ال  514

 0,53 0 سليانة قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  515

 0,47 0 أريانة قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  516

 0,76 0 سوسة قائمة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  517

 0,41 0 منوبة قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  518

 0,7 0 تطاوين قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  519

 0,19 0 قفصة قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  520

 0,27 0 قابس قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  521

 0,19 0 بن عروس قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  522

 0,51 0 باجة قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  523

 0,54 0 املهدية قائمة حزبية حزب أوفياء للوطن  524

 0,95 0 القصرين قائمة حزبية الف من أجل تونسحزب التح  525

 0,36 0 قفصة قائمة حزبية حزب التحالف من أجل تونس  526

 0,87 0 القيروان قائمة حزبية حزب التحالف من أجل تونس  527

 0,67 0 سوسة قائمة حزبية حزب التحالف من أجل تونس  528

 0,43 0 1صفاقس  قائمة حزبية حزب التحالف من أجل تونس  529

 0,52 0 باجة قائمة حزبية التحالف من أجل تونسحزب   530

 3,52 1 جندوبة قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  531

 0,3 0 أريانة قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  532

 0,47 0 1تونس  قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  533
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 0,69 0 الكاف قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  534

 0,41 0 ةباج قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  535

 0,45 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النضال الوطني  536

 0,13 0 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة النضال الوطني  537

 0,62 0 مدنين قائمة حزبية حزب حركة النضال الوطني  538

 0,58 0 املنستير قائمة حزبية حزب حركة النضال الوطني  539

 0,51 0 يروانالق قائمة حزبية حزب حركة النضال الوطني  540

 0,21 0 2تونس  قائمة حزبية حزب القطب  541

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية حزب القطب  542

 دول العـالم

0 0,05 

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب القطب  543

 الدول األوروبية

0 0,1 

 0,17 0 القيروان قائمة حزبية حزب القطب  544

 0,29 0 لقصرينا قائمة حزبية حزب املسؤولية الوطنية  545

 0,07 0 منوبة قائمة حزبية حزب املسؤولية الوطنية  546

 0,09 0 بن عروس قائمة حزبية حزب املسؤولية الوطنية  547

 0,29 0 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب العدالة والتنمية  548

 0,51 0 تطاوين قائمة حزبية حزب العدالة والتنمية  549

 0,61 0 باجة قائمة حزبية حزب العدالة والتنمية  550

 0,37 0 القصرين قائمة حزبية حزب أمل تونس  551

 0,36 0 منوبة قائمة حزبية حزب أمل تونس  552

 0,15 0 قفصة قائمة حزبية حزب الخضر للتقدم  553

 0,18 0 1تونس  قائمة حزبية حزب الخضر للتقدم  554

الحزب الديمقراطي للعدالة   555

 والرخاء

العالم العربي و باقي  قائمة حزبية

 دول العـالم

0 0,12 

الحزب الديمقراطي للعدالة   556

 والرخاء

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية

 الدول األوروبية

0 0,16 

 0,12 0 أريانة قائمة حزبية حزب املحافظين التونسيين  557

 0,21 0 2صفاقس  قائمة حزبية حزب الرفاه التونس ي  558

 0,11 0 سوسة قائمة حزبية حزب الخيار الثالث  559

 0,16 0 املنستير قائمة حزبية حزب تونس العمل  560

 0,69 0 زغوان قائمة حزبية حزب تونس للجميع  561

 0,63 0 1نابل  قائمة حزبية حزب معا من أجل الخضراء  562

 1,36 0 أريانة قائمة ائتالفية أمل وعمل  563

 1,3 0 منوبة قائمة ائتالفية أمل وعمل  564

 4,2 0 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  565

 0,79 0 قفصة ائتالفية قائمة أمل وعمل  566

 1,68 0 توزر قائمة ائتالفية أمل وعمل  567
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 0,38 0 القصرين قائمة ائتالفية أمل وعمل  568

 2,67 0 يليامرس-فرنسا قائمة ائتالفية أمل وعمل  569

 0,6 0 قبلي قائمة ائتالفية أمل وعمل  570

 0,62 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية أمل وعمل  571

 2,65 0 ليانةس قائمة ائتالفية أمل وعمل  572

 1,92 0 سوسة قائمة ائتالفية أمل وعمل  573

 0,45 0 الكاف قائمة ائتالفية أمل وعمل  574

 1,06 0 1تونس  قائمة ائتالفية أمل وعمل  575

 4,47 1 1نابل  قائمة ائتالفية أمل وعمل  576

 1,19 0 املهدية قائمة ائتالفية أمل وعمل  577

 1,37 0 2نابل  قائمة ائتالفية أمل وعمل  578

 1,47 0 بن عروس قائمة ائتالفية وعمل أمل  579

 0,95 0 جندوبة قائمة ائتالفية أمل وعمل  580

 1,73 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية أمل وعمل  581

 1,44 0 بنزرت قائمة ائتالفية أمل وعمل  582

 1,46 0 باجة قائمة ائتالفية أمل وعمل  583

 1,16 0 2تونس  قائمة ائتالفية أمل وعمل  584

 8,11 1 باريس-فرنسا فيةقائمة ائتال  أمل وعمل  585

 1,66 0 زغوان قائمة ائتالفية أمل وعمل  586

 1,62 0 إيطاليا قائمة ائتالفية أمل وعمل  587

 1,55 0 قابس قائمة ائتالفية أمل وعمل  588

 4,78 0 أملانيا قائمة ائتالفية أمل وعمل  589

 1,55 0 القيروان قائمة ائتالفية أمل وعمل  590

 1,41 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية أمل وعمل  591

 2,52 0 املنستير قائمة ائتالفية أمل وعمل  592

 0,97 0 أريانة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  593

 1,7 0 قبلي قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  594

 0,62 0 أملانيا قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  595

 0,89 0 بن عروس قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  596

 2,35 0 سيدي بوزيد فيةقائمة ائتال  إئتالف الجبهة  597

 2,82 0 قفصة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  598

 0,54 0 القصرين قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  599

 1,07 0 قابس قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  600

 0,59 0 2تونس  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  601

قارة أمريكا وباقي  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  602

 ألوروبيةالدول ا

0 0,47 

 1,24 0 القيروان قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  603

 0,7 0 باريس-فرنسا قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  604
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 0,94 0 إيطاليا قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  605

 1,03 0 باجة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  606

 1,16 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  607

 0,94 0 منوبة قائمة ائتالفية الجبهةإئتالف   608

 1,13 0 1نابل  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  609

 0,78 0 جندوبة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  610

 1,09 0 2نابل  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  611

 2,73 0 سليانة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  612

 0,92 0 املهدية قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  613

 0,77 0 1تونس  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  614

 0,68 0 زغوان قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  615

 0,41 0 املنستير قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  616

 1,28 0 سوسة قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  617

 0,88 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية إئتالف الجبهة  618

 0,34 0 بنزرت فيةقائمة ائتال  إئتالف الجبهة  619

 0,65 0 القيروان قائمة ائتالفية تونس أخرى   620

 2,23 0 توزر قائمة ائتالفية تونس أخرى   621

 0,52 0 1تونس  قائمة ائتالفية تونس أخرى   622

 0,72 0 القصرين قائمة ائتالفية تونس أخرى   623

 0,46 0 قفصة قائمة ائتالفية تونس أخرى   624

 0,91 0 زيدسيدي بو  قائمة ائتالفية تونس أخرى   625

 3,78 0 قبلي قائمة ائتالفية تونس أخرى   626

 1,58 0 بنزرت قائمة ائتالفية تونس أخرى   627

قارة أمريكا وباقي  قائمة ائتالفية تونس أخرى   628

 الدول األوروبية

0 1,01 

العالم العربي و باقي  قائمة ائتالفية تونس أخرى   629

 دول العـالم

0 1,48 

 3,68 0 باجة قائمة ائتالفية تونس أخرى   630

 1,99 0 مدنين قائمة ائتالفية تونس أخرى   631

 0,19 0 2تونس  قائمة ائتالفية تونس أخرى   632

 1,17 0 جندوبة قائمة ائتالفية تونس أخرى   633

 0,39 0 بن عروس قائمة ائتالفية تونس أخرى   634

 2,44 0 سليانة قائمة ائتالفية تونس أخرى   635

 0,55 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية تونس أخرى   636

 1,23 0 تطاوين قائمة ائتالفية تونس أخرى   637

 1,74 0 باريس-فرنسا قائمة ائتالفية تونس أخرى   638

 2,95 0 قابس قائمة ائتالفية تونس أخرى   639

 0,86 0 سوسة قائمة ائتالفية تونس أخرى   640
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 0,5 0 منوبة قائمة ائتالفية تونس أخرى   641

 0,33 0 2نابل  قائمة ائتالفية تونس أخرى   642

 0,4 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية تونس أخرى   643

 0,63 0 الكاف قائمة ائتالفية تونس أخرى   644

 0,43 0 أملانيا قائمة ائتالفية تونس أخرى   645

 2,62 0 قفصة قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  646

 4,43 1 2تونس  قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  647

 2,89 1 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  648

 11,77 1 تطاوين قائمة ائتالفية الف الكرامةإئت  649

 14,48 1 قبلي قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  650

 5,61 1 املهدية قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  651

 3,78 1 جندوبة قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  652

 6,47 1 القيروان قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  653

 7,49 1 1تونس  فيةقائمة ائتال  إئتالف الكرامة  654

 10,76 1 1صفاقس  قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  655

 6,37 1 2نابل  قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  656

 7,2 1 بنزرت قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  657

 7,84 1 باريس-فرنسا قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  658

 10,88 0 أملانيا قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  659

 2,04 0 الكاف قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  660

 7,85 1 مدنين قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  661

 6,12 1 أريانة قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  662

 5,21 1 1نابل  قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  663

 9,41 1 يليامرس-فرنسا قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  664

 5,53 1 سوسة ائتالفية قائمة إئتالف الكرامة  665

 3,39 0 املنستير قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  666

 6,69 1 منوبة قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  667

 13,82 2 2صفاقس  قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  668

 7,05 1 بن عروس قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  669

 2,54 0 سليانة قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  670

 1,3 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية عيش تونس ي  671

 0,69 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية عيش تونس ي  672

 1,34 0 قفصة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  673

 0,87 0 قبلي قائمة ائتالفية عيش تونس ي  674

 1,29 0 القصرين قائمة ائتالفية عيش تونس ي  675

 1,47 0 منوبة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  676

 0,95 0 قابس قائمة ائتالفية يعيش تونس   677

 1,35 0 املهدية قائمة ائتالفية عيش تونس ي  678
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 1,34 0 جندوبة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  679

 1,31 0 املنستير قائمة ائتالفية عيش تونس ي  680

 2,1 0 2نابل  قائمة ائتالفية عيش تونس ي  681

 1,57 0 بن عروس قائمة ائتالفية عيش تونس ي  682

 1,97 0 زغوان ئتالفيةقائمة ا عيش تونس ي  683

 1,47 0 سوسة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  684

 2,64 0 1نابل  قائمة ائتالفية عيش تونس ي  685

 1,68 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية عيش تونس ي  686

 0,71 0 تطاوين قائمة ائتالفية عيش تونس ي  687

 0,83 0 توزر قائمة ائتالفية عيش تونس ي  688

 1,15 0 باجة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  689

 1,02 0 الكاف قائمة ائتالفية عيش تونس ي  690

 2,26 0 2تونس  قائمة ائتالفية عيش تونس ي  691

 1,18 0 القيروان قائمة ائتالفية عيش تونس ي  692

 2,33 0 أريانة قائمة ائتالفية عيش تونس ي  693

 0,94 0 سليانة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  694

 0,98 0 2نابل  قائمة ائتالفية كلنا للوطن  695

 0,9 0 قفصة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  696

 1,29 0 سوسة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  697

 0,32 0 أريانة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  698

 0,35 0 1نابل  قائمة ائتالفية كلنا للوطن  699

 0,74 0 القصرين قائمة ائتالفية كلنا للوطن  700

 1,35 0 جندوبة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  701

 1,53 0 زغوان قائمة ائتالفية وطنكلنا لل  702

 0,43 0 القيروان قائمة ائتالفية كلنا للوطن  703

 1,48 0 املهدية قائمة ائتالفية كلنا للوطن  704

 0,83 0 باجة قائمة ائتالفية كلنا للوطن  705

 1,38 0 توزر قائمة ائتالفية كلنا للوطن  706

 0,54 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية كلنا للوطن  707

 0,39 0 منوبة ائمة ائتالفيةق كلنا للوطن  708

 0,4 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية كلنا للوطن  709

 0,3 0 بن عروس قائمة ائتالفية كلنا للوطن  710

 0,83 0 بنزرت قائمة ائتالفية كلنا للوطن  711

 0,31 0 1تونس  قائمة ائتالفية كلنا للوطن  712

 0,22 0 2تونس  قائمة ائتالفية كلنا للوطن  713

 1,65 0 الكاف ة ائتالفيةقائم كلنا للوطن  714

 0,42 0 الكاف قائمة ائتالفية الوطن الجديد  715

 0,84 0 القصرين قائمة ائتالفية الوطن الجديد  716
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 1,23 0 قابس قائمة ائتالفية الوطن الجديد  717

 0,44 0 1تونس  قائمة ائتالفية الوطن الجديد  718

 0,89 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية الوطن الجديد  719

 0,56 0 قفصة قائمة ائتالفية جديدالوطن ال  720

 0,54 0 1نابل  قائمة ائتالفية الوطن الجديد  721

 0,28 0 2تونس  قائمة ائتالفية الوطن الجديد  722

 0,43 0 سوسة قائمة ائتالفية الوطن الجديد  723

 0,57 0 بنزرت قائمة ائتالفية الوطن الجديد  724

 2,66 0 باجة قائمة ائتالفية الوطن الجديد  725

 0,39 0 بن عروس قائمة ائتالفية لجديدالوطن ا  726

 1,48 0 تطاوين قائمة ائتالفية الوطن الجديد  727

 1,57 0 مدنين قائمة ائتالفية الوطن الجديد  728

 0,52 0 باريس-فرنسا قائمة ائتالفية الوطن الجديد  729

 1,24 0 القيروان قائمة ائتالفية الوطن الجديد  730

 2,56 0 زغوان قائمة ائتالفية الوطن الجديد  731

 0,17 0 املنستير قائمة ائتالفية الوطن الجديد  732

 0,64 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  733

 3,5 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  734

 0,28 0 1نابل  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  735

 3,95 1 قفصة قائمة ائتالفية اإلجتماعياإلتحاد الديمقراطي   736

 0,44 0 قابس قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  737

 0,28 0 القيروان قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  738

 0,79 0 مدنين قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  739

 0,56 0 توزر الفيةقائمة ائت اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  740

 0,5 0 سوسة قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  741

 1,58 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  742

 0,56 0 بنزرت قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  743

 1,91 0 زغوان قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  744

 0,82 0 2تونس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  745

 1,39 0 1تونس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  746

 0,62 0 أريانة قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  747

 0,57 0 جندوبة قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  748

 1,21 0 سليانة قائمة ائتالفية طي اإلجتماعياإلتحاد الديمقرا  749

 2,52 0 قفصة قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  750

 0,92 0 القصرين قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  751

 1,2 0 1نابل  قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  752

 0,65 0 منوبة قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  753

 1,96 0 2ابل ن قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  754
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 0,28 0 باجة قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  755

 1,45 0 املهدية قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  756

 0,95 0 جندوبة قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  757

 2,07 0 املنستير قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  758

 0,37 0 2تونس  قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  759

 0,47 0 سوسة قائمة ائتالفية شاركمواطنون ون  760

 0,21 0 القيروان قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  761

 0,68 0 1تونس  قائمة ائتالفية مواطنون ونشارك  762

 0,45 0 قفصة قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  763

 0,43 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  764

 0,15 0 بن عروس قائمة ائتالفية للمستقلين اإلتحاد الوطني  765

 0,73 0 منوبة قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  766

 0,43 0 املنستير قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  767

 0,63 0 الكاف قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  768

 0,62 0 زغوان قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  769

 0,41 0 سليانة قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  770

 1,1 0 باجة قائمة ائتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  771

 0,22 0 1تونس  قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  772

 3,48 1 القيروان قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  773

 0,21 0 بن عروس قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  774

 0,41 0 جندوبة قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  775

 0,15 0 املنستير قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  776

 0,39 0 باجة قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  777

 0,08 0 2تونس  قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  778

 0,14 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية الرابطة الخضراء  779

 0,61 0 قفصة قائمة ائتالفية صلالرجوع إلى األ   780

 1,27 0 زغوان قائمة ائتالفية الرجوع إلى األصل  781

 0,17 0 أريانة قائمة ائتالفية الرجوع إلى األصل  782

 0,72 0 القصرين قائمة ائتالفية الرجوع إلى األصل  783

 0,27 0 بن عروس قائمة ائتالفية الرجوع إلى األصل  784

 3,12 1 القيروان ةقائمة ائتالفي الرجوع إلى األصل  785

 0,28 0 الكاف قائمة ائتالفية الرجوع إلى األصل  786

 0,16 0 1تونس  قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   787

 0,12 0 2نابل  قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   788

 0,12 0 زغوان قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   789

 0,24 0 املهدية ائتالفية قائمة املستقلون الديمقراطيون   790

 0,13 0 بن عروس قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   791

 0,11 0 أريانة قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   792
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 0,08 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية املستقلون الديمقراطيون   793

 0,39 0 سيدي بوزيد قائمة ائتالفية تحرك  794

 0,23 0 الكاف قائمة ائتالفية تحرك  795

 0,54 0 1تونس  قائمة ائتالفية تحرك  796

 2,4 0 باجة قائمة ائتالفية تحرك  797

 0,19 0 منوبة قائمة ائتالفية تحرك  798

 0,08 0 بن عروس قائمة ائتالفية تحرك  799

 0,46 0 تطاوين قائمة ائتالفية تحرك  800

 0,16 0 املنستير قائمة ائتالفية النصر لتونس  801

 0,24 0 2نابل  يةقائمة ائتالف النصر لتونس  802

 0,18 0 سوسة قائمة ائتالفية النصر لتونس  803

 0,21 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية النصر لتونس  804

 0,3 0 املهدية قائمة ائتالفية النصر لتونس  805

العالم العربي و باقي  قائمة ائتالفية النصر لتونس  806

 دول العـالم

0 0,08 

 0,72 0 2تونس  قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  807

 1,15 0 1نابل  قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  808

 0,59 0 بن عروس قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  809

 0,64 0 1تونس  قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  810

 0,58 0 سليانة قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  811

 0,95 0 2نابل  قائمة ائتالفية من أجل تأسيس جديد  812

 0,45 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية لشباب يتحدىا  813

 0,4 0 املنستير قائمة ائتالفية الشباب يتحدى  814

 1,56 0 سوسة قائمة ائتالفية الشباب يتحدى  815

 1,69 0 2صفاقس  قائمة ائتالفية يد وحدة  816

 2,28 0 1صفاقس  قائمة ائتالفية يد وحدة  817

 0,2 0 الكاف قائمة ائتالفية أنقذ تونس  818

نس ي صوت التونسيين عيش تو   819

 بالخارج

 4,51 0 يليامرس-فرنسا قائمة ائتالفية

 0,38 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة البيئة والتنمية أريانة  820

 0,26 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة التحدي بأريانة  821

 0,4 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة األفضل  822

 0,32 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة أحبك يا شعب  823

 0,38 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة السنبلة  824

 0,33 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة أصواتكم أمانة  825

 0,52 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة االمتياز  826

ات  827  0,3 0 أريانة قائمة مستقلة قائمة حري 
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العالم العربي و باقي  قائمة مستقلة أمل و عمل املستقلة  828

 دول العـالم

0 4,37 

العالم العربي و باقي  قائمة مستقلة أهداف  829

 دول العـالم

0 0,54 

 1,73 0 القصرين قائمة مستقلة األحرار املتحدون   830

ية  831  0,63 0 القصرين قائمة مستقلة القائمة املستقلة الحر 

 0,38 0 القصرين قائمة مستقلة سواعد الشباب  832

 0,84 0 القصرين قائمة مستقلة الوصية  833

 5,98 1 القصرين قائمة مستقلة الوفاء بالعهد  834

 0,3 0 القصرين قائمة مستقلة شعلة الخير  835

 2,24 0 القصرين قائمة مستقلة شرفاء القصرين  836

 0,57 0 القصرين قائمة مستقلة أرض السباسب  837

 0,44 0 القصرين قائمة مستقلة السبيل  838

 1,1 0 القصرين قائمة مستقلة القصرين للجميع  839

 0,72 0 القصرين مستقلةقائمة  احبك يا شعب  840

 1,63 0 القصرين قائمة مستقلة اإلقالع  841

 0,44 0 القصرين قائمة مستقلة نحب نعيش  842

 4,42 1 القصرين قائمة مستقلة االمتياز  843

 0,66 0 القصرين قائمة مستقلة إيجابيون   844

 0,31 0 القصرين قائمة مستقلة املواطن املستقل  845

 1,28 0 القصرين لةقائمة مستق القصرين تتحد و تتغير  846

 0,98 0 القصرين قائمة مستقلة مستقبلنا بيدينا  847

 0,25 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة القيروان الجديدة  848

 0,42 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة العين  849

 0,35 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة التأسيس الجديد القيروان  850

 0,24 0 روانالقي قائمة مستقلة قائمة االغالبة  851

 1,1 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة القيروان في القلب  852

 0,3 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة  صوت االغالبة  853

 1,18 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة رد اإلعتبار  854

 0,22 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة  االتحاد الوطني للمستقلين  855

 0,29 0 القيروان ستقلةقائمة م قائمة صوت القيروان  856

 0,42 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة تيار العامل التونس ي  857

قائمة تونس أفضل القيروان   858

 أفضل

 1,18 0 القيروان قائمة مستقلة

 0,52 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة القيروان تجمعنا  859

 1,84 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة االقالع نحو األفضل  860

 2,35 0 القيروان قائمة مستقلة السنبلة قائمة  861

 0,47 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة التحدي و الطموح  862
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 1,14 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة القروان غدوة خير  863

 2,31 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة  فرسان القيروان  864

 0,68 0 القيروان قائمة مستقلة قائمة أنوار األغالبة  865

 1,81 0 القيروان قائمة مستقلة ة شموع الوطنقائم  866

 0,51 0 الكاف قائمة مستقلة بدل العقلية  867

 0,75 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف تسكننا  868

 2,66 0 الكاف قائمة مستقلة الفالحة هي الحل  869

 1,42 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف تجمعنا  870

 0,38 0 الكاف قائمة مستقلة دريم  871

 2,56 0 الكاف قائمة مستقلة اوقيت...قايمتن  872

 0,23 0 الكاف قائمة مستقلة الشجرة الطيبة  873

 2,13 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف حرة  874

 2,44 0 الكاف قائمة مستقلة كلمة وحدة "الكاف"  875

 1,82 0 الكاف قائمة مستقلة املستقلون األحرار  876

 1,39 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف العالي  877

 0,81 0 الكاف ائمة مستقلةق أحرار الكاف  878

 0,65 0 الكاف قائمة مستقلة التحدي  879

 1,26 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف وقتاش  880

 0,74 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف هي الكل  881

 0,94 0 الكاف قائمة مستقلة مصيرنا بين أيدينا  882

 1,6 0 الكاف قائمة مستقلة الكاف في القلب  883

 0,14 0 نستيرامل قائمة مستقلة العزيمة  884

 0,66 0 املنستير قائمة مستقلة التكتل املدني  885

 0,45 0 املنستير قائمة مستقلة االوفياء  886

 0,54 0 املنستير قائمة مستقلة االصالة والتجديد  887

 0,34 0 املنستير قائمة مستقلة الفالح البسيط  888

 0,93 0 املنستير قائمة مستقلة طموح الشباب  889

 0,81 0 املنستير تقلةقائمة مس اصحاب الهمم  890

 0,27 0 املنستير قائمة مستقلة صمود تونس  891

 0,35 0 املنستير قائمة مستقلة املتوسط  892

 0,2 0 املنستير قائمة مستقلة الفالقة  893

 1,1 0 املنستير قائمة مستقلة التحدي  894

 0,47 0 املنستير قائمة مستقلة العال  895

 0,35 0 املنستير قائمة مستقلة األرض الطيبة  896

 0,94 0 املنستير قائمة مستقلة احرار الدستور   897

 0,44 0 املنستير قائمة مستقلة رضاؤكم غايتنا  898

 0,49 0 املهدية قائمة مستقلة الشموخ  899

 0,41 0 املهدية قائمة مستقلة القائمة املستقلة شبابنا  900
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 1,34 0 املهدية قائمة مستقلة العبور   901

 0,2 0 املهدية قائمة مستقلة معا نستطيع  902

 1,75 0 املهدية قائمة مستقلة مستقبل أفضل  903

 0,85 0 املهدية قائمة مستقلة صوت االحرار  904

 0,66 0 املهدية قائمة مستقلة قائمة التحدي  905

 0,29 0 املهدية قائمة مستقلة نضال كريم دكتور في الحقوق   906

 0,48 0 املهدية قائمة مستقلة قائمة شباب املهدية  907

 0,26 0 املهدية مستقلةقائمة  قائمة الوفاق  908

 1,98 0 املهدية قائمة مستقلة صوت االرياف  909

 0,61 0 املهدية قائمة مستقلة أبناء الشعب العامل  910

 10,7 1 إيطاليا قائمة مستقلة بكلنا توانسه  911

 4,04 0 إيطاليا قائمة مستقلة صوت املهاجر  912

 1,27 0 إيطاليا قائمة مستقلة النصر  913

 0,42 0 باجة قائمة مستقلة لةمعا من أجل تنمية عاد  914

 1,32 0 باجة قائمة مستقلة باجة تجمعنا  915

 0,83 0 باجة قائمة مستقلة طموح ونجاح  916

 0,41 0 باجة قائمة مستقلة شباب اإلصالح و التنمية  917

 0,42 0 باجة قائمة مستقلة العهد  918

 0,54 0 باجة قائمة مستقلة الغزالة  919

 0,34 0 بن عروس قائمة مستقلة نسمة تونس  920

 0,25 0 بن عروس قائمة مستقلة رسالتنا  921

 0,47 0 بن عروس قائمة مستقلة خوذ حقك  922

 0,21 0 بن عروس قائمة مستقلة النملة  923

 0,62 0 بن عروس قائمة مستقلة عين مستقبل بن عروس  924

 0,21 0 بن عروس قائمة مستقلة معا ننتصر  925

 0,51 0 بن عروس قائمة مستقلة 216الشمعة   926

 0,49 0 بن عروس قائمة مستقلة نا بن عروسشباب  927

 0,22 0 بن عروس قائمة مستقلة علي بن غذاهم  928

 0,32 0 بن عروس قائمة مستقلة فجر البناء  929

 2,41 0 بن عروس قائمة مستقلة بن عروس للجميع  930

 0,2 0 بن عروس قائمة مستقلة مواطنون   931

 1,24 0 بنزرت قائمة مستقلة وحدة بنزرت  932

 0,32 0 بنزرت قائمة مستقلة أحرار الغد  933

 0,21 0 بنزرت قائمة مستقلة الفاعلون الصادقون   934

 0,42 0 بنزرت قائمة مستقلة بنزرت البية  935

 1,28 0 بنزرت قائمة مستقلة أحبك يا شعب  936

 0,61 0 بنزرت قائمة مستقلة تونس متاعنا  937

 0,41 0 بنزرت قائمة مستقلة التحدي  938
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 0,45 0 بنزرت مستقلةقائمة  بنزرت دارنا الكبيرة  939

 1 0 بنزرت قائمة مستقلة التضامن  940

 0,66 0 بنزرت قائمة مستقلة الفالح  941

 0,46 0 بنزرت قائمة مستقلة تونس أمانة  942

 0,41 0 بنزرت قائمة مستقلة الربيع  943

 3,25 0 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  944

 1,12 0 تطاوين قائمة مستقلة اعمار تطاوين  945

 2,95 0 توزر مة مستقلةقائ متحدون   946

 1,03 0 توزر قائمة مستقلة الرسالة  947

 6,65 1 توزر قائمة مستقلة املواطنة و التنمية  948

 3,35 0 توزر قائمة مستقلة الجريد موطني  949

 1,27 0 توزر قائمة مستقلة التحدي و الطموح  950

 3,64 0 توزر قائمة مستقلة مستقبلنا بيدينا  951

 2,51 0 توزر قائمة مستقلة جريدنا  952

 0,8 0 توزر قائمة مستقلة النهوض  953

 3,89 0 توزر قائمة مستقلة لسان الجريد  954

 1,46 0 توزر قائمة مستقلة نحن على العهد  955

 0,21 0 1تونس  قائمة مستقلة تونس في العاللي  956

 0,54 0 1تونس  قائمة مستقلة شباب اإلصالح  957

 0,23 0 1تونس  قائمة مستقلة سيب الشباب  958

 0,07 0 1تونس  قائمة مستقلة أحرارقادرون   959

 1,41 0 1تونس  قائمة مستقلة نبض تونس  960

 1,07 0 1تونس  قائمة مستقلة الخير  961

 0,9 0 1تونس  قائمة مستقلة بالدنا  962

 0,28 0 1تونس  قائمة مستقلة الطريق الصحيح  963

 0,11 0 2تونس  قائمة مستقلة نواب شباب  964

 0,15 0 2نس تو  قائمة مستقلة تونس تضوي علينا  965

 0,13 0 2تونس  قائمة مستقلة كلنا قادرون  966

 0,15 0 2تونس  قائمة مستقلة أجيال تونس  967

 0,14 0 2تونس  قائمة مستقلة الحوار  968

 4,64 1 2تونس  قائمة مستقلة نحن هنا  969

 0,09 0 2تونس  قائمة مستقلة تونس تتبدل  970

 0,07 0 2تونس  قائمة مستقلة والد الحومة  971

 0,1 0 2تونس  قائمة مستقلة ونساحرار ت  972

 0,12 0 2تونس  قائمة مستقلة صوت أسود الوطن  973

 1,79 0 جندوبة قائمة مستقلة رابطة األحرار للعدالة و التنمية  974

 0,54 0 جندوبة قائمة مستقلة تحيا جندوبة  975

 0,41 0 جندوبة قائمة مستقلة من أجل الوطن  976
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 1,84 0 جندوبة قائمة مستقلة اإلقالع بجندوبة  977

 0,43 0 جندوبة قائمة مستقلة صوت املستقبل  978

 0,62 0 جندوبة قائمة مستقلة صوت الضمير  979

 0,53 0 جندوبة قائمة مستقلة الوفاء لجندوبة  980

 0,36 0 جندوبة قائمة مستقلة جندوبة تجمعنا  981

 2,12 0 جندوبة قائمة مستقلة سنابل جندوبة  982

 0,9 0 جندوبة قائمة مستقلة كفانا ...  983

 0,55 0 جندوبة قائمة مستقلة تونس إلي نحبوها  984

 2,38 0 جندوبة قائمة مستقلة شمس خمير  985

 0,63 0 جندوبة قائمة مستقلة لنكن معا  986

 0,79 0 جندوبة قائمة مستقلة صدى الشمال  987

 1,79 0 جندوبة قائمة مستقلة سواعد  988

الى االمام جندوبة القوى   989

 الديمقراطية

 0,21 0 جندوبة قائمة مستقلة

 0,46 0 جندوبة قائمة مستقلة تونس املتألقة  990

 0,4 0 جندوبة قائمة مستقلة حقنا  991

 0,92 0 جندوبة قائمة مستقلة النجاح املستقلة بجندوبة  992

 1 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة فيق لزغوان  993

 0,67 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة العبور   994

 0,49 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة كفى ...  995

 2,31 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الشروق  996

 0,51 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة شباب التحدي  997

 2,57 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة كلنا زغوان  998

 0,27 0 زغوان قائمة مستقلة القائمة املستقلة امليثاق  999

 3,64 1 زغوان قائمة مستقلة قائمة الخير  1000

 2,23 0 زغوان ستقلةقائمة م قائمة زغوان تجمعنا  1001

 0,56 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الخير للجميع  1002

 2,72 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة من أجل مستقبل أفضل  1003

 2,42 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الوفاء للجميع  1004

 1,14 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الكواسر  1005

 0,99 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة ويكيليكس زغوان  1006

 0,92 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الغيث النافع  1007

 0,29 0 زغوان قائمة مستقلة قائمة الحضارة و االزدهار  1008

 0,52 0 سليانة قائمة مستقلة اإلمتياز  1009

 1,25 0 سليانة قائمة مستقلة العين الحمرة  1010

 0,36 0 سليانة قائمة مستقلة إتحاد شباب الغد  1011

 5,76 1 انةسلي قائمة مستقلة بذل و عطاء  1012

 1,85 0 سليانة قائمة مستقلة صوت لنفسك صوت لسليانة  1013
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 4,5 1 سليانة قائمة مستقلة سليانة في عينينا  1014

 2,89 0 سليانة قائمة مستقلة أحبك سليانة  1015

 0,96 0 سليانة قائمة مستقلة سليانة الخير  1016

 0,32 0 سليانة قائمة مستقلة رد اإلعتبار  1017

 1,27 0 انةسلي قائمة مستقلة التحدي  1018

 1,46 0 سليانة قائمة مستقلة كفاءة  1019

 0,63 0 سليانة قائمة مستقلة دَرة الشمال  1020

 2,86 0 سليانة قائمة مستقلة مع بعضنا نبنيو سليانة  1021

 0,4 0 سوسة قائمة مستقلة القائمة املستقلة ربوع الخضراء  1022

 0,57 0 سوسة قائمة مستقلة صوت سوسة  1023

 0,45 0 سوسة قائمة مستقلة القائمة املستقلة للنسور   1024

 0,35 0 سوسة قائمة مستقلة في خدمة سوسة  1025

 0,25 0 سوسة قائمة مستقلة التحالف اإلجتماعي بسوسة  1026

 0,41 0 سوسة قائمة مستقلة املزارعين  1027

 1,47 0 سوسة قائمة مستقلة سوسة تجمعنا  1028

 0,52 0 سوسة قائمة مستقلة سوسة للناس الكل  1029

 0,3 0 سوسة تقلةقائمة مس منارة تونس  1030

 0,17 0 سوسة قائمة مستقلة زهرة الساحل  1031

 0,31 0 سوسة قائمة مستقلة فالحتنا اوال  1032

 0,4 0 سوسة قائمة مستقلة نسمة سوسة  1033

 1,08 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة اإلقالع  1034

 0,38 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة الوعد الصادق  1035

 0,35 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة بوزيدنا  1036

 0,61 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة قائمة إرادة الشعب  1037

 0,84 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة زيتونتنا  1038

 0,62 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة املصير املشترك  1039

 0,35 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة قادمون املستقلة  1040

 2,37 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة سيدي بوزيد الكرامة  1041

 0,43 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة يرتونس  الخ  1042

 0,42 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة سيدي بوزيد توحدنا  1043

 0,38 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة عيون املزونة  1044

 0,64 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة نزرع لنحصد  1045

 2,16 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة يحيا الوطن  1046

 0,99 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة حق موطني  1047

 0,78 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة صوت سيدي بوزيد  1048

 0,62 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة مع بعضنا  1049

 1,05 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة غدوة خير  1050

 0,24 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة حاملون   1051
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 0,86 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة النهوض  1052

 1,8 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة صوت الجهة  1053

 0,91 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة البيان  1054

 0,5 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة صوتي حر  1055

 1,01 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة معا من أجل سيدي بوزيد  1056

 0,69 0 سيدي بوزيد قائمة مستقلة شباب البالد  1057

 1,61 0 1صفاقس  قائمة مستقلة علي بن خليفة  1058

 0,11 0 1صفاقس  قائمة مستقلة مستقلون متحدون   1059

 0,52 0 1صفاقس  قائمة مستقلة نعمل و نأمل في غد أفضل  1060

 1,97 0 1صفاقس  قائمة مستقلة ريحة البالد  1061

 0,83 0 1صفاقس  قائمة مستقلة صوت صفاقس  1062

 0,1 0 1صفاقس  قائمة مستقلة قائمة الشباب للعمل و النزاهة  1063

 0,28 0 1صفاقس  قائمة مستقلة خليج صفاقس  1064

 0,94 0 1صفاقس  قائمة مستقلة األرياف ملحمة  1065

 0,1 0 1صفاقس  قائمة مستقلة التأسيس  الجديد  1066

 0,37 0 1صفاقس  قائمة مستقلة حب صفاقس يجمعنا  1067

 0,51 0 1صفاقس  قائمة مستقلة املنظار  1068

 0,65 0 2صفاقس  قائمة مستقلة صفاقس تجمعنا  1069

 0,24 0 2صفاقس  قائمة مستقلة رجع حق التوانسة  1070

 0,33 0 2صفاقس  قائمة مستقلة صفاقس مليمة عزيزة علينا  1071

 1,04 0 2صفاقس  قائمة مستقلة التحدي  1072

 0,71 0 2صفاقس  قائمة مستقلة قائمة رؤى الشباب  1073

 0,47 0 2صفاقس  قائمة مستقلة السالم  1074

 0,18 0 2صفاقس  قائمة مستقلة فرسان الحق  1075

 0,77 0 2س صفاق قائمة مستقلة التكتل للنهوض بالشباب  1076

 0,75 0 2صفاقس  قائمة مستقلة صفاقسنا  1077

 0,74 0 2صفاقس  قائمة مستقلة اليد في اليد  1078

 0,21 0 2صفاقس  قائمة مستقلة نظف  1079

 0,14 0 باريس-فرنسا قائمة مستقلة نحبك يا تونس  1080

 0,48 0 يليامرس-فرنسا قائمة مستقلة تونس قول وفعل  1081

 1,09 0 قابس قائمة مستقلة شباب قابس  1082

 0,36 0 قابس قائمة مستقلة على الدرب لن نحيد  1083

 2,54 0 قابس قائمة مستقلة يكفينا  1084

قارة أمريكا وباقي  قائمة مستقلة أمل و عمل املستقلة  1085

 الدول األوروبية

0 4,84 

قارة أمريكا وباقي  قائمة مستقلة املستقلون الديمقراطيون   1086

 الدول األوروبية

0 0,22 

 0,45 0قارة أمريكا وباقي  مستقلة قائمة صوت املهاجر  1087
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 الدول األوروبية

 0,13 0 قبلي قائمة مستقلة قائمة العدالة  1088

 0,38 0 قبلي قائمة مستقلة قائمة العزة  1089

 1,91 0 قبلي قائمة مستقلة قائمة نفزاوة تجمعنا  1090

 1,68 0 قبلي قائمة مستقلة قائمة التحدي  1091

 1,95 0 قبلي قائمة مستقلة قائمة درب االحرار  1092

 0,55 0 قفصة قائمة مستقلة قفصة البية  1093

 0,8 0 قفصة قائمة مستقلة شباب مبادرون  1094

 0,53 0 قفصة قائمة مستقلة الحصاد  1095

 0,24 0 قفصة قائمة مستقلة 15الخط   1096

 5,47 1 قفصة قائمة مستقلة قائمة الشباب املستقل  1097

 0,13 0 قفصة قائمة مستقلة الياسمين  1098

 0,06 0 قفصة قائمة مستقلة املجهر  1099

 0,92 0 قفصة قائمة مستقلة قفصة أمانة  1100

 0,78 0 قفصة قائمة مستقلة توازن   1101

 1,1 0 قفصة قائمة مستقلة الفالحة  1102

 0,25 0 قفصة قائمة مستقلة املستقلة للتنمية و الشغل  1103

 0,32 0 قفصة قائمة مستقلة صوت النقل  1104

 0,19 0 قفصة قائمة مستقلة القائمة املستقلة الواحيون   1105

 0,85 0 قفصة قائمة مستقلة قائمة  الوفاء  1106

 0,27 0 قفصة قائمة مستقلة إرادة و تحدي  1107

 0,23 0 قفصة قائمة مستقلة بالدي كيما نحلم بيها  1108

 0,92 0 قفصة قائمة مستقلة عازمون   1109

 0,63 0 قفصة قائمة مستقلة قفصة املتضامنة  1110

 0,16 0 قفصة قائمة مستقلة قفصة غدوة خير  1111

 0,28 0 قفصة قائمة مستقلة للماء البطالة والتنمية حلول   1112

 0,24 0 قفصة قائمة مستقلة الرقي املستقلة  1113

 0,89 0 قفصة قائمة مستقلة نبض قفصة  1114

 0,22 0 مدنين قائمة مستقلة الشراع  1115

 1,99 0 مدنين قائمة مستقلة الوفاء و اإلصالح  1116

 0,75 0 مدنين قائمة مستقلة صوت املستقبل الحر  1117

 0,64 0 مدنين قائمة مستقلة ألمانة و اإلصالحا  1118

 0,59 0 مدنين قائمة مستقلة طريقنا إلى التنمية  1119

 0,4 0 مدنين قائمة مستقلة وطننا يجمعنا  1120

 1,33 0 مدنين قائمة مستقلة مستقبل تنموي واعد  1121

 0,17 0 منوبة قائمة مستقلة تونس العزيزة  1122

 0,32 0 منوبة قائمة مستقلة أحبك يا شعب  1123

 0,75 0 منوبة قائمة مستقلة منوبة الجميلة  1124
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 0,33 0 منوبة قائمة مستقلة الثقة  1125

 0,29 0 منوبة قائمة مستقلة من اجل غد أفضل  1126

 0,39 0 منوبة قائمة مستقلة بالدنا  1127

 0,43 0 منوبة قائمة مستقلة نبض منوبة  1128

 0,12 0 منوبة قائمة مستقلة السيدة املنوبية  1129

 0,58 0 منوبة ستقلةقائمة م نحن منوبة  1130

 0,86 0 منوبة قائمة مستقلة أوالد الحومة  1131

 1,3 0 منوبة قائمة مستقلة غدوة خير  1132

 1,13 0 منوبة قائمة مستقلة رجال و نساء تونس  1133

 1,28 0 منوبة قائمة مستقلة صوت منوبة في البرملان  1134

 0,39 0 1نابل  قائمة مستقلة ورقة قرطاج  1135

 0,31 0 1نابل  قلةقائمة مست نخدموا بالدنا  1136

 0,58 0 1نابل  قائمة مستقلة الشباب أملي  1137

 0,77 0 1نابل  قائمة مستقلة الشباب املستقل  1138

 0,73 0 1نابل  قائمة مستقلة نابل تجمعنا  1139

 0,77 0 1نابل  قائمة مستقلة داركم  1140

 0,17 0 1نابل  قائمة مستقلة فلوكة  1141

 1,86 0 1نابل  قائمة مستقلة قائمة الوطن القبلي  1142

 1,13 0 1نابل  قائمة مستقلة للجميع 1نابل   1143

 1,09 0 1نابل  قائمة مستقلة الكفاح  1144

 4,22 0 2نابل  قائمة مستقلة مستقلون ألجل تونس  1145

 0,58 0 2نابل  قائمة مستقلة أحبك يا شعب  1146

 0,79 0 2نابل  قائمة مستقلة فيق !  1147

 0,72 0 2نابل  قائمة مستقلة قلب نابل  1148

 1,2 0 2نابل  قائمة مستقلة لتحتية و الفالحة أولويةالبنية ا  1149

 0,64 0 2نابل  قائمة مستقلة نحبك يا تونس  1150

 0,84 0 2نابل  قائمة مستقلة املثابرة  1151
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حة التي لم تتول إيداع حساباتها في اآلجال القانونية 2ملحق عدد 
ّ
 : القائمات املترش

 2020 أكتوبر  06إلى تاريخ  حساباتهاقائمات لم تودع 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 قفصة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  1

 القصرين حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  2

 أملانيا حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  3

 سيدي بوزيد حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  4

 إيطاليا ةحزبي حزب حركة شباب تونس الوطني  5

 تطاوين حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  6

 1نابل  حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  7

 باريس-فرنسا حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  8

 1صفاقس  حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  9

 مدنين حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  10

 هديةامل حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  11

 باجة حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  12

 قبلي حزبية حزب البديل التونس ي  13

 قفصة حزبية حزب البديل التونس ي  14

 العالم العربي و باقي دول العـالم حزبية حزب البديل التونس ي  15

 مرسيليا-فرنسا حزبية حزب البديل التونس ي  16

 قابس حزبية حزب البديل التونس ي  17

 باريس-فرنسا حزبية لتونس يحزب البديل ا  18

 أملانيا حزبية حزب البديل التونس ي  19

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية حزبية حزب البديل التونس ي  20

 املهدية حزبية حزب البديل التونس ي  21

 باجة حزبية حزب البديل التونس ي  22

 العالم العربي و باقي دول العـالم حزبية حزب حركة نداء تونس  23

 باريس-فرنسا حزبية كة نداء تونسحزب حر   24

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية حزبية حزب حركة نداء تونس  25

 مدنين حزبية حزب حركة نداء تونس  26

 سليانة حزبية حزب حركة نداء تونس  27

 أملانيا حزبية حزب حركة نداء تونس  28

 1نابل  حزبية حزب حركة نداء تونس  29

 ريانةأ حزبية حزب حركة نداء تونس  30

 2صفاقس  حزبية حزب حركة نداء تونس  31

 قبلي حزبية حزب "هلموا لتونس"  32

 2تونس  حزبية حزب "هلموا لتونس"  33

 زغوان حزبية حزب "هلموا لتونس"  34
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 1تونس  حزبية حزب "هلموا لتونس"  35

 بن عروس حزبية حزب "هلموا لتونس"  36

 أريانة حزبية حزب "هلموا لتونس"  37

 القصرين حزبية حزب أوفياء للوطن  38

 توزر حزبية حزب أوفياء للوطن  39

 سليانة حزبية حزب أوفياء للوطن  40

 1نابل  حزبية حزب أوفياء للوطن  41

 1تونس  حزبية حزب أوفياء للوطن  42

 2نابل  حزبية حزب أوفياء للوطن  43

 القيروان حزبية حزب صوت الفالحين  44

 سيدي بوزيد حزبية حزب صوت الفالحين  45

 2نابل  حزبية حينحزب صوت الفال   46

 1نابل  حزبية حزب صوت الفالحين  47

 سليانة حزبية حزب صوت الفالحين  48

 القصرين حزبية حزب صوت الفالحين  49

 أريانة حزبية حزب أمل تونس  50

 القيروان حزبية حزب أمل تونس  51

 سيدي بوزيد حزبية حزب أمل تونس  52

 زغوان حزبية حزب أمل تونس  53

 انياأمل حزبية حزب أمل تونس  54

 العالم العربي و باقي دول العـالم حزبية حزب تيار املحبة  55

 قابس حزبية حزب تيار املحبة  56

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية حزبية حزب تيار املحبة  57

 الكاف حزبية حزب تيار املحبة  58

 باريس-فرنسا حزبية حزب تيار املحبة  59

 دول األوروبيةقارة أمريكا وباقي ال حزبية حزب قلب تونس  60

 أملانيا حزبية حزب قلب تونس  61

 توزر حزبية حزب قلب تونس  62

 العالم العربي و باقي دول العـالم حزبية حزب قلب تونس  63

 إيطاليا حزبية حزب الجبهة الشعبية  64

 املهدية حزبية حزب الجبهة الشعبية  65

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية حزبية حزب الجبهة الشعبية  66

 باريس-فرنسا حزبية حزب الجبهة الشعبية  67

 بن عروس حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  68

 املهدية حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  69

 بنزرت حزبية الحزب اإلشتراكي الدستوري  70

 توزر حزبية حزب آفاق تونس  71

 2صفاقس  حزبية حزب آفاق تونس  72



117 

 

 القيروان حزبية حزب آفاق تونس  73

 مرسيليا-فرنسا حزبية حاد الشعبي الجمهوريحزب االت  74

 سوسة حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  75

 قبلي حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  76

 املهدية حزبية حزب التحالف من أجل تونس  77

 2تونس  حزبية حزب التحالف من أجل تونس  78

 قفصة حزبية حزب املسؤولية الوطنية  79

 القيروان حزبية نيةحزب املسؤولية الوط  80

 قفصة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  81

 منوبة حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية  82

 أملانيا حزبية حزب حركة الشعب  83

 مرسيليا-فرنسا حزبية حزب حركة الشعب  84

 باجة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  85

 منوبة حزبية حزب حركة الشباب "نحن لها"  86

 املهدية حزبية بني وطني حزب  87

 بنزرت حزبية حزب بني وطني  88

 باريس-فرنسا حزبية حزب األمل  89

 املهدية حزبية حزب العدالة والتنمية  90

 القيروان حزبية حزب حركة شباب تونس األحرار  91

 قفصة حزبية حزب حركة الشباب اإلصالحي  92

 القصرين إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  93

 الكاف إئتالفية د الديمقراطي اإلجتماعياإلتحا  94

 تطاوين إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  95

 املهدية إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  96

 بن عروس إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  97

 باجة إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  98

 املنستير إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  99

 2نابل  إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  100

 باريس-فرنسا إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  101

 قبلي إئتالفية كلنا للوطن  102

 إيطاليا إئتالفية كلنا للوطن  103

 أملانيا إئتالفية كلنا للوطن  104

 2صفاقس  إئتالفية كلنا للوطن  105

 املنستير إئتالفية كلنا للوطن  106

 باريس-فرنسا إئتالفية كلنا للوطن  107

 العالم العربي و باقي دول العـالم إئتالفية كلنا للوطن  108

 توزر إئتالفية الوطن الجديد  109

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية إئتالفية الوطن الجديد  110
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 2نابل  إئتالفية الوطن الجديد  111

 1صفاقس  إئتالفية الوطن الجديد  112

 املهدية إئتالفية الجديد الوطن  113

 توزر إئتالفية إئتالف الجبهة  114

 الكاف إئتالفية إئتالف الجبهة  115

 العالم العربي و باقي دول العـالم إئتالفية إئتالف الجبهة  116

 مدنين إئتالفية إئتالف الجبهة  117

 تطاوين إئتالفية إئتالف الجبهة  118

 مرسيليا-فرنسا إئتالفية تونس أخرى   119

 1نابل  تالفيةإئ تونس أخرى   120

 زغوان إئتالفية تونس أخرى   121

 إيطاليا إئتالفية تونس أخرى   122

 العالم العربي و باقي دول العـالم إئتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  123

 تطاوين إئتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  124

 2نابل  إئتالفية اإلتحاد الوطني للمستقلين  125

 زغوان إئتالفية إئتالف الكرامة  126

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية إئتالفية إئتالف الكرامة  127

 القصرين إئتالفية إئتالف الكرامة  128

 إيطاليا إئتالفية عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج  129

 أملانيا إئتالفية عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج  130

 باقي دول العـالمالعالم العربي و  إئتالفية عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج  131

 العالم العربي و باقي دول العـالم إئتالفية املستقلون الديمقراطيون   132

 2تونس  إئتالفية املستقلون الديمقراطيون   133

 باريس-فرنسا إئتالفية النصر لتونس  134

 1صفاقس  إئتالفية النصر لتونس  135

 2تونس  إئتالفية تحرك  136

 أريانة إئتالفية تحرك  137

 2صفاقس  الفيةإئت صوت ذوي الهمم  138

 1صفاقس  إئتالفية صوت ذوي الهمم  139

 أريانة إئتالفية مواطنون ونشارك  140

 قبلي إئتالفية مواطنون ونشارك  141

 منوبة إئتالفية أنقذ تونس أولوية مغاربية  142

 1تونس  إئتالفية عيش تونس ي  143

 أريانة إئتالفية ائتالف تونس الرقمية  144

 القيروان إئتالفية الشباب يتحدى  145

ة سفراءال  146
 
 القصرين مستقل

ة سيدي بوزيد الناجحة  147
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة التحدي  148
 
 سيدي بوزيد مستقل
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ة قائمة معا نبني نفزاوة  149
 
 قبلي مستقل

ة قائمة من أجل قبلي الغد  150
 
 قبلي مستقل

ة الفوالرة  151
 
 القصرين مستقل

ة الناس الكل  152
 
 قفصة مستقل

ة شباب املزونة  153
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة رار قفصةاح  154
 
 قفصة مستقل

ة اللقاء الشعبي  155
 
 قفصة مستقل

ة سيلما  156
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة قائمة الثبات من أجل نفزاوة  157
 
 قبلي مستقل

ة تحيا قفصة  158
 
 قفصة مستقل

ة ريحة البالد  159
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة زهرة تونس  160
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة أمل الجريد  161
 
 رتوز  مستقل

ة الدقلة في عراجينها  162
 
 توزر مستقل

ة أحب الجريد  163
 
 توزر مستقل

ة األحرار  164
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة اإلقالع نحو األفضل  165
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة السالم  166
 
 قفصة مستقل

ة القدس  167
 
 قفصة مستقل

ة يزي   168
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة القصرين الغالية  169
 
 القصرين مستقل

ة العزة  170
 
 زيدسيدي بو  مستقل

ة بوزيد البية  171
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة توزرالخير  172
 
 توزر مستقل

ة قائمة نسور قبلي  173
 
 قبلي مستقل

ة أحبك يا شعب  174
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة شمس الجنوب  175
 
 قفصة مستقل

ة قفصة تنتصر  176
 
 قفصة مستقل

ة صوت قفصة  177
 
 قفصة مستقل

ة القوة الصاعدة  178
 
 القصرين مستقل

ة رسالة شعب  179
 
 قصرينال مستقل

ة باجة تعيش  180
 
 باجة مستقل

ة هنا الشعب  181
 
 أملانيا مستقل

ة قائمة صوت األحرار  182
 
 أريانة مستقل

ة اوفياء منوبة  183
 
 منوبة مستقل

ة املعاهد  184
 
 املنستير مستقل

ة تواصل  185
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة قائمة الفيل  186
 
 العالم العربي و باقي دول العـالم مستقل
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ة صوتكم امانة  187
 
 نوبةم مستقل

ة تونس املنارة  188
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة بيئة سليمة حق  189
 
 قابس مستقل

ة غصن الزيتون   190
 
 1صفاقس  مستقل

ة نسمة الحرية  191
 
 2صفاقس  مستقل

ة توانسة أوروبا و القارة األمريكية  192
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة السواعد  193
 
 القصرين مستقل

ة توانسا بفرنسا  194
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ة الهالل  195
 
 توزر مستقل

ة الشعانبي ينتصر  196
 
 القصرين مستقل

ة زهرة ڥاڤا  197
 
 باجة مستقل

ة يزي   198
 
 العالم العربي و باقي دول العـالم مستقل

ة صوت الحرية  199
 
 1نابل  مستقل

ة الفعل والطموح  200
 
 املهدية مستقل

ة إنارة  201
 
 2تونس  مستقل

ة اليد اليد في  202
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة املوقف الحر  203
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة مدنين أفضل  204
 
 مدنين مستقل

ة متفائلون   205
 
 بنزرت مستقل

ة تونس غدوة  206
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة اإلتحاد  207
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة امليزان  208
 
 قابس مستقل

ة النجمة  209
 
 1تونس  مستقل

ة عايش تونس ي في الغربه  210
 
 ياإيطال مستقل

ة السنبلة  211
 
 باجة مستقل

ة باجة األرض الطيبة  212
 
 باجة مستقل

ة حقي في التنمية  213
 
 بنزرت مستقل

ة الوفاء  214
 
 تطاوين مستقل

ة أحرار  215
 
 تطاوين مستقل

ة ريحة البالد  216
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة وقيتنا  217
 
 منوبة مستقل

ة املستقلة للمتقاعدين و العاطلين  218
 
 2تونس  مستقل

ة امستقبل بالدن  219
 
 2تونس  مستقل

ة بيناتنا عهد  220
 
 2تونس  مستقل

ة مستقبل شبابنا  221
 
 قفصة مستقل

ة جندوبة تتحدى  222
 
 جندوبة مستقل

ة وقيت شباب  223
 
 1صفاقس  مستقل

ة اليد في اليد  224
 
 سليانة مستقل



121 

 

ة اإلقالع  225
 
 سليانة مستقل

ة قائمة الهمة العالية  226
 
 زغوان مستقل

ة الساحل الجديد  227
 
 سوسة مستقل

ة ذا الشعب يوما أراد الحياةإ  228
 
 سوسة مستقل

ة نحب نعيش  229
 
 1صفاقس  مستقل

ة املنارة  230
 
 2صفاقس  مستقل

ة عايش تونس ي في الغربة  231
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ة عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج  232
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة احبك يا شعب  233
 
 قابس مستقل

ةمست كلنا للوطن  234
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية قل

ة إزدهار بالدنا  235
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة حركة غرس للكفاح الوطني  236
 
 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية مستقل

ة القائمة املستقلة تونس األعماق  237
 
 1نابل  مستقل

ة اإلتحاد  238
 
 2نابل  مستقل

ة تاج الدخلة  239
 
 2نابل  مستقل

ة غدوة خير  240
 
 املنستير مستقل

ة أوالد الشعب  241
 
 1صفاقس  مستقل

ة متحدون للبناء و التجديد  242
 
 1صفاقس  مستقل

ة صوت لروحك  243
 
 2صفاقس  مستقل

ة راجعلك يا بالدي  244
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ة تونس أمانة  245
 
 قابس مستقل

ة صوت قابس  246
 
 قابس مستقل

ة صوت األهالي  247
 
 مدنين مستقل

ة أحرار تونس  248
 
 إيطاليا مستقل

ة قائمة صوت شباب نفزاوة  249
 
 قبلي مستقل

ة افق يا شعب  250
 
 2تونس  مستقل

ة حقي  251
 
 منوبة مستقل

ة قائمة التغيير والتقدم  252
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة الوفاء للوطن  253
 
 املنستير مستقل

ة العبور   254
 
 القصرين مستقل

ة قصارنية موش قصار النية  255
 
 القصرين مستقل

ة لشباب هو الحلا  256
 
 سوسة مستقل

ة الفالحة هي الحل  257
 
 املهدية مستقل

ة حومتي...مسؤوليتي  258
 
 1تونس  مستقل

ة القيم و العمل  259
 
 1تونس  مستقل

ة املنقالة  260
 
 2تونس  مستقل

ة التعليم هو الحل  261
 
 2تونس  مستقل

ة املدنية  262
 
 2تونس  مستقل
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ة أحبك يا شعب  263
 
 بن عروس مستقل

ة ارالوطنيون األحر   264
 
 بن عروس مستقل

ة إرادة شباب اليوم  265
 
 بن عروس مستقل

ة التحدي  266
 
 بن عروس مستقل

ة قائمة غدوة الخير  267
 
 أريانة مستقل

ة الشباب هو الحل  268
 
 منوبة مستقل

ة إتحاد القوى الشبابية  269
 
 منوبة مستقل

ة أحرار تونس  270
 
 العالم العربي و باقي دول العـالم مستقل

ةمس قائمة تاج أريانة  271
 
 أريانة تقل

ة أوالد البالد  272
 
 الكاف مستقل

ة الشموخ  273
 
 القصرين مستقل

ة اإلنتصار و الشموخ  274
 
 سليانة مستقل

ة نبض بالدي  275
 
 سليانة مستقل

ة الحرية و التضامن  276
 
 باجة مستقل

ة الضمير  277
 
 القصرين مستقل

ة العمل لغد أفضل  278
 
 باجة مستقل

ة قائمة القلم  279
 
 زغوان مستقل

ة اتونس متاعن  280
 
 املهدية مستقل

ة كلنا للوطن  281
 
 مدنين مستقل

ة قائمة الكرامة و األمل  282
 
 الكاف مستقل

ة الرجوع إلى األصل  283
 
 العالم العربي و باقي دول العـالم مستقل

ة وطني وطنك  284
 
 مدنين مستقل

ة وطن عادل  285
 
 جندوبة مستقل

ة القائمة املوحدة للكفاءات املستقلة بوالية سوسة  286
 
 سوسة مستقل

ة الجيل الجديد  287
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة تحرك قفصة تجمعنا  288
 
 قفصة مستقل

ة قائمة النجاح  289
 
 القيروان مستقل

ة نابل الزهراء  290
 
 1نابل  مستقل

ة قائمة أريانة تجمعنا  291
 
 أريانة مستقل

ة قائمة حراس البالد  292
 
 أريانة مستقل

ة قائمة حركة شباب أريانة  293
 
 أريانة مستقل

 اباتها املالية  ار  اآلجالقائمات أودعت حس

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 قفصة حزبية حزب حركة نداء تونس  1

 2صفاقس  حزبية حزب حركة شباب تونس الوطني  2

 2تونس  حزبية حزب صوت الفالحين  3

 1صفاقس  حزبية جانفي 14حزب قوى   4

 وباقي الدول األوروبيةقارة أمريكا  حزبية الحزب الدستوري الحر  5
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 تطاوين حزبية حزب قلب تونس  6

 إيطاليا حزبية حزب البديل التونس ي  7

 مدنين حزبية حزب بني وطني  8

 1تونس  حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  9

 2تونس  حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  10

 الكاف حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  11

 زغوان حزبية شعبي الجمهوريحزب االتحاد ال  12

 بنزرت حزبية حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  13

 2نابل  حزبية حزب الجبهة الشعبية  14

 مرسيليا-فرنسا حزبية حزب الجبهة الشعبية  15

 باريس-فرنسا حزبية الحزب التونس ي  16

 1تونس  حزبية الحزب اإلشتراكي  17

 القيروان حزبية حزب اللقاء الديمقراطي  18

 1نابل  حزبية قاء الديمقراطيحزب الل  19

 أريانة حزبية حزب التحالف من أجل تونس  20

 توزر إئتالفية إئتالف الكرامة  21

 قبلي إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  22

 مرسيليا-فرنسا إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  23

 منوبة إئتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  24

 مرسيليا-فرنسا إئتالفية كلنا للوطن  25

 تطاوين إئتالفية كلنا للوطن  26

 إيطاليا إئتالفية مواطنون ونشارك  27

 مرسيليا-فرنسا إئتالفية مواطنون ونشارك  28

 بنزرت إئتالفية عيش تونس ي  29

 سليانة إئتالفية عيش تونس ي  30

 مرسيليا-فرنسا إئتالفية إئتالف الجبهة  31

 سباري-فرنسا إئتالفية مواطنون ونشارك  32

 باريس-فرنسا إئتالفية عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج  33

 2صفاقس  إئتالفية الوطن الجديد  34

ة التنمية و املواطنة  35
 
 القصرين مستقل

ة الطريق  36
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة حركة أمل سيدي بوزيد  37
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة التحرك الوطني النقاذ تونس  38
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ةم املرساة  39
 
 قفصة ستقل

ة تونس في القلب  40
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة الود  41
 
 سوسة مستقل

ة صوت جاليتنا  42
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ة قائمة زغوان تنادينا  43
 
 زغوان مستقل
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ة اندماج  44
 
 إيطاليا مستقل

ة جالية تونسنا  45
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة الوطن أوال  46
 
 سيدي بوزيد مستقل

ة فايقين  47
 
 2تونس  مستقل

ة املستقلون على العهد  48
 
 باريس-فرنسا مستقل

ة قائمة الطموح  49
 
 زغوان مستقل

ة شباب توزر  50
 
 توزر مستقل

ة حقي نعيش  51
 
 سليانة مستقل

ة صوتك امانة  52
 
 مرسيليا-فرنسا مستقل

ة قائمة  الورد  53
 
 أريانة مستقل

ة املتوسط  54
 
 1نابل  مستقل
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 بنكي ال يغطي كل عملياتها املالية القائمات التي أودعت كشف حساب:  3ملحق عدد 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 قبلي قائمة حزبية قلب تونس 1

 املهدية قائمة حزبية قلب تونس 2

 مدنين قائمة حزبية قلب تونس 3

 قابس قائمة حزبية قلب تونس 4

 1صفاقس  قائمة حزبية قلب تونس 5

 منوبة يةقائمة حزب قلب تونس 6

 املهدية قائمة حزبية آفاق تونس 7

 املهدية قائمة حزبية حركة الشعب 8

 تطاوين قائمة حزبية حركة مشروع تونس 9

ة قائمة حزبية حركة النهضة 10  أمريكا وباقي الدول األوروبي 

 1نابل  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 11

 1 فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 12

 2تونس  قائمة حزبية التيار الديمقراطي 13

 إيطاليا قائمة حزبية التيار الديمقراطي 14

 1نابل  قائمة حزبية التيار الديمقراطي 15

 1صفاقس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي االجتماعي 16

 1نابل  قائمة ائتالفية أمل وعمل 17
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 كمة املحاسبات سجل للمدا يل والنفقاتتقّدم إلى محلم قائمات  : 4ملحق عدد 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 إيطاليا قائمة مستقلة صوت املهاجر 1

 املنستير قائمة حزبية حركة الشعب 2

 أريانة قائمة حزبية الرحمة 3

 1تونس قائمة حزبية الرحمة 4

 منوبة قائمة حزبية الرحمة 5

 1نابل  قائمة حزبية لديمقراطيحزب التيار ا 6
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ر عليه أو سجل : قائمات أودعت  5ملحق عدد 
ّ
من قبل مختوم   ر املدا يل والنفقات   ر مؤش

 االنتخاباتالهيئة 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 القيروان قائمة مستقلة الرابطة الخضراء 1

 منوبة حزبيةقائمة  االتحاد الشعبي الجمهوري 2

 2فرنسا  قائمة حزبية حزب قلب تونس 3

 1فرنسا  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 4

 2فرنسا  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 5

 الدول العربية وبقية دول العالم قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 6

 1نابل  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 7

 العالم العربي وباقي دول العالم قائمة حزبية زب الدستوري الحرالح 8

 2فرنسا  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 9

 أملانيا قائمة ائتالفية أمل وعمل املستقلة 10

 2نابل  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 11

 املهدية قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 12
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ةتلتزم بتسجيل لم قائمات  : 6ملحق عدد 
ّ
 جلسمواردها ونفقاتها وعملياتها البنكية ب كا 

 والنفقات دا يلامل

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 بن عروس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 1

 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 2

 املنستير قائمة حزبية حزب قلب تونس 3

 الكاف قائمة حزبية قلب تونسحزب  4

 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس 5

 قبلي قائمة حزبية حزب قلب تونس 6

 القصرين قائمة حزبية حزب قلب تونس 7

 1صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس 8

 مدنين قائمة حزبية حزب قلب تونس 9

 القيروان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 10

 1صفاقس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 11

 1صفاقس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 12

 2صفاقس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 13

 1تونس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 14

 توزر قائمة حزبية حزب حركة نداء تونس 15

 القصرين بيةقائمة حز  الحزب اإلشتراكي الدستوري 16

 قفصة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 17

 القصرين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 18

 توزر قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 19

 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 20

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 21

 2س تون قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 22

 قارة أمريكا وباقي الدول األوروبية قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 23

 قفصة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس 24

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس 25

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة الشعب 26

 أريانة قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 27

 بنزرت ائمة ائتالفيةق ائتالف الكرامة 28

 أملانيا قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 29

 مدنين قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 30

 سليانة قائمة مستقلة سليانة في عينينا 31

 2نابل  قائمة مستقلة مستقلون ألجل تونس 32

 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين 33
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 ا عند تسجيلها بسجل املوارد والنفقات: قائمات جّمعت بعض نفقاته7ملحق عدد 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 بنزرت قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 1

 املهدية قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 2

 2نابل  قائمة حزبية حزب قلب تونس 3

 2فرنسا  قائمة حزبية حزب قلب تونس 4

 قابس قائمة حزبية بحزب حركة الشع 5

 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 6

ة ائتالف الكرامة 7  القيروان قائمة ائتالفي 

 املنستير قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 8

 قفصة قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي االجتماعي 9

 القيروان قائمة مستقلة الرجوع إلى األصل 10
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 هانفقاتعند تسجيل  حسب تاريخ اإلنجاز  لم تحترم التسلسل الزمنيقائمات  : 8ملحق عدد 

 ها بسجل املدا يل والنفقاتوموارد

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 سوسة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 1

 القيروان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 2

 سيدي بوزيد حزبيةقائمة  حزب قلب تونس 3

 أريانة قائمة حزبية االتحاد الشعبي الجمهوري 4

 قابس قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس 5

 أريانة قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 6

 أملانيا قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 7

 املنستير قائمة ائتالفية ئتالف الكرامةا 8

 توزر ةقائمة مستقل مستقبلنا بيدينا 9
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 : القائمات املعنية بتسجيل معطيات مغاير  لوثائق إثباتها 9ملحق عدد 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر

 2تونس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 1

 1 فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 2

 سوسة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 3

 باجة قائمة حزبية زب الدستوري الحرالح 4

 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر 5

 القيروان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 6

 قابس قائمة حزبية حزب حركة الشعب 7

 الكاف قائمة حزبية حزب حركة الشعب 8

 قابس قائمة حزبية حزب حركة الشعب 9

 مدنين ةقائمة حزبي حزب قلب تونس 10

 1صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس 11

 2صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس 12

 قابس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 13

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 14

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 15

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس 16

 تطاوين قائمة ائتالفية وعمل املستقلة  أمل 17

 تطاوين قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة 18

 سليانة قائمة مستقلة سليانة في عينينا 19
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قائمات لم تتوّل التنصيص على مراجع وثائق إثبات بعض نفقاتها بسجل  : 10ملحق عدد 

 املدا يل والنفقات

 االنتخابيةالدائر   طبيعة القائمة اسم القائمة رع/

 القيروان قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 1

 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس 2

 قبلي قائمة حزبية حزب قلب تونس 3

 القصرين قائمة حزبية حزب قلب تونس 4

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة الشعب 5

 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 6

 زغوان قائمة حزبية حيا تونسحزب حركة ت 7

 املنستير قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة 8

 بنزرت قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 9

 سليانة قائمة مستقلة سليانة في عينينا 10
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 القائمات املعنية بعدم تقديم قائمة في التظاهرات واألنشطة املنجز  من قبلها:  11ملحق عدد 

 الدائر  االنتخابية بيعة القائمةط اسم القائمة رع/

 1 فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  1

 املنستير قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  2

ة حزب التيار الديمقراطي  3  القيروان قائمة حزبي 

 1نابل قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  4

ة حزب األمل  5  توزر قائمة حزبي 

 نوبةم قائمة حزبية الرحمة  6

 قابس قائمة حزبية حزب قلب تونس  7

 أريانة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  8

 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  9

 زغوان قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  10

 بنزرت  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  11

 1فرنسا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  12

 أملانيا قائمة ائتالفية أمل وعمل املستقلة  13

 1فرنسا  قائمة ائتالفية أمل وعمل املستقلة  14

 إيطاليا قائمة مستقلة صوت املهاجر  15

 2نابل  قائمة مستقلة مستقلون ألجل تونس  16

 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  17
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ت تقديم قائمة في التظاهرات واألنشطة وامللتقيات   ر مؤ قائمات :  12ملحق عدد 
ّ
شر عليها تول

 من قبل هيئة االنتخابات

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة رع/

 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس 1

 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس 2

 زغوان قائمة حزبية حزب قلب تونس 3

 توزر قائمة حزبية حزب حركة الشعب 4

ةقائمة حز  حزب حركة الشعب 5  قفصة بي 

ة حزب االتحاد الشعبي الجمهوري 6  منوبة قائمة حزبي 

 1فرنسا  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 7

 2فرنسا  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 8

 الدول العربية وبقية دول العالم قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 9
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ت تقديم قا قائمات : 13ملحق عدد 
ّ
ال تشتمل على ئمة في التظاهرات واألنشطة وامللتقيات تول

 نتخابيةنجازها  الل  تر  الحملة اال إجميع التظاهرات واألنشطة وامللتقيات التي تم 

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة اسم القائمة رع/

 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس 1

 أريانة قائمة حزبية حزب قلب تونس 2

 2فرنسا  قائمة حزبية زب قلب تونسح 3

 2نابل  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 4

 أملانيا قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي 5

ة حزب التيار الديمقراطي 6  1تونس  قائمة حزبي 

ة حزب حركة النهضة 7  1تونس  قائمة حزبي 

 قفصة قائمة ائتالفية االتحاد الديمقراطي االجتماعي 8

 أريانة قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 9

 بن عروس قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 10

 1نابل  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 11

 2نابل  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة 12
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 جامعةالتأليفّية الحسابّية األحزاب واالئتال ات التي لم تودع ال : 14ملحق عدد 

 عدد القائمات املترشحة باسم الحز  ع/ر

 33 حزب حركة تحيا تونس 1

 33 حزب البديل التونس ي 2

 33 حزب آفاق تونس 3

 31 حزب تيار املحبة 4

 30 حزب بني وطني 5

 29 حزب الجبهة الشعبية 6

 22 حزب حركة شباب تونس الوطني 7

 18 حزب املؤتمر من أجل الجمهورية 8

 18 حزب "هلموا لتونس" 9

 17 زب حركة الشباب "نحن لها"ح 10

 15 الحزب اإلشتراكي الدستوري 11

 13 حزب أوفياء للوطن 12

 12 حزب صوت الفالحين 13

 9 حزب الرحمة 14

 9 حزب التحالف من أجل تونس 15

 7 حزب أمل تونس 16

 5 حزب حركة النضال الوطني 17

 5 حزب املسؤولية الوطنية 18

 4 حزب العدالة والتنمية 19

 4 حزب القطب 20

 2 الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء 21

 2 حزب اللقاء الديمقراطي 22

 2 حزب الخضر للتقدم 23

 عدد القائمات املترشحة اسم االئتالف ع/ر

 33 ائتالف الجبهة 1

 30 كلنا للوطن 2

 29 اإلتحاد الديمقراطي االجتماعي 3

 26 عيش تونس ي 4

 24 الوطن الجديد 5

 18 مواطنون ونشارك 6

 12 اإلتحاد الوطني للمستقلين 7

 9 املستقلون الديمقراطيون  8

 9 تحرك 9

 8 الرابطة الخضراء 10

 8 النصر لتونس 11
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 7 الرجوع إلى األصل 12

 6 من أجل تأسيس جديد 13

 6 عيش تونس ي صوت التونسيين بالخارج 14

 4 الشباب يتحدى 15

 2 يد وحدة 16

 2 وي الهممصوت ذ 17



 

 

 

 

 

 الجزء الثاني 

 موارد الحملة االنتخابية
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ت سحب رصيدها املتبقي و لق حساباتها البنكية الوحيد  : 15ملحق عدد 
ّ
 قائمات تول

 الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة القائمة املترشحة ع/ر

 2تونس  ائتالفية تونس أخرى  1

 جندوبة ائتالفية تونس أخرى  2

 أريانة ائتالفية الديمقراطي اإلجتماعياالتحاد  3

 سوسة ائتالفية االتحاد الديمقراطي اإلجتماعي 4

 املهدية ائتالفية االتحاد الديمقراطي االجتماعي 5

 بنزرت ائتالفية أمل و عمل  املستقلة 6

 2نابل  ائتالفية أمل و عمل املستقلة 7

 جندوبة  ائتالفية عيش تونس ي 8

 بن عروس ائتالفية للمستقليناالتحاد الوطني  9

 أريانة حزبية أمل تونس 10

 بنزرت حزبية هلموا لتونس بنزرت 11

 سوسة حزبية الحزب االشتراكي 12

 زغوان  حزبية الحزب االشتراكي  13

 زغوان  حزبية تيار املحبة 14

 زغوان حزبية التيار الديمقراطي 15

 نالقصري حزبية املؤتمر من اجل الجمهورية 16

 قبلي حزبية حزب املؤتمر من أجل الجمهورية 17

 1تونس  حزبية حزب الخضر للتقدم 18

 مدنين حزبية افاق تونس 19

 املنستير حزبية  افاق تونس  20

 بنزرت حزبية حزب الر حمة 21

 2تونس  حزبية االتحاد الشعبي الجمهوري 22

 املهدية حزبية  االتحاد الشعبي الجمهوري 23

 2نابل  حزبية ة نداء تونسحرك 24

 املهدية حزبية  حركة نداء تونس 25

 2نابل  حزبية حزب األمل 26

 القصرين حزبية حزب االمل 27

 سليانة حزبية حزب الجبهة الشعبية  28

 املنستير حزبية  حزب الجبهة الشعبية  29

 سليانة حزبية البديل التونس ي 30

 سليانة حزبية بني وطني 31

 منوبة حزبية ة أوفياء للوطنحرك 32

 القصرين حزبية حركة مشروع تونس 33

 املهدية حزبية  حزب حركة الشعب 34

 املنستير مستقلة الوفاء للوطن 35
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 زغوان  مستقلة الحضارة و االزدهار 36

 زغوان مستقلة فيق لزغوان 37

 زغوان مستقلة امل و عمل املستقلة 38

 بن عروس مستقلة التحدي 39

 منوبة مستقلة حقي  40

 سوسة مستقلة املزارعين 41

 2نابل  مستقلة قائمة احبك يا شعب 42

 1نابل  مستقلة الكفاح 43

 سليانة مستقلة االتنتصار والشموخ  44

 سليانة مستقلة كفاءة  45

 جندوبة  مستقلة سواعد 46

 املهدية مستقلة ابناء الشعب العامل 47

 يراملنست مستقلة العال 48

 املنستير مستقلة املتوسط  49

 القصرين مستقلة التنمية و املواطنة 50

 القصرين مستقلة الشعانبي ينتصر 51

 القصرين مستقلة البديل التونس ي 52

 املنستير مستقلة رضائكم غايتنا  53

 سيدي بوزيد مستقلة معا من اجل سيدي بوزيد 54

 سيدي بوزيد مستقلة قادمون املستقلة 55

 مدنين مستقلة مستقبل تنموي واعد  56

 مدنين مستقلة طريقنا إلى التنمية  57
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 تمويالت مجهولة املصدر : 16ملحق عدد 

 طبيعة القائمة اسم القائمة ع/ر
الدائر  

 االنتخابية
 جملة املوارد املصرح بها  )د(

موارد 

مجهولة 

 املصدر )د(

 النسبة %

 12,48 4350 34865 املهدية قائمة حزبية حزب قلب تونس  1

 120 7200 6000 مدنين قائمة حزبية حزب قلب تونس  2

 6,35 762 12000 املنستير قائمة حزبية حزب قلب تونس  3

4  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 92,55 4211 4550 القيروان قائمة حزبية

5  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 0,11 15,775 13985 مدنين قائمة حزبية

 55,41 4710 8500 املنستير ئمة حزبيةقا حزب حركة الشعب  6

 1,69 50 2950 املهدية قائمة حزبية حزب حركة الشعب  7

 100 3659,62 3659,62 ايطاليا قائمة حزبية حزب حركة الشعب  8

 25,24 1391,63 5513,5 توزر قائمة حزبية نداء تونس  9

 4,88 1000 20481,5 زغوان قائمة حزبية نداء تونس  10

 0,86 241 28000 املهدية قائمة حزبية حزب آفاق تونس  11

12  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 98,99 19600,027 19800,027 مدنين قائمة حزبية

13  
حزب حركة مشروع 

 تونس
 0,4 120 30000 تطاوين قائمة حزبية

14  
حزب االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 1,22 62,1 5089 القصرين قائمة حزبية

 15,38 600 3900 نةأريا قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  15

 28 1050 3750 منوبة قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  16

 11,79 500 4240 بنزرت قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  17

 2,74 300 10950,67 2نابل  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  18

 38,85 3176 8176 املنستير قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  19

 55,61 8675 15600 القيروان ائمة مستقلةق الرجوع إلى األصل  20

 15,47 275,00 2 706,00 14 سليانة قائمة مستقلة سليانة في عينينا  21

 %25 63949,15 256716,317 املجموع
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املد وعة املنشور  على شبكة التواصل االجتماعي التي  الصفحات واإلعالنات: 17ملحق عدد 

الفنية  والتي وقفت عليها الوكالة 2019التشريعية  استعملت للدعاية في الحملة االنتخابية

 لالتصاالت

 

 القائمة املترشحة
عدد 

 الصفحات

عدد 

 املشترك ن

التوزيع الجغرافي 

للمشر  ن على 

 الصفحة

 تقنية االشهارلالصفحة  الاستعمتاريخ 

لفائدة حركة النهضة: 

 ايطاليا 10القائمة عدد 
1 5002 

سبتمبر    20بداية من اعالنات  3الصفحة عرضت   تونس 8

 ايطاليا 1 سامة الصغيرأ( 20-23، 20-21،  20-21)

قائمات ائتالف الكرامة: 

 1فرنسا 
2 5182 

 سبتمبر 30 -اعالنات  2 فرنسا 1

 تونس 2

 1أكتوبر   فرنسا  30 -7)

اكتوبر )ائتالف الكرامة الصفحة باسم  30- 2

 قيس البحري(

 غير متوفر ير متوفرغ 2 2قلب تونس: فرنسا 
 سبتمبر 5سبتمبر إلى  1اعالنات من  2

 اوت 31اوت إلى  26من 

 قائمات حركة الشعب

)الصفحة ممولة  1فرنسا 

من قبل عبد الناصر 

لعراض رئيس القائمة هذه 

املعلومة مكتوبة على 

 االعالن(

 2فرنسا 

 ايطاليا

3 139343 

 إعالنات 8 تونس 13

 1تمبر فرنسا سب 17 -16 فرنسا 14

 إيطاليا 1

 1فرنسا  سبتمبر 18 -17

 1نسا سبتمبر فر  17-19

 1فرنسا   20 -18

 إيطالياجويلية  14-15

 إيطالياأوت   7 -6

 إيطالياسبتمبر  26 -24

 2 سبتمبر فرنسا 30 – 25

 تحيا تونس

 ايطاليا

 بلجيكا

 قرونوبل

 غير متوفر 19734 4

 أكتوبرالنات خالل شهر سبتمبر بداية اع 6

طاليا صفحة رئيس القائمة سبتمبر اي 28- 25

 محمد بن صوف

طاليا صفحة رئيس اكتوبر اي 3 -سبتمبر 29

 القائمة محمد بن صوف

اكتوبر ايطاليا صفحة رئيس القائمة محمد  4 -30

 بن صوف

 اكتوبر بلجيكا 30-6

 ءصفحة رئيسة القائمة مليا جيكااكتوبر بل 4 -25،

 املليح

 بر  قرونوبلسبتم 22 -21

 مشروع تونسحركة قائمة 

 2فرنسا 
 غير متوفر غير متوفر 1

إلى  28/9/2019عرضت الصفحة إعالن من 

5/10/2019 

 

الدستوري الحر الحزب 

 ايطاليا
 أوت 18أوت إلى  3اعالن من  غير متوفر غير متوفر 1
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 القائمة املترشحة
عدد 

 الصفحات

عدد 

 املشترك ن

التوزيع الجغرافي 

للمشر  ن على 

 الصفحة

 تقنية االشهارلالصفحة  الاستعمتاريخ 

 التونس يقائمات البديل 

 1فرنسا 
2 11679 

 اعالنات خالل شهر سبتمبر 4 تونس 3

 فرنسا 8

ياد خليفي رئيس قائمة فرنسا سبتمبر ز  20 -17

 1الشمالية 

 مبر زياد خليفيسبت 17-20

أكتوبر  زياد خليفي رئيس قائمة  2سبتمبر  27

 1فرنسا الشمالية 

 رنساسبتمبر البديل التونس ي ف 27سبتمبر  22

 (27-22اكتوبر، 17-20،17،20،27-2

 قائمات أفاق تونس

 امريكا وباقي اوروبا
2 7784 

 إعالنات 8 تونس 1

 سبتمبر وداد بن علي كاريبنتي 25-22 فرنسا 3

اململكة املتحدة  1

 البريطانية

اكتوبر،"ممول من قبل افاق  6 – 2اعالنات  3

 تونس امريكا وباقي اوروبا"

اكتوبر،"ممول من قبل افاق  6 – 2اعالنات  3

 تونس امريكا وباقي اوروبا"

مول من قبل افاق تونس اكتوبر "م 17-2اعالنات 

 امريكا وباقي اوروبا"

 سبتمبر  بلجيكا وبروكسال 19-21، 

 قائمة أمل وعمل

لفائدة ياسين العياري وكل 

 القائمات املترشحة

 أكتوبر 5 -1اعالن   تونس 2 16276 1

 قائمة بكلنا تونس

 ايطاليا
 سبتمبر 29- 19اعالن  ايطاليا 3 853 1

 قائمات عيش تونس ي

 1فرنسا 
 فرنسا 3 1616 2

 إعالنات 5

 1سبتمبر حكيم التونس ي  مترشح فرنسا  25 -15

 1سبتمبر حكيم التونس ي  مترشح فرنسا  24 -15

 1رنسا سبتمبر  حكيم التونس ي  مترشح ف 26 -20

 سبتمبر  حكيم التونس ي   28 – 26

 1مترشح فرنسا 

 سبتمبر،عز الدين دحاس 24 -15

 سبتمبر عز الدين دحاس 26 -16

 أوت 14أوت  13
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صفحة بإشهار سياس ي إحاالت هيئة االنتخابات للنيابة العمومية بخصوص  : 18ملحق عدد 

 مدعومة بموقع تواصل اجتماعي

 املشتكى به هيئة الفرعيةال ع/ر
 نسبة األصوت املتحصل عليها

(%) 

 1,55 ماهر بوحولة ممثل قائمة "أمل وعمل املستقلة" بالقيروان القيروان  1

 1,52 الهادي املحفوظي ممثل قائمة حزب الجبهة الشعبية بالقيروان القيروان  2

 1,24 طارق البراق ممثل قائمة "الجبهة" بالقيروان القيروان  3

 0,29 حمدي فريد ممثل قائمة "صوت القيروان" بالقيروان لقيروانا  4

 3,48 الصحبي سمارة ممثل قائمة  "الرابطة الخضراء" بالقيروان القيروان  5

 1,34 رياض فتح هللا ممثل قائمة "احزب البديل التونس ي" بالقيروان القيروان  6

 0,83 املنصف الشريقي ممثل قائمة "الحزب االشتراكي" القيروان  7

 1,04 حسام الهمادي ممثل قائمة "حزب تيار املحبة" القيروان  8

 1,1 قريش بلغيث ممثل قائمة "القيروان في القلب" القيروان  9

 1,13 قائمة "آفاق تونس" 2صفاقس   10

 1,58 قائمة "االتحاد الديمقراطي االجتماعي" 2صفاقس   11

 0,92 قائمة "البديل التونس ي" 2صفاقس   12

 2,71 مة "تحيا تونس"قائ 2صفاقس   13

 1,69 قائمة "يد وحدة" 2صفاقس   14

 0,4 قائمة "تونس أخرى" 2صفاقس   15

 0,71 قائمة "رؤى الشباب" 2صفاقس   16

 0,75 قائمة "صفاقسنا" 2صفاقس   17

 3,5 رئس القائمة االئتالفية االتحاد الديمقراطي االجتماعي 1صفاقس   18

 1,35 نس يرئيس القائمة الحزبية البديل التو  1صفاقس   19

 1,97 رئيس القائمة املستقلة ريحة البالد 1صفاقس   20

 1,3 رئيس القائمة االئتالفية عيش تونس ي  1صفاقس   21

 2,28 بسام الوكيل رئيس قائمة ائتالف يد وحدة 1صفاقس   22

 0,54 محمد كمون رئيس قائمة االئتالف "كلنا للوطن" 1صفاقس   23

 1,41 قائمة نداء تونس 1صفاقس   24
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 : القائمات املترشحة التي لم تودع موارد بالحساب البنكي الوحيد 19عدد  ملحق

 

 القائمة اسم ع/ر
طبيعة 

 القائمة

الدائر  

 االنتخابية

موارد نقدية لم يتم 

ايداعها بالحساب 

البنكي الوحيد )املبلغ 

 بالدينار(

املوارد النقدية 

للقائمات )املبلغ 

 بالدينار(

النسبة 

)%( 

 9,39 8310 780 منوبة قائمة حزبية الحر الحزب الدستوري  1

 61,12 16050 9810 أريانة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  2

 قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  3
العالم العربي 

 وباقي دول العالم
3549,441 3549,441 100 

 100 12500 12500 زغوان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  4

 0,03 670,000 8 2,856 سليانة قائمة حزبية الحرالحزب الدستوري   5

 49,52 19810 9810 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  6

 1,34 18000 241 املهدية قائمة حزبية حزب آفاق تونس  7

 6,78 2950 200 املهدية قائمة حزبية حزب حركة الشعب  8

 0,14 350,000 4 6,200 باجة قائمة حزبية حزب حركة الشعب  9

 50,43 34476,088 17384,738 1فرنسا  قائمة حزبية قائمة حركة الشعب  10

 100 3659,62 3659,62 ايطاليا قائمة حزبية قائمة حركة الشعب  11

 50,43 34476,088 17384,738 1فرنسا  قائمة حزبية قائمة حركة الشعب  12

13  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 6,25 4800 300 سوسة قائمة حزبية

14  
لتيار حزب ا

 الديمقراطي
ة  6,19 2700 167 القيروان قائمة حزبي 

15  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 57,63 939,06 541,225 إيطاليا قائمة حزبية

16  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 قائمة حزبية

قارة أمريكا وبقية 

 الدول األوروبية
10848,747 27105,677 40,02 

17  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 22,31 11133,7 2483,7 2تونس قائمة حزبية

18  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 51,85 2700 1400 بنزرت قائمة حزبية

 100 000,000 8 000,000 8 جندوبة قائمة حزبية حزب صوت الفالحين  19

 5,18 2510 130 2تونس قائمة حزبية الرحمة  20

21  
حزب االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 1,22 5089 62,1 القصرين قائمة حزبية

22  
الشعبي  االتحاد

 الجمهوري
 19,35 2480 480 1نابل قائمة حزبية

 20 3000 600 منوبة قائمة حزبيةاالتحاد الشعبي   23
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 الجمهوري

24  
االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 96,64 2980 2880 بن عروس قائمة حزبية

 100 7250,36 7250,36 إيطاليا قائمة حزبية حزب قلب تونس  25

 90,61 21300 19300 منوبة قائمة حزبية حزب قلب تونس  26

 0,99 030,000 3 30,000 جندوبة قائمة حزبية حزب قلب تونس  27

 37,88 13200 5000 مدنين قائمة حزبية حزب قلب تونس  28

 50 6000 3000 1صفاقس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  29

 49,49 19800 9800 2تونس  حزبية حزب حركة تحيا تونس  30

 19,97 16778,347 3350 أريانة حزبية حزب حركة تحيا تونس  31

 حزبية حزب حركة تحيا تونس  32
قارة أمريكا وباقي 

 الدول األوروبية
15500,5 23295,14 66,54 

 100 7887 7887 1فرنسا حزبية حزب حركة تحيا تونس  33

 39,54 18155,256 7178,564 2فرنسا حزبية حزب حركة تحيا تونس  34

 27,40 4295 1177 إيطاليا حزبية حزب حركة تحيا تونس  35

 1,01 19800,027 200 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  36

37  
حزب حركة مشروع 

 تونس
 0,40 30000 120 تطاوين قائمة حزبية

 أمل وعمل املستقلة  38
قائمة 

 ائتالفية
 61,48 663,898 3 252,698 2 1فرنسا 

 أمل وعمل  39
قائمة 

 ائتالفية
 12,50 3200 400 تطاوين

40  
اطي اإلتحاد الديمقر 

 االجتماعي

قائمة 

 ائتالفية
 56,05 14595 8180 1صفاقس 

41  
اإلتحاد الديمقراطي 

 اإلجتماعي

قائمة 

 ائتالفية
 24,02 8555 2055 قفصة

 

42  
عيش تونس ي صوت 

 التونسيين بالخارج

قائمة 

 ائتالفية
 97,43 60303,19 58751,19 2فرنسا

 29,17 4800 1400 منوبة ائتالفية ائتالف الكرامة  43

 26,15 3250 850 بنزرت ائتالفية ف الكرامةائتال   44

 18,23 11250,67 2050,67 2نابل  ائتالفية ائتالف الكرامة  45

 ائتالف الكرامة  46
قائمة 

 ائتالفية
 0,01 11101,4 1,4 1صفاقس 

 ائتالف الكرامة  47
قائمة 

 ائتالفية
 0,00 5000,25 0,25 تطاوين

 إئتالف الكرامة  48
قائمة 

ة  ائتالفي 
 5,48 5470 300 القيروان
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 صوت املهاجر  49
قائمة  

 مستقلة
 100 557,910 18 557,910 18 إيطاليا

 بكلنا توانسة  50
قائمة  

 مستقلة
 100 299,010 24 299,010 24 إيطاليا

 الرابطة الخضراء  51
قائمة 

 مستقلة
 3,85 4160 160 القيروان

 بذل وعطاء  52
قائمة 

 مستقلة
 0,27 110,000 2 5,750 سليانة

 ناقائمة نحن ه  53
قائمة 

 مستقلة
 58,33 16800 9800 2تونس 

 أمل تطاوين  54
قائمة 

 مستقلة
 83,12 17772,645 14772,645 تطاوين

 50,60 645918,777 326851,312 املجموع
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 القائمات املترشحة التي تأ رت في تنزيل مواردها بحسابها البنكي الوحيد:  20ملحق عدد 

 ع/ر
 الدائر  االنتخابية اسم القائمة

طبيعة 

 القائمة
 عدد أيام التأ  ر الوالية

 املهدية حزب قلب تونس  1
قائمة 

 حزبية
 12 املهدية

  9 - حزبية  أريانة  حزب قلب تونس  2

3  
 املهدية حزب حركة الشعب

قائمة 

 حزبية
 9 املهدية

4  
 املنستير حزب البديل التونس ي 

قائمة 

 حزبية
 4 املنستير

5  
 القيروان حزب التيار الديمقراطي

ئمة قا

 حزبية
 5 القيروان

6  
 حزب التيار الديمقراطي

قارة أمريكا وبقية الدول 

 األوروبية

قائمة 

 حزبية
  46و 30 -

7  
 املهدية الحزب الدستوري الحر

قائمة 

 حزبية
 3 املهدية

8  
 الكاف حزب حركة مشروع تونس

قائمة 

 حزبية
 44 الكاف 

9  
 بن عروس الرحمة

قائمة 

 حزبية
 7 بن عروس

10  
 1تونس الرحمة

قائمة 

 حزبية
 25 تونس

11  
 منوبة الرحمة

قائمة 

 حزبية
 18 منوبة

12  
 القيروان الكرامة ائتالف

قائمة 

ة  ائتالفي 
 21 القيروان

  75 - ائتالفية أملانيا ائتالف الكرامة  13

 يوما 14أيام و  7 تتراوح بين بنزرت حزبية بنزرت حزب حركة تحيا تونس  14

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث

 االنتخابيةنفقات الحملة  
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 توزيع النفقات التي ال تكتس ي صبغة انتخابية:  21ملحق عدد 

 القائمة اسم ع/ر
الدائر  

 االنتخابية

 مبلغ النفقات التي ال تكتس ي صبغة انتخابية  بالدينار

املجموع 

 بالدينار

نفقات تم التعهد بها أو 

استهالكها ود عها  ار  

  تر  الحملة االنتخابية

نفقات تم 

الكها  ار  استه

الدائر  

 االنتخابية

نفقات ال تهدف 

إلى نيل ثقة 

 النا ب

 قائمات حزبية

1  
الحزب الدستوري 

 الحر
 906,000 0,000 0,000 906,000 1تونس

2  
الحزب الدستوري 

 الحر
 23,260 0,000 0,000 23,260 إيطاليا

3  
الحزب الدستوري 

 الحر
 1557,580 0,000 0,000 1557,580 أملانيا

4  
ب الدستوري الحز 

 الحر
 300,000 0,000 0,000 300,000 زغوان

 140,000 90,000 0,000 50,000 املهدية حزب قلب تونس  5

 1087,000 919,000 0,000 168,000 املهدية حزب  آفاق تونس  6

 167,000 117,000 50,000 0,000 املهدية حزب حركة الشعب  7

8  
حزب حركة مشروع 

 تونس
 1100,000 1100,000 0,000 0,000 املنستير

9  
حزب االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 960,000 960,000 0,000 0,000 املنستير

 713,000 713,000 0,000 0,000 القيروان حزب قلب تونس  10

 7017,000 7017,000 0,000 0,000 سوسة حزب البديل التونس ي  11

 22,000 22,000 0,000 0,000 املهدية حزب حركة النهضة  12

 744,000 0,000 0,000 744,000 املنستير سحزب قلب تون  13

 716,000 716,000 0,000 0,000 املنستير حزب حركة النهضة  14

15  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 339,000 0,000 0,000 339,000 القيروان

 681,000 0,000 0,000 681,000 املنستير حزب حركة الشعب  16

 2472,000 2472,000 0,000 0,000 سوسة حزب حركة النهضة  17

 2411,000 2411,000 0,000 0,000 سوسة حزب آفاق تونس  18

19  
الحزب الدستوري 

 الحر
 1524,000 1379,000 0,000 145,000 املهدية

20  
الحزب الدستوري 

 الحر
 1317,830 1182,200 0,000 135,630 سليانة

21  
الحزب الدستوري 

 الحر
 3304,600 2259,600 0,000 1045,000 باجة
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22  
حزب التيار 

 يمقراطيالد
 205,570 205,570 0,000 0,000 الكاف

23  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 565,066 565,066 0,000 0,000 باجة

 7333,900 7333,900 0,000 0,000 جندوبة حزب الجبهة الشعبية  24

 20,000 0,000 0,000 20,000 الكاف حزب حركة الشعب  25

 190,000 140,000 0,000 50,000 باجة حزب حركة الشعب  26

 76,600 76,600 0,000 0,000 باجة حزب حركة النهضة  27

28  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 9090,611 9090,611 0,000 0,000 جندوبة

 200,000 0,000 0,000 200,000 جندوبة حزب صوت الفالحين  29

 129,500 129,500 0,000 0,000 جندوبة حزب قلب تونس  30

 4360,000 0,000 0,000 4360,000 الكاف حزب قلب تونس  31

 3147,000 3147,000 0,000 0,000 باجة حزب قلب تونس  32

 782,600 0,000 0,000 782,600 قبلي حزب قلب تونس  33

هضة  34  353,200 353,200 0,000 0,000 توزر حزب حركة الن 

35  
الحزب اإلشتراكي 

 الدستوري
 31050,000 31050,000 0,000 0,000 القصرين

36  
حزب االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 2120,000 2120,000 0,000 0,000 قصرينال

37  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 1260,000 1260,000 0,000 0,000 قفصة

38  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 639,500 639,500 0,000 0,000 قبلي

39  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 13040,300 13040,300 0,000 0,000 القصرين

 1851,800 350,000 0,000 1501,800 توزر حزب البديل التونس ي  40

41  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 738,000 188,000 0,000 550,000 توزر

 274,000 274,000 0,000 0,000 قبلي حزب حركة الشعب  42

43  
االتحاد الشعبي 

 الجمهوري
 140,120 0,000 0,000 140,120 منوبة

 200,000 0,000 0,000 200,000 بنزرت حزب حركة النهضة  44
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 حزب حركة النهضة  45
بقية أمريكا و 

 الدول األوروبية
6,677 875,583 0,000 882,260 

 حزب حركة النهضة  46
العالم العربي 

ة دول العالم  وبقي 
6,677 0,000 0,000 6,677 

 2200,000 0,000 0,000 2200,000 1تونس  حزب قلب تونس  47

 16035,000 0,000 0,000 16035,000 أريانة حزب قلب تونس  48

 140,000 0,000 0,000 140,000 بن عروس حزب قلب تونس  49

 481,000 0,000 0,000 481,000 بنزرت حزب قلب تونس  50

 5400,000 0,000 0,000 5400,000 1نابل  حزب قلب تونس  51

 10000,000 0,000 0,000 10000,000 2نابل  حزب قلب تونس  52

 3280,037 0,000 1946,592 1333,445 إيطاليا حزب قلب تونس  53

 1517,460 62,534 1454,926 0,000 2فرنسا  حزب قلب تونس  54

 47,500 47,500 0,000 0,000 منوبة حزب حركة الشعب  55

 3660,800 120,800 0,000 3540,000 1نابل  حزب حركة الشعب  56

 6502,609 3818,988 0,000 2683,621 1فرنسا  قائمة حركة الشعب  57

 954,712 954,712 0,000 0,000 ايطاليا قائمة حركة الشعب  58

59  
زب التيار ح

 الديمقراطي
 143,490 0,000 0,000 143,490 2فرنسا 

60  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 255,000 0,000 0,000 255,000 2نابل 

61  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 1174,000 0,000 0,000 1174,000 بن عروس

62  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 541,225 541,225 0,000 0,000 إيطاليا

63  
الحزب الدستوري 

 لحرا
 175,300 55,500 64,000 55,800 1صفاقس 

64  
الحزب الدستوري 

 الحر
 1251,300 451,300 0,000 800,000 2صفاقس 

65  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 89,088 89,088 0,000 0,000 2صفاقس 

66  
حزب التيار 

 الديمقراطي
 15,000 0,000 0,000 15,000 مدنين

 352,500 352,500 0,000 0,000 1صفاقس  حزب حركة النهضة  67

 208,700 208,700 0,000 0,000 2صفاقس  حزب حركة النهضة  68
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 508,200 508,200 0,000 0,000 تطاوين حزب حركة النهضة  69

70  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 299,000 0,000 0,000 299,000 قابس

71  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 2120,843 0,000 0,000 2120,843 مدنين

72  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 974,900 974,900 0,000 0,000 وينتطا

 9396,000 3736,000 0,000 5660,000 مدنين قلب تونس  73

 160,000 0,000 0,000 160,000 1صفاقس  قلب تونس  74

 750,000 0,000 0,000 750,000 2صفاقس  قلب تونس  75

 2793,500 813,500 0,000 1980,000 قابس حزب حركة الشعب  76

 560,000 500,000 0,000 60,000 1صفاقس  حزب حركة الشعب  77

 811,000 0,000 0,000 811,000 مدنين حزب حركة الشعب  78

79  
حزب حركة مشروع 

 تونس
 768,280 232,600 0,000 535,680 قابس

80  
حزب حركة مشروع 

 تونس
 379,046 111,211 0,000 267,835 تطاوين

81  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 6365,097 0,000 0,000 6365,097 1تونس 

82  
زب حركة تحيا ح

 تونس
 7250,600 0,000 60,000 7190,600 2تونس 

83  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 14091,676 0,000 0,000 14091,676 1نابل 

84  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 749,750 749,750 0,000 0,000 2نابل 

85  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 2071,841 1,785 0,000 2070,056 أريانة

86  
حزب حركة تحيا 

 تونس

أمريكا وباقي قارة 

 الدول األوروبية
8825,777 0,000 723,763 9549,540 

87  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 191,071 0,000 0,000 191,071 بنزرت

88  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 5544,000 0,000 0,000 5544,000 1فرنسا

89  
حزب حركة تحيا 

 تونس
 11385,424 11250,877 0,000 134,547 2فرنسا

 قائمات ائتال ية

 400,000 400,000 0,000 0,000 أملانيا مل وعمل املستقلةأ  90

 530,000 530,000 0,000 0,000 القيروان إئتالف الكرامة  91
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 20,000 0,000 0,000 20,000 املنستير إئتالف الكرامة  92

 300,000 300,000 0,000 0,000 سوسة إئتالف الكرامة  93

 5544,200 4728,200 0,000 816,000 باجة تونس أخرى   94

 1298,795 1298,795 0,000 0,000 قبلي تونس أخرى   95

 3249,760 3092,400 0,000 157,360 1تونس  ائتالف الكرامة  96

 552,400 282,800 0,000 269,600 2تونس  ائتالف الكرامة  97

 70,000 40,000 0,000 30,000 منوبة ائتالف الكرامة  98

 5020,670 0,000 0,000 5020,670 2نابل  ائتالف الكرامة  99

 400,000 400,000 0,000 0,000 1صفاقس  ائتالف الكرامة  100

 544,000 544,000 0,000 0,000 2صفاقس  ائتالف الكرامة  101

 2759,000 2539,000 0,000 220,000 مدنين ائتالف الكرامة  102

 1303,347 1303,347 0,000 0,000 تطاوين ائتالف الكرامة  103

104  
اإلتحاد الديمقراطي 

 االجتماعي
 540,000 470,000 0,000 70,000 1قس صفا

 قائمات مستقلة

 6575,719 4691,119 0,000 1884,600 إيطاليا صوت املهاجر  105

 581,000 581,000 0,000 0,000 زغوان قائمة الخير  106

 6164,814 3823,598 0,000 2341,216 إيطاليا بكلنا توانسة  107

 503,000 413,000 90,000 0,000 القيروان الرابطة الخضراء  108

 467,000 467,000 0,000 0,000 توزر الجريد موطني  109

 1890,000 0,000 0,000 1890,000 القصرين الوفاء بالعهد  110

 300,000 300,000 0,000 0,000 توزر املواطنة والتنمية  111

 1491,600 1241,600 0,000 250,000 توزر لسان الجريد  112

 440,000 0,000 0,000 440,000 القصرين االمتياز  113

 3200,000 0,000 0,000 3200,000 2نابل  مستقلون ألجل تونس  114

 411,800 411,800 0,000 0,000 2تونس  قائمة نحن هنا  115

 921,070 921,070 0,000 0,000 2تونس  قائمة نحن هنا  116

 282781,638 146405,209 4541,101 131835,328 املجموع
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 دينار 500ت نقدية تجاوزت قيمتها : القائمات التي أنجزت نفقا 22ملحق عدد 

 إسم القائمة ع/ر
الدائر  

 االنتخابية
 موضوع النفقة

املبلغ 

 بالدينار

 قائمات حزبية

 1188,840 نفقات التظاهرات والطباعة  و االجتماعات 1نابل  الحزب الدستوري الحر  1

 1000,000 كراء سيارة باريس-فرنسا الحزب الدستوري الحر  2

 8260,000 ونفقات التظاهرات واالجتماعات الطباعة و النشر و اإلشهار أريانة ي الحرالحزب الدستور   3

 الحزب الدستوري الحر  4
العالم العربي وباقي 

 دول العالم
 3549,441 مصاريف استقبال

 658,794 الطباعة و النشر و اإلشهار زغوان الحزب الدستوري الحر  5

 531,000 مطبوعات املهدية حزب حركة الشعب  6

 710,000 كراء معدات سوسة حزب البديل التونس ي  7

 1930,000 كراء وسائل النقل ومقرات املنستير حزب قلب تونس  8

 4000,000 وقود املهدية الحزب الدستوري الحر  9

 4748,105 طباعة ونشر جندوبة حزب صوت الفالحين  10

 595,000 أجور وأتعاب قبلي حزب قلب تونس  11

 595,600 كراء معدات رينالقص حزب حركة النهضة  12

13  
 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري

 

 القصرين

 

 660,000 مصاريف وسائل نقل

 660,000 شراء وقود

 1455,000 وقود توزر حزب حركة الشعب  14

 3200,000 كراء وسائل نقل سيدي بوزيد حزب حركة الشعب  15

 1933,735 مطويات ومطبوعات منوبة الرحمة  16

 5605,000 الطباعة والنشر واإلشهار ووقود وكراء سيارات زغوان نداء تونس  17

 5491,000 نفقات كراء وأجور  1تونس  حزب حركة تحيا تونس  18

 984,000 استهالك مواد غذائية 2تونس  حزب حركة تحيا تونس  19

 أريانة حزب حركة تحيا تونس  20

 كراء سيارات

 ملصقات والفتات 15516,750

 تنشيط ومنح

 كة تحيا تونسحزب حر   21
قارة أمريكا وباقي 

 الدول األوروبية

 كراء معدات أخرى 

 مصاريف املكاملات الهاتفية 14934,794

 أتعاب

 2 فرنسا حزب حركة تحيا تونس  22

 كراء مقر الحملة

 طباعة مطويات 17376,797

 كراء سيارات

 4053,000 مصاريف استقبال إيطاليا حزب حركة تحيا تونس  23
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 2  صفاقس الحزب الدستوري الحر  24

د بوجبات أكل  800 التزو 

ارة  800 كراء سي 

 800 تنشيط

 700 أجر الوكيل املالي تطاوين حزب حركة تحيا تونس  25

 1119,2 معلقات ومطويات تطاوين حزب حركة الشعب  26

 تطاوين حزب حركة مشروع تونس  27
 طباعة ونشر، مصاريف نقل وتنقل، منح، مصاريف

 التظاهرات واالجتماعات
25196,65 

 قائمات ائتال ية

 4383,000 طباعة-احياء حفل  القيروان الكرامة ائتالف  28

 2403,000 طباعة املنستير الكرامة ائتالف  29

 باجة تونس أخرى   30

 1200,000 مصاريف وسائل النقل

 910,000 مصاريف وسائل النقل

 825,000 نفقات التظاهرات واالجتماعات

 550,000 نفقات التظاهرات واالجتماعات

 550,000 نفقات التظاهرات واالجتماعات

31  
عيش تونس ي صوت التونسيين 

 بالخارج
 2 فرنسا

 4740,450 مصاريف املقرات

 3352,813 مصاريف النقل و التنقل

 47694,119 مصاريف التظاهرات

 554,343 مصاريف وسائل االتصال

 600,000 كراء معدات سمعية بصرية أريانة الكرامةائتالف   32

 منوبة ائتالف الكرامة  33
 1050,000 كراء معدات سمعية بصرية

 750,000 كراء الفضاءات

 1200 مقابل خدمات 1صفاقس  اإلتحاد الديمقراطي االجتماعي  34

 قائمات مستقلة

 إيطاليا بكلنا توانسة  35

 2390,540 مصاريف استقبال

 704,870 تنقلمصاريف 

 979,277 مصاريف تنقل

 939,130 مصاريف استقبال

 2847,430 مصاريف طباعة

 3269,350 مصاريف كراء قاعة اجتماع

 4583,367 مصاريف مواد دعائية

 5011,520 مصاريف كراء قاعة

 توزر املواطنة والتنمية  36

 2771,600 الفتات

 2023,600 كراء وسائل نقل

 500,400 مطبوعات
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 2نابل   مستقلون ألجل تونس  37
 570,000 نفقات التظاهرات واالجتماعات

 3200,000 األجور واملنح

 650,000 الطباعة والنشر 2تونس  قائمة نحن هنا  38

 تطاوين أمل تطاوين  39

 600 أتعاب

 600 أتعاب

 600 أتعاب

 1200 أتعاب

 833,6 اقتناء أقمصة

 700 أتعاب

 234790,115 املجموع
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ت تجزئة نفقاتها 23ملحق عدد 
ّ
 : القائمات التي تول

 اسم القائمة ع/ر
طبيعة 

 القائمة
 الدائر  االنتخابية

موضوع النفقات 

 املجزئة

مجموع النفقات 

 املجزئة بالدينار

 زغوان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  1
 1500,000 كراء السيارات

 893,700 طبوعاتم

 750,000 تنشيط 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  2

 980,000 كراء سيارات املهدية قائمة حزبية حزب قلب تونس  3

 5232,500 شراء مواد غذائية سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس  4

 زغوان قائمة حزبية حزب قلب تونس  5

كراء خيمة وشان 

ستيريو ومضخم 

 صوت

2200,000 

 900,000 خدمات إعالمية مدنين قائمة حزبية حزب قلب تونس  6

 توزر قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  7

 2503,000 كراء وسائل النقل

الطباعة والنشر 

 واإلشهار
1000,000 

 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب حركة الشعب  8
الطباعة والنشر 

 واإلشهار
1805,250 

 572,500 مصاريف األكل قابس ائمة حزبيةق حزب حركة الشعب  9

 890,606 مطويات منوبة قائمة حزبية االتحاد الشعبي الجمهوري  10

 970,000 بطاقات ومطويات زغوان قائمة حزبية نداء تونس  11

 810,400 طباعة مدنين قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  12

 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  13
هرات كراء لوزم تظا

ة  انتخابي 
1530,000 

ات تطاوين قائمة حزبية حزب حركة النهضة  14  555,000 كراء معد 

ة حزب حركة النهضة  15  قائمة حزبي 
أمريكا وبقية الدول 

 األوروبية
 830,503 طباعة مطويات

 قفصة قائمة حزبية حزب حركة النهضة  16
الطباعة والنشر 

 واإلشهار
3697,500 

 قابس حزبية قائمة حزب حركة تحيا تونس  17
كراء لوازم تظاهرات 

ة  انتخابي 
970,000 

 القصرين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  18

الطباعة والنشر 

 واإلشهار
4280,000 

 985,000 مصاريف استقبال
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 توزر قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  19

الطباعة والنشر 

 واإلشهار
6703,500 

 1219,800 نفقات االتصال

 2670,000 ظاهرات واجتماعاتت

 قابس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  20

 2249,100 كراء سيارة

كراء لوازم تظاهرات 

ة  انتخابي 
1340,000 

 600,000 استهالك وقود

 980,000 طباعة

 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  21

اقتناء بطاقات زيارة 

 وأقمصة ومعلقات
2333,000 

 523,000 اقتناء أدوات مكتبية

 الكرامة ائتالف  22
قائمة 

ة  ائتالفي 
 4383,000 باعةط-احياء حفل القيروان

 قائمة الخير  23
قائمة 

 مستقلة
 زغوان

د  مصاريف التزو 

 بالوقود
960,000 

 الوفاء بالعهد  24
قائمة 

ة
 
 مستقل

 600,000 تنظيم ملتقيات القصرين

 مستقلون ألجل تونس  25
قائمة 

 مستقلة
 2نابل 

الطباعة والنشر 

 واإلشهار نشريات
2510,000 

الطباعة والنشر 

واإلشهار التزيين 

 والتزويق

2900,000 

الطباعة والنشر 

 واإلشهار دعوات
900,000 

 أمل تطاوين  26
قائمة 

 مستقلة
 تطاوين

 650,000 إنتاج سمعي بصري 

اقتناء مطويات 

 ومعلقات والفتات
2841,750 

 1698,750 سيارة كراء

 69917,859 املجموع 
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د  بذّمتها ديون  24ملحق عدد 
ّ
حة لالنتخابات التشريعية واملتخل

ّ
 : القائمات املترش

 النسبة % جملة نفقات القائمة مبلغ ديون القائمة الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة  القائمة  اسم ع/ر

 9,41 5741 540 منوبة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  1

 27,02 19985 5400 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  2

 66,67 18000 12000 املنستير قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس   3

 16,68 35970 6000 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  4

 39,27 3246,521 1275 قبلي قائمة حزبية حزب قلب تونس  5

 43,21 19925,22 8609,42 زغوان قائمة حزبية  سحزب قلب تون  6

 80,86 3761,502 3041,502  1فرنسا قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  7

 0,08 7816,34 7 2نابل قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  8

 11,88 8419,294 1000 1تونس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  9

ة حزب التيار الديمقراطي  10  46,17 8761 4045 القيروان قائمة حزبي 

 19,28 39382,646 7594,6 1تونس  حزبيةقائمة  حزب حركة تحيا تونس  11

 13,58 626,696 6 900,000 1فرنسا  قائمة ائتالفية أمل وعمل املستقلة  12

 38,61 15556,099 6005,7 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  13

ة ائتالف الكرامة  14  98,21 1935 1900,39 قبلي قائمة ائتالفي 

 2,69 12045,579 324,305 توزر قائمة مستقلة املواطنة والتنمية  15

 36,16 23853 8625 القيروان قائمة مستقلة الرجوع إلى األصل  16

 0,29 024,897 231 267,917 67 املجموع
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 القائمات التي لم تصّرح بجميع نفقاتها:  25ملحق عدد 

 اسم القائمة ع/ر
 طبيعة

 القائمة

الدائر  

 االنتخابية

نفقات تّم تقديرها من قبل محكمة املحاسبات 

 بالدينار

 موضوع النفقات   ر املقّدر 
استغالل 

 املقر

أجر  

الوكيل 

 املالي

 التظاهرات
نفقات 

 أ رى 

 حركة الشعب  1
قائمة 

 حزبية
 3305,4 - - - ايطاليا

استعمال سيارة طيلة فترة 

 الحملة االنتخابية

2  

لحزب ا

الدستوري 

 الحر

قائمة 

 حزبية
 زغوان

 
 كراء سيارات 880 - -

3  

الحزب 

الدستوري 

 الحر

قائمة 

 حزبية
 - - - - 175 2صفاقس 

4  
حزب حركة 

 النهضة

قائمة 

 حزبية
 6.094,500 - - - 1صفاقس 

ل في نقل قناة 
 
إشهار سياس ي تمث

الزيتونة الجتماع شعبي التأم 

بمدينة صفاقس ضم  قائمتي 

حتين  حزب حركة
 

النهضة املترش

 2وصفاقس  1بدائرتي صفاقس 

5  
حزب حركة 

 النهضة

قائمة 

 حزبية
 6.094,500 - - - 2صفاقس 

ل في نقل قناة 
 
إشهار سياس ي تمث

الزيتونة الجتماع شعبي التأم 

بمدينة صفاقس ضم  قائمتي 

حتين 
 

حزب حركة النهضة املترش

 2وصفاقس  1بدائرتي صفاقس 

6  
حزب حركة 

 تحيا تونس

ائمة ق

 حزبية
 2.528,400 - - مدنين

 
- 

7  
حزب حركة 

 تحيا تونس

قائمة 

 حزبية
 - 310 144 - - تطاوين

8  
حزب قلب 

 تونس

قائمة 

 حزبية
 100 - - - مدنين

تبرع عيني أو كراء 

سيارات/صفحة على موقع 

 الواب

9  
حزب حركة 

 مشروع تونس

قائمة 

 حزبية
 استهالك الوقود 840 - - - تطاوين

10  
حزب قلب 

 تونس

قائمة 

 حزبية
 - - 195 - - سيدي بوزيد

11  
االتحاد الشعبي 

 الجمهوري

قائمة 

 حزبية
 - - - - 1نابل

 استغالل املقر

 أجرة

 الوكيل املالي
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12  
االتحاد الشعبي 

 الجمهوري

قائمة 

 حزبية
 - - - - منوبة

 أجرة

 الوكيل املال

 الرحمة  13
قائمة 

 حزبية
 - - - - أريانة

 تغالل املقراس

 أجرة

 الوكيل املالي

 الرحمة  14
قائمة 

 حزبية
 - - - - بن عروس

 استغالل املقر

 أجرة

 الوكيل املالي

 الرحمة  15
قائمة 

 حزبية
 - - - - 1تونس

 أجرة

 الوكيل املالي

 الرحمة  16
قائمة 

 حزبية
 - - - - 2تونس

 استغالل املقر

 أجرة

 الوكيل املالي

 الرحمة  17
قائمة 

 حزبية
 - - - - منوبة

 أجرة

 الوكيل املالي

 نداء تونس  18
قائمة 

 حزبية
 - - - - زغوان

 أجرة

 الوكيل املالي

19  
حزب حركة 

 النهضة

قائمة 

ة  حزبي 
 - - - - 1تونس 

 أمسية حوارية

 لقاء شبابي بقاعة شاي

ة  خيمة انتخابي 

20  
حزب قلب 

 تونس

قائمة 

 حزبية
 خيمة دعائية - - - - 2نابل 

21  
حزب قلب 

 تونس

قائمة 

 حزبية
 كراء سيارات - - - - 1تونس 

22  
حزب حركة 

 تحيا تونس
 - - - - 1تونس  حزبية

شخص )يرتدون  53الص خ-

 أقمصة تابعة للقائمة

 ويقومون بتوزيع منشورات(

23  
حزب حركة 

 تونستحيا 
 - - - - 1نابل  حزبية

 ليأتعاب الوكيل املا-

ق بأنشطة م-
 
صاريف تتعل

 انتخابية ومواد دعاية

24  
حزب حركة 

 تحيا تونس
 - - - - 2نابل  حزبية

 ليأتعاب الوكيل املا-

ق بأنشطة م-
 
صاريف تتعل

 انتخابية ومواد دعاية وتسويغ

 مقرات ومعدات

25  
حزب حركة 

 يا تونستح
 - - - - 2فرنسا حزبية

 اليأتعاب الوكيل امل -

ق -
 
 بالوقود مصاريف تتعل
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26  
حزب حركة 

 تحيا تونس
 تظاهرات- - - - - إيطاليا حزبية

27  
أمل وعمل 

 املستقلة

قائمة 

 ائتالفية
 أملانيا

- - - - 
 Lounge Sixty threeاجتماع بمقهى 

Frankfurt 

    

 Stamm Kaffeeاجتماع بمقهى 

Kassel 

 طباعة معلقات ومطويات - - - -

    

استغالل أو كراء مقر الحملة 

 ونفقات املاء والكهرباء

 التزود بالوقود - - - -

 ائتالف الكرامة  28
قائمة 

 ائتالفية
 8 - - - 1صفاقس 

معاليم تنزيل نقدي بالحساب 

 البريدي

 بكلنا توانسة  29
قائمة 

 مستقلة
 إيطاليا

    
 اجتماع عام وسهرة فنية بروما

 اجتماع عام وسهرة فنية بميالنو - - - -

    
 اجتماع عام وسهرة فنية ببالرمو
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 : القائمات التي لم تضّمن الوثائق املثبتة لكل أو بعض نفقاتها 26ملحق عدد 

بالدينار املبلغ موضوع النفقة الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة القائمة اسم ع/ر  

 1640,41 كراء مقر باريس-فرنسا قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  1

 زغوان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  2

 1000 كراء السيارات

 2250 أجور 

 2050 التنشيط

 548,6 ملصقات

 بن عروس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  3

 43,7 التزود باملواد

 5800 طالتنشي

 450 ملصقات

 98,6 نشريات

 700 كراء املقرات

 3500 تمطبوعا-طويات م-أعالم  سوسة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  4

 790 كراء مقرات ونفقات االتصال املنستير قائمة حزبية حزب قلب تونس  5

 املنستير قائمة حزبية حزب البديل التونس ي  6

ات حفل ر سيا-راء مقرات ك-وقود

 -وبصرية وسائل سمعية -غنائي

 قبعات وأقمصة

18630 

 1767 كراء مقر وشراء مشروبات املنستير قائمة حزبية حزب حركة الشعب  7

 51,000 كهرباء وماء وكراء كراس ي الكاف قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  8

 178,71 نفقات اتصال سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس  9

10  
ب اإلشتراكي الحز 

 الدستوري
 القصرين قائمة حزبية

 1200 كراء مقرات

 2500 كراء معدات

 6400,6 سيارات 05كراء  زغوان قائمة حزبية حزب قلب تونس  11

 1629,897 طباعة ملصقات ونشريات 1فرنسا  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  12

 2نابل  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  13
خيمات قرمبالية  مصاريف

 والحمامات
490 

 400 حصة تصوير ألعضاء القائمة 1تونس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  14

 4590 نفقات 5غياب عقود بالنسبة إلى  1تونس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  15

 2تونس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  16
وصل تسلم  33تبرعات عينية و 7

 ي غياب فواتيرمبالغ مالية ف
11720 
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 أريانة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  17

 مصاريف الحملة االنتخابية

13129,053 
أتعاب القائمين بحملة االتصال 

 املباشر

 تبرعات عينية)منشورات، الفتات(

 21351 تبرعات عينية مختلفة بن عروس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  18

 1نابل  قائمة حزبية يا تونسحزب حركة تح  19

ق بتسويغ مقرات 
 
نفقات تتعل

بتمويل عيني متأت من حزب 

 حركة تحيا تونس

19923,296 

ق باقتناء مواد دعاية ن-
 
فقات تتعل

بتمويل عيني متأت من حزب 

 حركة تحيا تونس

ق بمصاريف نقل ن-
 
فقات تتعل

 وتنقل بتمويل عيني ذاتي وخاص

- 
 
ة ق بمصاريف مختلفنفقات تتعل

 بتمويل عيني خاص

 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  20

ق بنشاط انتخابي ن-
 
فقة تتعل

 بتمويل عيني خاص
630 

ق بنشاط انتخابي ن-
 
فقة تتعل

 بتمويل عيني خاص

 4992,628 ية متأتية من الحزبتبرعات عين- بنزرت قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  21

 زغوان قائمة حزبية ركة تحيا تونسحزب ح  22
 ةتبرعات عينية مختلف-

2450 
 نفقات مختلفة-

 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  23
ارة جزيرة  تذكرة سفر عبر عب 

 قرقنة
1 

 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  24

خالص شيكات غير واضحة 

 املوضوع
1600 

رق بين غير واضح )يساوي الفا

ر في شأنها 
 
فقات املتوف مبلغ الن 

وثائق إثبات وجموع النفقات 

ن بالحساب املالي(  املضم 

139,8 
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 قابس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  25

 780 طباعة

 2249,1 كراء سيارة

 4560,6 كراء سيارة

 180 توفير فضاء عام لالجتماع

 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  26
 750,6 كراء سيارات

 4801,211 كراء سيارات

 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  27
مصاريف نقل وتنقل ومصاريف 

 أخرى 
3098 

 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة الشعب  28

كراء سيارات بطريقة مخالفة 

للنصوص القانونية والترتيبية 

د وصرف نفقات  1200بقيمة 

يم وثائق د دون تقد 88بقيمة 

 إثبات

1288 

 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  29
 238 اقتناء أقمصة

 2450 كراء سيارة

 11,4 مصاريف االتصال منوبة ائتالفيةقائمة  ائتالف الكرامة  30

31  
اإلتحاد الديمقراطي 

 االجتماعي
 قفصة ائتالفيةقائمة 

 1210 أجور وأتعاب

 180 نفقات االتصال

 سوسة ائتالفيةقائمة  الكرامة ائتالف  32
صاريف م -تبرعات عينية سيارة 

 اكل و شرب
2400 

 إيطاليا قائمة مستقلة بكلنا توانسة  33

 295,003 1 أجور أعوان

 704,870 مصاريف تنقل

 009,897 1 مصاريف تنقل

 979,277 مصاريف تنقل

 300 أجرة الوكيل املالي القيروان قائمة مستقلة الرابطة الخضراء  34

 980 مصاريف استقبال 2نابل  قائمة مستقلة مستقون ألجل تونس  35

 1698,75 كراء سيارة تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  36

 810,002 163 املجموع 
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 القائمات التي تتضمن  وثائق إثباتها نقائص:  27ملحق عدد 

 املجموع الدائر  االنتخابية طبيعة القائمة القائمة اسم ع/ر

 100 بنزرت قائمة حزبية حزب الدستوري الحرال  1

 1486 1تونس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  2

 9329,8 زغوان قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  3

 9175,5 بن عروس قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  4

 2696 املهدية قائمة حزبية حزب قلب تونس  5

 3483 املهدية قائمة حزبية حزب آفاق تونس  6

 167 املهدية قائمة حزبية حزب حركة الشعب  7

 5662 سوسة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  8

 100 سوسة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  9

 893 املنستير قائمة حزبية حزب حركة النهضة  10

 1425 املنستير قائمة حزبية حزب قلب تونس  11

ة حزب التيار الديمقراطي  12  450 القيروان قائمة حزبي 

 1043 املنستير قائمة حزبية حزب حركة الشعب  13

 160 املنستير قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  14

 4000 املهدية قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  15

 424,000 سليانة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  16

 045,000 1 باجة قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  17

 37,570 الكاف قائمة حزبية التيار الديمقراطيحزب   18

 746,700 باجة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  19

 286,200 2 الكاف قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  20

 2644 سيدي بوزيد قائمة حزبية حزب قلب تونس  21

 400 قفصة قائمة حزبية حزب قلب تونس  22

 15080,785 القصرين قائمة حزبية حزب قلب تونس  23

 101,9 قبلي قائمة حزبية حزب قلب تونس  24

 1650 قفصة قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  25

 3680 توزر قائمة حزبية حزب األمل  26

 9947 قفصة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  27

 1842,587 قبلي قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  28

 7360 القصرين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  29

 823 قبلي قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  30

 632,7 توزر قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  31

 200 2تونس قائمة حزبية الرحمةحزب   32

 4277,579 منوبة قائمة حزبية حزب قلب تونس  33

 2310 1تونس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  34

 1066,82 1نابل  قائمة حزبية حزب قلب تونس  35
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 1240 أريانة قائمة حزبية قلب تونس حزب  36

 1935,3 بن عروس قائمة حزبية حزب قلب تونس  37

 2810 بنزرت قائمة حزبية حزب قلب تونس  38

 130 2تونس  قائمة حزبية حزب قلب تونس  39

 2559,168 إيطاليا قائمة حزبية حزب قلب تونس  40

 554,145 2فرنسا  قائمة حزبية حزب قلب تونس  41

 2630 زغوان ئمة حزبيةقا حزب قلب تونس  42

 750 أريانة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  43

 181,50 بن عروس قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  44

 280 منوبة قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  45

 225 1تونس  قائمة حزبية حزب التيار الديمقراطي  46

 1116,7 1تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  47

 1487,5 2تونس  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  48

 867 أريانة قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  49

 600 بن عروس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  50

قارة أمريكا وباقي  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  51

 الدول األوروبية

1874,664 

 8330,6 1نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  52

 11317,57 2نابل  قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  53

 25205,8 بنزرت قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  54

 7801,2 1فرنسا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  55

 17376,797 2فرنسا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  56

 4053 إيطاليا قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  57

ة  قائمة حزبية النهضةحزب حركة   58 أمريكا وبقي 

ة  الدول األوروبي 

17519,9 

العالم العربي  قائمة حزبية حزب حركة النهضة  59

ة دول العالم  وبقي 

57,692 

 177,5 1صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  60

 10735 2صفاقس  قائمة حزبية الحزب الدستوري الحر  61

 1308,4 ينمدن قائمة حزبية حزب حركة النهضة  62

 800 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة النهضة  63

 393,5 قابس قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  64

 4522 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  65

 1625,54 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  66

 365 مدنين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  67

 400 تطاوين حزبيةقائمة  حزب حركة تحيا تونس  68

 2733 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  69

 260 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  70
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 853,61 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة تحيا تونس  71

 19070,128 قابس قائمة حزبية حزب قلب تونس  72

 500 قابس قائمة حزبية حزب حركة الشعب  73

 1323,57 مدنين حزبيةقائمة  حزب حركة الشعب  74

 5624,6 قابس قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  75

 8645,389 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة مشروع تونس  76

 150 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  77

 75 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  78

 140 تطاوين قائمة ائتالفية أمل وعمل  79

 465 1صفاقس  قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي االجتماعي  80

 543,942 قفصة قائمة ائتالفية اإلتحاد الديمقراطي اإلجتماعي  81

 1090 1صفاقس  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  82

 93 2صفاقس  قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  83

 70,8 مدنين قائمة ائتالفية ائتالف الكرامة  84

 450 يراملنست قائمة ائتالفية إئتالف الكرامة  85

ة إئتالف الكرامة  86  4787 القيروان قائمة ائتالفي 

 585,2 قبلي قائمة ائتالفية تونس أخرى   87

 610,000 1 باجة قائمة ائتالفية تونس أخرى   88

 391,000 2 زغوان قائمة مستقلة قائمة الخير  89

 649,764 5 إيطاليا قائمة مستقلة بكلنا توانسة  90

 13,2 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  91

 410 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  92

 28 تطاوين قائمة مستقلة أمل تطاوين  93

 7950 2تونس  قائمة مستقلة قائمة نحن هنا  94

 19252,5 2نابل  قائمة مستقلة ون ألجل تونسلمستق  95

 5840 2نابل  قائمة مستقلة ون ألجل تونسلمستق  96

 1100 توزر قائمة مستقلة لسان الجريد  97

 676,200 سليانة قائمة مستقلة عطاءبذل و   98

 5934 القيروان قائمة مستقلة الرجوع إلى األصل  99

 271,520 326 املجموع
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ت تض يم قيمة بعض نفقاتها 28ملحق عدد 
ّ
 :  القائمات التي تول

 

 اسم القائمة
طبيعة 

 القائمة

الدائر  

 االنتخابية

 الفارق بالدينار قيمة النفقة بالدينار

 موضوع النفقة
القيمة املصرّح 

بها من قبل 

 (1القائمة  )

القيمة 

املقّدر  من 

قبل الدائر  

(2) 

(1 )– (2) 

 شراء أثاث 590 10 600 القيروان قائمة  حزبية حزب قلب تونس

 1200 2050 3250 1تونس  حزبية حزب حركة تحيا تونس

نفقات تعلقت  4

بخالص أشخاص في 

 إطار أنشطة انتخابية

 حزبية يا تونسحزب حركة تح
قارة أمريكا وباقي 

 الدول األوروبية
16847,161 16339,533 507,628 

 الفتات-

 كراء فضاءات-

 وقود-

 ى كراء معدات أخر -

 حزبية حزب حركة النهضة
العالم العربي 

 وبقية دول العالم
 عصا ارتكاز 143,125 2,289 145,414

الحزب الدستوري 

 الحر
 4150 0 4150 1صفاقس  زبيةقائمة ح

ات  خدمات توزيع مطوي 

مة  مجانا وبصفة  مقد 

ة ة وغير رسمي   مناسباتي 

الحزب الدستوري 

 الحر
 450 1050 1500 1صفاقس  قائمة حزبية

ارة في  استعمال سي 

ة  شكل مساهمة عيني 

حزب التيار 

 الديمقراطي
 599,15 15,85 615 مدنين قائمة حزبية

ات )طاوالت  شراء معد 

م 
 
وكراس ي ومضخ

 صوت ومصدح(

 135 0 135 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة

خدمات حراسة 

ة  تظاهرات اجتماعي 

مة  مجانا وبصفة  مقد 

ة ة وغير رسمي   مناسباتي 

 1920 0 1920 1صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة

خدمات تنشيط 

مة   ة مقد  خيمات دعائي 

مجانا وبصفة 

ة وغير ة مناسباتي   رسمي 

 2218 0 2218 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة

خدمات تنشيط 

وحراسة خيمات 

ة ومقاهي  دعائي 

ة وحمالت  سياسي 

اتصال ميداني "باب 

مة  مجانا  باب" مقد 

ة وغير  وبصفة مناسباتي 

ة  رسمي 
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 49,616 0,984 50,6 2صفاقس  قائمة حزبية حزب حركة النهضة
ة  ات إعالمي  معد 

 ذاكرة()مفتاح 

 11,25 19,5 30,75 مدنين قائمة حزبية حزب حركة النهضة

ة  ارة ملد   3تسخير سي 

ساعات مع الجهد 

 البشري 

 2347,5 0 2347,5 مدنين قائمة حزبية حزب حركة النهضة

خدمات حماية وتأطير 

ة  اجتماعات عام 

وتنشيط خيمات 

مة   ة ومقاهي مقد  دعائي 

مجانا وبصفة 

ة وغير رسمي    ةمناسباتي 

 1700 0 1700 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة النهضة
ن  عي غير مبي  عمل تطو 

بيعة
 
 الط

 1880 0 1880 تطاوين قائمة حزبية حزب حركة النهضة

خدمات حراسة 

ة  اجتماعات عام 

وتنشيط خيمات 

ة ومقاهي  دعائي 

عات  ة وتجم  سياسي 

وارع وتوزيع 
 
بالش

ات  مطبوعات ومطوي 

والقيام بحمالت 

مة  مجانا ميداني   ة مقد 

ة وغير  وبصفة مناسباتي 

ة  رسمي 

 ائتالف الكرامة
قائمة 

 ائتالفية
 1080 420 1500 مدنين

استعمال سيارة تاكس ي 

في شكل مساهمة 

 عينية

 ائتالف الكرامة
قائمة 

 ائتالفية
 1370 2600 3970 تطاوين

استعمال سيارات 

وتنشيط خيمات 

ومرافقة القائمة في 

 شكل مساهمات عينية

 شراء معدات 340,849 9,750 350,599 1تونس  ائتالفية ئتالف الكرامةا

 شراء معدات 1204,835 33,445 1238,280 2تونس  ائتالفية ائتالف الكرامة

 21896,953 املجموع
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ضفاء الشفافية على تمويل األحزاب السياسية وحماية تمويل الحمالت االنتخابية من األموال ل 

بباب املسائل املالية لألحزاب السياسية  2011لسنة  87أفرد املرسوم عدد ذات املصادر غير املشروعة

ب كاشتراكات األعضاء وتعهدات الحزب بخصوص سقفا لكل تمويل ينتفع به الحز  من خالله حّدد

 القروض لدى مؤّسسات القرض بالضافة إلى ضبط سقف للتبرعات والهبات الصادرة عن كّل مانح.

على تحجير قبول األحزاب السياسية أي تمويل مباشر أو غير  2011لسنة  87عدد وحافظ املرسوم 

 مصدر مجهول.تأّت من ممباشر صادر عن أي جهة أجنبية أو ذوات معنوية أو 

 

وأوجب املرسوم على كّل حزب فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد لكّل معامالته املالية وكذلك 

املتعلق  1996ديسمبر  30املؤرخ في  1996لسنة  112 مالي ومسك محاسبة وفقا للقانون عدد تعيين وكيل

لسياسية التي يصادق عليها وزير بنظام املحاسبة للمؤسسات وللمعايير املحاسبية الخاصة باألحزاب ا

 تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.وجوب مع  )1(املالية

 

بمناسبة رقابتها على تمويل  القانون االنتخابي إلى محكمة املحاسبات من 92الفصل  كما أوكل

  الحمالت االنتخابية
ّ
مة ضوع مساهد من شرعية املوارد مو رقابة مالية األحزاب الفائزة في االنتخابات للتأك

 الحزب في تمويل الحمالت االنتخابية للقائمات املترشحة عنه وسالمة مصدرها.

 

ويندرج هذا التقرير في إطار التأكد من مدى التزام األحزاب السياسية بمقتضيات الفصل 

الذي أوجب على كل حزب تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصال  2011لسنة  87من املرسوم عدد 27

ومن مدى مشروعية املوارد التي تم استعمالها  من ناحية ويله ونفقاته إلى محكمة املحاسباتملصادر تم

 بمقاعد بمجلسوالفائزة  2019لتمويل الحمالت االنتخابية للقائمات املترشحة عنها لالنتخابات التشريعية 

  نواب الشعب من ناحية أخرى. 

 

قارير املالية لألحزاب السياسية واملؤشرات ويشمل هذا التقرير أهم الحصائيات حول إيداع الت

املالية املتعلقة بمواردها ونفقاتها بناء على املعلومات التي صّرحت بها هذه األحزاب ضمن التقارير املتعلقة 

فضال عن أهم املالحظات  2020سبتمبر  15إلى تاريخ املحكمة  ايداعها لدىوالتي تّم  2019-2014بالفترة 

 2019ابة املستندية وامليدانية في عالقة بمالية األحزاب الفائزة في االنتخابات التشريعية التي أفرزتها الرق

 عنها.لحمالت القائمات املترشحة  وتمويلها

                                                           
  .2018 فيفري  13 املصادق عليه بمقتض ى قرار وزير املالية املؤرخ في 45املحاسبي عدد  ملعيارا )1( 
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 أبرز املالحظات
 

يشمل هذا التقرير أهم الحصائيات حول إيداع التقارير املالية لألحزاب السياسية واملؤشرات 

قة ملتعلونفقاتها بناء على املعلومات التي صّرحت بها هذه األحزاب ضمن التقارير ا املالية املتعلقة بمواردها

فضال عن أهم  2020 سبتمبر15 إلى غاية املحاسبات محكمة والتي تّم ايداعها لدى 2019-2014بالفترة 

ت االنتخابااملالحظات التي أفرزتها الرقابة املستندية وامليدانية في عالقة بمالية األحزاب الفائزة في 

 لحمالت القائمات املترشحة عنها. وتمويلها 2019التشريعية 

 

 2019-2014التقارير املودعة لدى املحكمة للفترة  على رقابةال 

 

ى 2020سبتمبر  15إلى غاية  -
ّ
حزبا سياسيا مكونا إلى غاية موفى  221حزب من مجموع  54، تول

 أو بإحدى هذه السنوات املالية. 2019-2014إيداع تقارير مالية تعلقت بكامل الفترة  2018سنة 
 

إيداع تقاريرها  2019ناشطا خالل سنة حزبا  221من مجموع  )1(لم تتوّل سوى خمسة أحزاب -

 .2019-2014املالية لكامل الفترة 
 

ت 2020سبتمبر  15إلى غاية  -
ّ
حزبا ممثال في مجلس نواب  16أحزاب من مجموع  10، تول

 .2019-2014دى محكمة املحاسبات للفترة الشعب إيداع تقارير مالية ل
 

إيداع  2019حزبا مشاركا في االنتخابات التشريعية  45حزبا من جملة 14لم يتول سوى  -

 .2018التقرير املتعلق بالسنة املالية 
 

 حزبا بالدورية السنوية في إيداع تقاريرها. 44تم الوقوف على عدم التزام  -
 

سلبية باعتبار عدم تلقي موارد وعدم إنجاز أي نفقات حزبا بتقديم تقارير  15ُسّجل قيام  -

 .2019-2014مقابل تصريح ستة أحزاب سياسية بعدم تحصيل مداخيل بالنسبة إلى كامل الفترة 
 

بتقارير مراقبي الحسابات لم يتجاوز عدد األحزاب السياسية التي أودعت تقارير مالية مرفقة  -

 أو بإحدى السنوات املالية. 2019-2014ل الفترة حزبا بالنسبة إلى كام 54حزبا من جملة  19
 

والتي لم يتم ارفاقها  2019-2014في الفترة بلغ عدد التقارير املالية املودعة لدى املحكمة  -

 .تقريرا 185تقريرا من جملة  116بتقارير مراقبي الحسابات 

ه تقرير في ما يخصّ  زاب املعنية كّل األح رفعلمحكمة من خالل التقارير التي تّم إيداعها لن لم يتبيّ  -     

مراقبة الحسابات إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس األول للمحكمة الدارية بمشاركة كل من الرئيس 

                                                           
 وحزب األمل. االشتراكيالحزب الدستوري الحّر وحزب املحافظين التونسيين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء والحزب  )1( 
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األول ملحكمة االستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية قصد املصادقة 

 على القوائم املالية للحزب.
 

ونفقات األحزاب السياسية التي تولت إيداع تقاريرها املالية بالنسبة إلى  بلغ مجموع موارد -

 م.د. 56,217م.د و 47,26أو إحدى السنوات املالية ما قدره على التوالي  2019-2014كامل الفترة 

 

  2019الرقابة على مالية األحزاب الفائزة في االنتخابات التشريعية 

 

 مسك الحسابات املالية لألحزاب 

 

نة لس          يتوّل حزب حركة تحيا تونس موافاة املحكمة بما يفيد إعداد القوائم املالية  لم -

 وضبطها في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ختم السنة املحاسبية. 2019
 

قت كّل املعطيات املضّمنة بالقوائم املالية لحزب حركة الشعب لسنة  -
ّ
بالعمليات  2019تعل

وية املركزي دون األخذ بعين االعتبار العمليات املالية املنجزة من طرف الفروع الجهاملنجزة على املستوى 

 واملحلية.
 

الحزب هي سياسية و أحزاب  بسّتةعدم شمولية الحسابية التأليفية الجامعة املتعلقة  -

الدستوري الحر وحزب التيار الديمقراطي وحزب قلب تونس وحزب حركة الشعب وحزب صوت الفالحين 

 الرحمة.وحزب 
 

يعّين حزب الرحمة مراقبا  لحساباته كما لمالشعب تعيين مراقبا لم يتول حزب حركة  -

 .2012رغم إحداثه منذ سنة  2018أكتوبر  4لحساباته سوى في 
 

قلب  وحزبعدم التزام ثالثة أحزاب بمسك دفاتر املحاسبة وهي حزب التيار الديمقراطي  -

ب حركة النهضة بالسجالت املحاسبّية وامليزان املحاسبي لم يدل حز في حين  تونس وحزب حركة الشعب

 .2019والقوائم املالّية وتقارير مراقبي الحسابات لسنة 
 

لم يتول حزب حركة الشعب مسك محاسبة طبقا للنظام املحاسبي للمؤسسات املنصوص  -

الية للمداخيل واكتفى بمسك تطبيقة إعالمية تتضمن املبالغ الجم 1996لسنة  112عليه بالقانون عدد 

 والنفقات.
 

ل لالنخراطات وسجّل املساعدات والتبّرعات حركة الشعب مسك سجل مفصّ حزب  لم يتوّل  -                    

 والهبات والوصايا فضال عن عدم التمييز بين التبرعات النقدية والعينية.
 

والوصايا. في ت سجل املساعدات والتبرعات والهبالم يلتزم حزب حركة الشعب بمسك  -

من هذا السجل. ولم يتول حزب حركة النهضة الدالء به نسخة حزب الرحمة لم يقّدم حين 
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 تونس بعنوانال تحتوي الوثيقة املودعة من قبل حزب حركة تحيا  . في نفس السياق،2019لسنة 

قّدمة للحزب حيث لم 
ُ
يتّم تضمينها ما يناهز املساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على كافة التبرعات امل

 وصل تبرع. 100
 

تشمل قاعدة البيانات املتعلقة باملنخرطين في حزب قلب تونس أشخاصا مختلفين حاملين  -

لنفس عدد بطاقة التعريف الوطنية بالضافة إلى وجود بعض األشخاص الذين قاموا بتسديد معلوم 

 .ةمن مرّ  أكثر 2019انخراط سنة 

 

 بالرقابة على موارد األحزا 

 

ل حزب التيار الديمقراطي على تبرعات نقدية فاقت الحد املسموح به قانونا وتعلق تحصّ  -

 .أ.د 13عملية تبرع بمبلغ إجمالي ناهز  13األمر بعدد 
 

بين املداخيل املضمنة بالحساب البنكي وقيمة املوارد النقدية أ.د  18فارق بقيمة  تسجيل -

 م تضمينه في قاعدة البيانات املتعلقة بالتبرعات النقدية.املضمنة بقواعد بيانات حزب قلب تونس لم يت
 

ى -
ّ
دينار وبلغ مجموعها  500فاقت قيمتها  نقديةحزب حركة تحيا تونس قبض تبّرعات  تول

 د. 53.390

 

 الرقابة على نفقات األحزاب 

 

فوارق بين املساهمات النقدية لحزب حركة تحيا تونس في تمويل الحملة االنتخابات  تسجيل -

لفائدة قائماته املترشحة واملعطيات املصّرح بها من قبل كل قائمة صلب حسابها  2019شريعية لسنة الت

 . دينار 47.767,404قدره املالي املودع لدى محكمة املحاسبات بمبلغ جملي 
 

فوارق بين مبلغ النفقات املحتسب من قبل املحكمة اعتمادا على وثائق االثبات التي  تسجيل -

تقديمها واملبلغ املدون بالحسابية التأليفية للحزب الدستوري الحر بخصوص تسع  تولت القائمات

 د. 15.493قائمات بمبلغ يساوي 
 

الحملة  من كون حزب حركة تحيا تونس به من قبل ح يصر تسجيل تضارب بين ما تّم الت -                   

صال امل 2019االنتخابية التشريعية لسنة 
ّ
 االعتماد على املقرات الحزبية ولم يتمباشر اعتمدت على االت

استغالل عدد من قائماته للمقرات الحزبية خالل حمالتها االنتخابية  مع ما تّم الوقوف عليه من

 دينارا. 9.064,999التشريعية وانتفاعها بتبرعات عينية حزبية بقيمة جملية بلغت 
 

قبل حزب قلب تونس ويتعلق قائمات بحصولها على تبرعات عينية من  خمسةعدم تصريح  -
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   قدرهومدنين بمبلغ فردي  وقبليبوزيد  وسيدي والقصريناألمر بالقائمات املترشحة بدوائر باجة 

 .وهو ما يتعارض مع املعطيات التي تّم تقديمها من الحزب د  8.535,064
 

لغ أنجز حزب التيار الديمقراطي عمليتي خالص ملصاريف بعنوان تنظيم ملتقيات نقدا بمب -

 دينار تجاوزت قيمة كّل منها مبلغ خمسمائة دينار. 1.650إجمالي قدره 
 

إيداع تصاريح بعنوان الخصم  2019حزب التيار الديمقراطي خالل السنة املالية  يتوّل لم  -

لم يتول التصريح بإجراء عمليات خصم من املورد بعنوان معينات كراء مقره االجتماعي كما  من املورد

اآلجال قباضة املالية ذات النظر ولم يتول دفع املبالغ املستوجبة لفائدة الخزينة في وخالصها لدى ال

 القانونية.
 

 معه.ال يمسك حزب التيار الديمقراطي بصفته مؤّجرا بطاقات الخالص لألعوان املتعاقدين  -
 

التي تّم توفيرها من حزب حركة الشعب حيث  2019عدم شمولية قائمة املصاريف لسنة  -

الحزب الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" تنظيم  على صفحةخالل االطالع  تبين من

قات لم يقم الحزب بتنزيل نف اكم .املذكورةالحزب تظاهرات لم يتّم إبراز املصاريف املرتبطة بها بالقائمة 

 د بقائمة مصاريفه.  3.600بقيمة 
 

ترشح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي انتفاع القائمات املترشحة عن حزب قلب تونس وامل -

بومضات تحسيسية ودعاية من قبل قناة نسمة فضال عن قيامها بدعاية مضادة ضد حزب حركة النهضة 

سعّيد وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية  قيس 2019لالنتخابات الرئاسية لسنة  املترشح وضد

 والترتيبية الصادرة في الغرض.
 

 العملية في املشاركة بأهمية وتحسيسهم الناخبين لدعوة مساحات قناة نسمة تخصيص  -

 املساحة نفس لتوفير السعي تونس دون  قلب لحزب االنتخابية للحملة مساندين االنتخابية عن طريق

 لبقية املتنافسين. التحسيس ي الغرض لنفس

 

 التوصيات -            

 

مع احترام  اللتزام بإيداع التقارير املاليةتدعو محكمة املحاسبات األحزاب السياسية إلى ا -

ونشرها الدورية السنوية في ذلك واستيفاء كّل الجراءات املتعلقة بإعداد القوائم املالية واملصادقة عليها 

لسنة   87ألن في ذلك ترسيخا ملبدأ الشفافية في تسيير األحزاب السياسية التي أكد عليها املرسوم عدد 

2011. 
 

متع األحزاب السياسية باملال العمومي وباستثناء ما أجازه لها القانون االنتخابي ال في غياب ت -

يمكن ملحكمة املحاسبات خارج املحطات االنتخابية القيام بمراقبة شاملة على مصادر تمويل 
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نحو تحسين  2011لسنة  87عدد األحزاب السياسية. ولتالفي هذه النقائص فإنه يقترح مراجعة املرسوم

مة األحزاب السياسية وإحكام مراقبتها ضمانا للشفافية وحسن تنظيم الحياة السياسية وتكافؤ حوك

 الفرص أمام األحزاب املشاركة في االنتخابات.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األّول الجزء 

 التقارير املودعة الرقابة على  

 املحاسبات حكمةلدى م

 2019-2014للفترة  
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باالنفتاح بشكل يسمح بمساءلة جادة  االلتزامفي فية املالية تتمثل املتطلبات األساسية للشفا

وبالعمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة وبالتعهد بتوفير املعلومات الصحيحة للرأي العام من خالل 

الكشف عن مصادر تعبئة املوارد وطريقة تأدية النفقات واتخاذ الجراءات التي تضمن حفظ السجالت 

يضمن دقة املعلومات واألمانة وسهولة عملية عرض  األحزاب بماكيفية إدارة واملعلومات التي تتعلق ب

سابق  2011لسنة  87التي ضبطها املرسوم عدد جراءات ال املعلومات وتحليلها وتقديمها لطالبيها وفق 

 .الذكر

 

I- إيداع التقارير املالية 

 

تطورا  2011لسنة  87على إثر صدور املرسوم عدد  شهد تكوين األحزاب السياسية في تونس

ص فيها قانونا قبل سنة  8من هاما حيث ارتفع عدد األحزاب 
ّ
ى 221إلى  2011أحزاب مرخ

ّ
           حزبا في موف

 : الجدول املواليكما يبرزه  2019سنة 

 

 (%) نسبة التطور  عدد األحزاب السياسية السنة/الفترة

 - 8 2011 ما قبل

2011 104 1200 

2012 144 38,46 

2013 171 18,75 

2014 190 11,11 

2015 196 3,16 

2016 200 2,04 

2017 208 4 

2018 214 2,88 

2019 221 3,27 

 

 96إحداث أكبر عدد من األحزاب السياسية الجديدة حيث تّم تكوين  2011وقد شهدت سنة 

عدد األحزاب ي املوالي البيان الّرسم. ويبين 2016أحزاب خالل سنة  4 حزبا جديدا أّما أدناه كان في حدود

 : 2019-2011خالل الفترة السياسية سنويا
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حزبا سياسيا إيداع تقارير مالية تعلقت بكامل  54، لم يتوّل سوى 2020سبتمبر 15وإلى تاريخ 

حزاب األ % من مجموع 24,43أو بإحدى هذه السنوات املالية بنسبة لم تتجاوز  2019-2014الفترة 

ى سنة 
ّ
 : .وتختلف هذه النسبة من سنة إلى أخرى كما هو مبين بالجدول املوالي2019الناشطة في موف

 

 السنة املالية
عدد األحزاب التي تولت 

 إيداع تقارير مالية

عدد األحزاب 

 الناشطة
 (%) النسبة

2014 33 190 17,36 

2015 39 196 19,89 

2016 42 200 21  

2017 42 208 20,19 

2018 25 214 11,68 

2019 8 221 3,62 

و إحدى أ 2019-2014الفترة 

 السنوات املالية
54 221 24,43 
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إيداع تقاريرها  2019حزبا ناشطا خالل سنة  221من مجموع  )1(ولم تتوّل سوى خمسة أحزاب

ل نسبة  2019-2014املالية لكامل الفترة 
ّ
 .%  2,26أي ما يمث

، 2019في مجلس نواب الشعب والتي تم تأسيسها إلى موفى سنة وبلغ عدد األحزاب املمثلة 

بإيداع تقارير مالية لدى محكمة املحاسبات  ،2020سبتمبر15، إلى تاريخ )3(أحزاب 10منها قام  ،)2(حزبا16

 .%  62,5)كامل الفترة أو إحدى السنوات املالية( أي بنسبة  2019-2014للفترة 

، 2019ع األحزاب املشاركة في االنتخابات التشريعية من مجمو  )4(حزبا 14ولم يتول سوى 

مقعدا، إيداع التقرير املتعلق  217مقعدا من جملة  181حزبا بما جملته 16حزبا فاز منها  45وعددها 

  .لدى محكمة املحاسبات 2018بالسنة املالية 

 :حكمةاملاملالية لدى ويبرز الجدول املوالي وضعية األحزاب الفائزة ومدى التزامها بإيداع تقاريرها 

 ع/د
 الحزب

 )حسب عدد املقاعد املتحصل عليها( 

 االيداع لدى محكمة املحاسبات

 (2020 سبتمبر  15)إلى  

 2018-2011أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب حركة النهضة 1

 ( 2019لم يحن األجل القانوني لإليداع )تأسس الحزب سنة  حزب قلب تونس 2

 2018-2013أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  زب التيار الديمقراطيح 3

 0192-2013التقارير املالية املتعلقة بالفترة  أودع الحزب الدستوري الحر 4

 0192-2015أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب حركة الشعب 5

 (2019يداع )تأسس الحزب سنة لم يحن األجل القانوني لإل  حزب حركة تحيا تونس 6

 لم يودع تقاريره املالية حزب الرحمة 7

 2016أودع التقرير املالي لسنة  حزب حركة مشروع تونس 8

 2018-2011أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب االتحاد الشعبي الجمهوري 9

 2018و 2017تيلسن ةرير املالياأودع التق حزب البديل التونس ي 10

 2018-2013أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب حركة نداء تونس 11

 2017-2014أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب آفاق تونس 12

 لم يودع تقاريره املالية الدستوري االشتراكيالحزب  13

                                                           
 مقراطي للعدالة والرخاء والحزب الشتراكي وحزب األمل.الحزب الدستوري الحّر وحزب املحافظين التونسيين والحزب الدي)1( 

وحزب حركة الشعب وحزب حركة مشروع تونس وحزب حزب البديل التونس ي حزب حركة النهضة وحزب التّيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر و  )2( 

تيار املحبة والحزب االشتراكي الدستوري وحزب صوت الفالحين. الرحمة وحزب االتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس وحزب 

 وحزب تحيا تونس وحزب قلب تونس وحزب الجبهة الشعبية.

وحزب حركة الشعب وحزب حركة مشروع تونس وحزب حزب البديل التونس ي حزب حركة النهضة وحزب التّيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر و  )3( 

 ري وحزب حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس وحزب تيار املحبة.االتحاد الشعبي الجمهو 

 حزب حركة النهضة وحزب التّيار الديمقراطي وحزب االتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب تيار املحبة والحزب التونس ي وحزب )4( 

جانفي والحزب  14الحّر وحزب البديل التونس ي وحزب األمل وحزب قوى املحافظين التونسيين وحزب حركة الشعب والحزب االشتراكي والحزب الدستوري 

 الديمقراطي للعدالة والرخاء.
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 ع/د
 الحزب

 )حسب عدد املقاعد املتحصل عليها( 

 االيداع لدى محكمة املحاسبات

 (2020 سبتمبر  15)إلى  

 (2019حزب سنة لم يحن األجل القانوني لإليداع )تأسس ال حزب الجبهة الشعبية 14

 0192-2016أودع التقارير املالية املتعلقة بالفترة  حزب تيار املحبة 15

 لم يودع تقاريره املالية حزب صوت الفالحين 16

 

املذكور أعاله على وجوب تقديم كل حزب تقريرا سنويا  87من املرسوم عدد 27الفصل ولئن نّص 

املحاسبات، فقد تم الوقوف على عدم التزام محكمة يشمل وصفا مفّصال ملصادر تمويله ونفقاته إلى 

ى  األحزاب بالدورية السنوية في إيداع تقاريرها.
ّ
لدى  حزبا إيداع تقاريرهم املالية دفعة واحدة 38حيث تول

وا إيداع تقاريرهم خالل الفترة  54املحكمة من مجموع 
ّ
 أو إحدى السنوات املالية. 2019-2014حزبا تول

 

ى الحزب االشتراكي إيداع تقاريره املالية املتعلقة بكامل الفترة فعلى سبيل املث 
ّ
في  2017-2011ال تول

ى حزب حركة الشعب إيداع 2020دفعة واحدة في سبتمبر  2019و 2018وتقارير  2018 جوان
ّ
. كما تول

. 2020لية في جوي 2019و 2018وتقارير 2018في نوفمبر  2017-2015تقاريره املالية املتعلقة بكامل الفترة 

في مارس وسبتمبر  2018و 2017كما أودع حزب البديل التونس ي تقاريره املالية بعنوان تصرف سنتي 

. 2019ية في جويل 2018-2015وأودع حزب التنوير والتنمية تقاريره املالية املتعلقة بكامل الفترة  2020

 حدة.األحزاب التي أودعت تقاريرها املالية دفعة وا 1امللحق عدد ويبرز 

 

السنوية  املحكمة بالدوريةحزبا أودعوا تقاريرهم لدى  54من مجموع  )1(أحزاب 4لم تلتزم سوى و 

 .%7,40أي بنسبة ال تتجاوز  ليداع األحزاب

 

ى  ،ثالعلى سبيل املف
ّ
                            بتاريخ 2017إيداع تقرير االشتراكيالديمقراطي  الحزب الوطنيتول

ى الحزب الجمهوري إيداع تقرير  .2019ماي  29بتاريخ  2018وأودع تقرير  2018فيفري  28
ّ
 2017كما تول

 .2019جويلية  12بتاريخ  2018وتقرير  2018ماي  17بتاريخ 

 

وفي غياب االلتزام بمبدأ الشفافية يكون الحزب عرضة للعقوبات الواردة بالباب الخامس من 

من التنبيه عليه من قبل السلطة التنفيذية إلى تعليق والتي تتدرج  2011لسنة  87املرسوم عدد 

ه من قبل السلطة القضائية.
ّ
 نشاطه ثّم إصدار حكم بحل

 

                                                           
 حزب املحافظين التونسيين وحزب تيار املحبة والحزب الوطني الديمقراطي االشتراكي والحزب الجمهوري. )1(
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أّما بخصوص محتوى التقرير والذي يشمل بالضرورة معطيات مفصلة بشأن التمويالت التي تم 

سلبية بتقديم تقارير  حزبا 15تحصيلها والنفقات التي تمت تأديتها خالل السنة املعنية فقد ُسجل قيام 

 :  املوالي، كما يبينه الجدول وعدم إنجاز أي نفقات تلقي مواردعدم  باعتبار

 

 التقارير املالية املتعلقة بالسنوات التالية األحزاب ع/د

 2019-2018-2017-2016-2015-2014 حزب املحافظين التونسيين 1

 2018-2017-2016 حزب األمانة والعدالة 3

 2018-2017-2016-2015 وير والتنميةحزب التن 4

 2018-2017-2016-2015-2014 حزب الشورى الديمقراطي التونس ي 5

 2018-2017 حزب االصالح الوطني 6

 2018-2017-2016 حزب حركة خمسة نجوم 7

 2017-2016 حزب حركة الديمقراطيين االشتراكيين 8

 2017-2016-2015-2014 حزب االنتماء الديمقراطي 9

 2017-2016-2015-2014 حزب تونس الزيتونة 10

 2017-2016-2015-2014 حزب الوفاء لتونس 11

 2016-2015-2014 حركة تونس املستقبل 12

 2016-2015 حزب البديل الديمقراطي 13

 2016-2015 حزب الخيار الثالث 14

 2019-2018-2017-2016-2015-2014 الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء 15

 2015-2014 الحزب الشعبي للحرية والتقدم 16

 

أحزاب سياسية بعدم تحصيل مداخيل بالنسبة إلى كامل  أربعةحت صرّ ، من ناحية أخرى و 

حركة تونس الديمقراطية  حزبإلى  الشأن بالنسبة املالية وهوأو إحدى السنوات  2019-2014الفترة 

بالنسبة إلى السنوات وحزب صوت التونس ي  2017و 2016و 2015و 2014بالنسبة إلى السنوات  للجميع

 2017و 2016و 2015وحزب الوحدويين األحرار بالنسبة إلى السنوات  2018 2016و 2015و 2014

 2017وسنة  2014صوت املواطن التونس ي تباعا لسنة  وكذلك كل من حزب البديل الديمقراطي وحزب

بالنسبة لكامل السنوات التي  نمية وحزب األملء وحزب التنوير والتالديمقراطي للعدالة والرخاوالحزب 

 تّم إيداع تقارير بشأنها.
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ولم يتجاوز عدد األحزاب السياسية التي أودعت تقارير مالية مرفقة بتقارير مراقبي الحسابات، 

أودعوا  )1(حزبا 45حزبا من جملة  19أو بإحدى السنوات املالية،  9201-2014بالنسبة إلى كامل الفترة 

 %.  35,18هم لدى املحكمة في نفس الفترة أي بنسبة ال تتجاوز تقارير 

 

لدى املحكمة والتي لم يتم ارفاقها بتقارير مراقبي  )2(وقد بلغ عدد التقارير املالية املودعة

بنسبة  أي 2019-2014مودعا لدى املحكمة في الفترة تقريرا  185من جملة تقريرا  116الحسابات 

 : ل املوالي نسبة التقارير املالية غير املصحوبة بتقارير مراقبي الحسابات%. ويبين الجدو  62,70تبلغ

 

 السنة املالية
عدد التقارير املالية املودعة غير 

اقبي الحسابات  املصحوبة بتقارير مر

عدد التقارير 

 املالية املودعة

النسبة من مجموع التقارير 

 %() املالية املودعة

2014 20 28 71,42 

2015 27 39 64,28 

2016 27 42 65,85 

2017 23 42 54,76 

2018 14 26 53,84 

2019 5 8 62,50 

611 2019-2014الفترة   518  62,50 

 

لم يتبين  2011لسنة  87من املرسوم عدد  26عليه الفصل  وفي سياق متصل وخالفا ملا نّص 

رير في ما يخصه تق نية قد رفعت كّل ملحكمة املحاسبات من خالل التقارير التي تّم إيداعها أن األحزاب املع

ول مراقبة الحسابات إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس األول للمحكمة الدارية وبمشاركة كل من الرئيس األ 

ملحكمة االستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية قصد املصادقة على القوائم 

 املالية للحزب.

 

حاسبات األحزاب السياسية إلى االلتزام بإيداع التقارير املالية مع احترام وتدعو محكمة امل

 نشرهاالدورية السنوية في ذلك واستيفاء كّل الجراءات املتعلقة بإعداد القوائم املالية واملصادقة عليها و 

لسنة   87د ألن في ذلك ترسيخا ملبدأ الشفافية في تسيير األحزاب السياسية التي أكد عليها املرسوم عد

2011. 
 

 

 

 

                                                           
 ة.أغلب هذه األحزاب أودعت تقارير سنة أو أكثر دون استكمال كامل الفتر  )1( 

 يتعلق األمر بعدد التقارير بغض النظر عن الحزب املتعلقة به هذه التقارير. )2( 
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II-  والنفقاتتحليل املوارد 
 

 2020  سبتمبر  5  غاية إلىبلغ مجموع موارد األحزاب السياسية التي تولت إيداع تقاريرها املالية 

، وتراوحت موارد هذه م.د 47,26ما قدره  أو إحدى السنوات املالية 2019-2014الفترة بالنسبة إلى كامل 

البياني املوالي تطّور  الّرسم. ويبين 2019 خالل سنةأ.د  380و 2018م.د خالل سنة 11,10زاب بين األح

 :املحكمةالتي التزمت بواجب ايداع تقاريرها لدى  2019-2014موارد األحزاب السياسية خالل الفترة 
 

 

بكامل  املتعلقةها املالية التي أودعت تقارير ويتوزع مجموع املوارد املالية السنوية لألحزاب السياسية 

فقا للتقارير املودعة لدى و  2020سبتمبر 15تاريخ إلى  أو بإحدى السنوات املالية 2019-2014الفترة 

 : املحكمة كما يلي
 

 السنة
 مجموع املوارد املالية

 أ.د 100أقل من 

 مجموع املوارد املالية

 م.د 1أ.د و 100بين 

 مجموع املوارد املالية

 م.د 1ن أكثر م
 %(النسبة ) عدد األحزاب %(النسبة ) عدد األحزاب %() النسبة عدد األحزاب

2014 23 69,7 7 21,21 2)1( 6,06 
2015 32 82,05 6 15,38 1)2( 2,56 
2016 34 80,95 7 16,66 1)3( 2,38 
2017 31 73,80 10 23,80 1)4( 2,38 
2018 17 40,47 6 24 )5(2 8 
2019 7 87,5 1 12,5 0 0 

                                                           
 حزب حركة النهضة وحزب حركة نداء تونس. )1( 

 حزب حركة النهضة. )2( 

 حزب حركة النهضة. )3( 

 حزب حركة النهضة. )4( 

 حزب حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة. )5( 
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م.د 1أ.د دون أن تتجاوز  100وفي سياق متصل، بلغ عدد األحزاب السياسية التي فاقت مواردها 

من % 27,77 ، أي ما يمثل2019 -2014حزبا أودعوا تقاريرهم املالية خالل الفترة  54من مجموع  حزبا15

ي وحزب املبادرة وحزب حزب آفاق تونس وحزب العمال وحزب التّيار الديمقراطي والحزب الجمهور بينها 

حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل وحزب حركة الشعب و  والحزب الدستوري الحر التحرير

 .حزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدو  حراك تونس الرادةوحزب البديل التونس ي وحزب  والحريات

 

االنخراطات من والتي يتم قياسها بنسبة مجموع  وعلى مستوى االستقاللية املالية للحزب

إلى األحزاب التي أودعت  بالنسبةمجموع املوارد املالية للحزب السياس ي، فقد بلغ معدل هذا املؤشر 

ؤشر مل السنوي  لعّد املن الجدول املوالي ويبيّ  9201-2018الفترة  خالل كامل%  49,98ما نسبته  )6(تقاريرها

 : االستقاللية املالية لهذه األحزاب

 

 الحزب املعني باملؤشر األقص ى %() املؤشر األقص ى %() عدل مؤشر استقاللية األحزابم السنة املالية

 حزب الديمقراطيين الجتماعيين 100 49,59 2018

 الحزب الدستوري الحّر  99,96 50,36 2019

 - - 49,98 2019-2018الفترة 

 

 تغطية املوارد الذاتيةأّما في ما يتعلق بالديمومة املالية للحزب والتي تحتسب على أساس مدى 

ن ألعواللنفقات املرتبطة بالتسيير العادي للحزب املتمثلة في مشتريات املواد والتموينات املستهلكة وأعباء ا

ومخصّصات االستهالك واملدخرات ومصاريف املقرات فقد ارتفع معّدل الديمومة املالية لألحزاب خالل 

 : كما يلي 2019-2018   معّدل هذا املؤشر خالل الفترة ويتوزع %.75,71إلى حوالي  2019-2018الفترة 

 

 

 السنة املالية
 معّدل مؤشر ديمومة األحزاب

()% 
 باملؤشر األقص ىاملعني الحزب  %() املؤشر األقص ى

 الحزب الدستوري الحر 120,11 45,99 2018

 حزب تيار املحبة 324,59 105,42 2019

 - - 75,71 2019-2018الفترة 

                                                           
كة الشعب والحزب االشتراكي والحزب الدستوري الحر وحزب حركة الديمقراطيين الجتماعيين دون إحتساب حزب املحافظين حزب تيار املحبة وحزب حر )6( 

 .2019-2018والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء باعتبار إيداعهم لتقارير سلبية خالل كامل الفترة 
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والتي تتمثل في نسبة مجموع الديون من مجموع املوارد،  وارتفع معّدل نسبة مديونية األحزاب 

                2019-2018ويتوزع معّدل هذا املؤشر خالل الفترة  % 3,9 إلى حوالي 2019-2018خالل الفترة 

 : يلي  كما

 السنة املالية
 معّدل مؤشر مديونية األحزاب

()% 
 باملؤشر األقص ىاملعني الحزب  %() املؤشر األقص ى

 الحزب الدستوري الحّر  14,52 2,9 2018

 الحزب الدستوري الحّر  24,44 4,89 2019

 - - 3,9 2019-2018الفترة 

 

اية غة إلى أّما في ما يتعلق بالتوازنات املالية لألحزاب التي تولت إيداع تقاريرها املالية لدى املحكم

تقريرا تم  34مجموع من  ةمالي ريراتق 08توازنات قوف على وجود عجز في فقد تم الو  2020سبتمبر 15

 %.  23,53 وهو ما يمثل نسبة 2019-2018بعنوان الفترة إيداعه 
 

ن الجدول املوالي نسبة العجز القصوى والتي تتمثل في نسبة مجموع العجز من مجموع ويبيّ 

 : 2019-2018املعني بذلك خالل الفترة  املوارد والحزب

 

 بنسبة العجز القصوى املعني الحزب  %() مبلغ العجز بالدينار  %() نسبة العجز القصوى  السنة املالية

 الحزب الشتراكي -18.009,995 49,61 2018

 حزب حركة الشعب -4.274,343 24,48 2019

 

للفترة  وعلى صعيد آخر بلغ مجموع نفقات األحزاب السياسية التي تولت إيداع تقاريرها املالية

م.د ويبين الجدول املوالي تطّور النفقات بالنسبة  56,217أو إحدى السنوات املالية ما قدره 2014-2019

 : 9201و 8201بخصوص السنوات  )1(أحزاب 5املالية إلى األحزاب التي تولت إيداع كافة تقاريرها 
 

 (%) نسبة التطور  باأللف دينارمجموع النفقات  السنة املالية

2018 339.700,850 
26,16 

2019 428.566,706 

                                                           
حزب الدستوري الحر وحزب حركة الديمقراطيين االجتماعيين وذلك دون احتساب كل من حزب تيار املحبة وحزب حركة الشعب والحزب االشتراكي وال )1( 

 حزب املحافظين التونسيين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء نظرا لتقديمهم تقارير سلبية بعنوان هذه الفترة.
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ومثل معّدل نسبة النفقات املرتبطة بالتسيير العادي لألحزاب السياسية التي تولت إيداع كافة 

% من مجموع نفقاتها الجملية خالل  50,92ما قدره  )2(2019-8201تقاريرها املالية بالنسبة إلى الفترة 

 : اليل بالجدول املو نفس الفترة كما هو مفصّ 
 

 السنة املالية
معّدل نسبة النفقات املرتبطة بالتسيير 

 (%) العادي من مجموع النفقات

 النسبة القصوى 

(%) 
 الحزب املعنى بالنسبة القصوى 

 الحزب الدستوري الحر 93,17 54,88 2018

 حزب حركة الشعب 92,43 46,96 2019

 - - 50,92 2019-2018الفترة 

 

% بالنسبة إلى األحزاب  2,74 فقات التظاهرات وامللتقيات فقد ناهزأّما بخصوص معّدل نسبة ن

 2018سنة                خالل  % 5,48وبلغ  )3(9201-8201التي تولت إيداع كامل تقاريرها املالية خالل الفترة 

% بخصوص نفس السنة  27,41التي تزامنت مع تنظيم االنتخابات البلدية. وبلغت النسبة القصوى 

 : . ويبين الجدول املوالي تفصيل ذلكحركة الشعبحزب بة إلى بالنس
 

 السنة املالية
التظاهرات  نفقات معّدل نسبة

 %() وامللتقيات من مجموع النفقات

النسبة 

 %() القصوى 
 الحزب املعنى بالنسبة القصوى 

 حركة الشعبحزب   27,41 5,48 2018

2019 0 0 - 

 - - 2,74 2019-2018الفترة 

 

            % من مجموع النفقات خالل الفترة 29,38 ي ما يتعلق بمعّدل نفقات املقرات فقد بلغأّما ف

 .)1(بخصوص األحزاب التي تولت إيداع كامل تقاريرها املالية 8201-9201
 

 (%) معّدل نسبة نفقات املقرات السنة املالية
 النسبة القصوى 

(%) 
 بالنسبة القصوى املعني الحزب 

 الحزب الشتراكي 68,61 34,37 2018

 حزب حركة الشعب 82,81 24,39 2019

 - - 29,38 2019-2018الفترة 

 

                                                           
 .0192-2018تقارير سلبية بعنوان الفترة اللذان أودعا  دون احتساب حزب املحافظين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء )2( 

 .0192-2018اللذان أودعا تقارير سلبية بعنوان الفترة  دون احتساب حزب املحافظين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء )3( 

 .2019-2018 اللذان أودعا تقارير سلبية بعنوان الفترة دون احتساب حزب املحافظين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء )1( 
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ّ
 2019-2018% من مجموع النفقات خالل الفترة  10,22 ل معّدل نسبة أعباء األعوانومث

 .)2(بخصوص األحزاب التي تولت إيداع كامل تقاريرها املالية
 

 السنة املالية
من  انمعّدل نسبة أعباء األعو 

 %() مجموع النفقات

النسبة 

 %() القصوى 
 بالنسبة القصوى املعني الحزب 

 حزب تيار املحبة 56,10 11,97 2018

 حزب تيار املحبة 35,60 8,48 2019

 - - 10,22 2019-2018الفترة 

 

ن املرسوم 
ّ
من تكريس مبدأ حرية التنظيم عبر تكوين األحزاب  2011لسنة  87ختاما ولئن مك

فقد شابت  2019حزب إلى موفى سنة  221ة واالنخراط فيها مما ساهم في إحداث أكثر من السياسي

ة على مستوى االلتزامات املالية لألحزاب. وتعلقت هذه النقائص أساسا بعدم أحكامه عدة نقائص خاصّ 

لتقرير تحديد آجال ليداع التقارير املالية لدى محكمة املحاسبات وغياب الدقة في ما يتعلق بمحتوى ا

 خاصة في ظل عدم وجود نموذج موحد ُيعتمد من قبل األحزاب السياسية.

 

كما لم يتم تحديد مآل التقارير التي يتم إيداعها لدى املحكمة خاّصة وأن دور هذه األخيرة 

الواجب اتباعها إثر  في الجراءاتعلى تلقي التقارير دون الخوض  2011لسنة  87يقتصر حسب املرسوم 

  ذلك.

 

 الي غياب تمتع األحزاب السياسية باملال العمومي وباستثناء ما أجازه لها القانون االنتخابي وف

يمكن ملحكمة املحاسبات خارج املحطات االنتخابية القيام بمراقبة شاملة على مصادر تمويل األحزاب 

مع بين السياسية. وذلك فضال عن عدم تحديد شروط لضمان استقاللية مراقب الحسابات )عدم الج

عضوية الحزب ومهمة مراقب الحسابات( وعدم التنصيص على وجوبية اشهار تعيينه لضفاء الشفافية 

 وضمان مصداقية التقارير.

 

ولتالفي هذه النقائص فإنه يقترح مراجعة هذا املرسوم نحو تحسين حوكمة األحزاب السياسية 

سية وتكافؤ الفرص أمام األحزاب املشاركة وإحكام مراقبتها ضمانا للشفافية وحسن تنظيم الحياة السيا

 في االنتخابات.

 

                                                           
 .0192-2018اللذان أودعا تقارير سلبية بعنوان الفترة  دون احتساب حزب املحافظين والحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء )2( 



 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني 

 الرقابة على مالية األحزاب الفائزة 

 2019في االنتخابات التشريعية 
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بهدف التأكد من مدى التزام األحزاب السياسية الفائزة في االنتخابات بأسس الشفافية في 

شرعية املوارد التي استعملتها ملساندة القائمات املترشحة عنها تولت تحصيلها ملواردها وتأدية نفقاتها و 

أحزاب سياسية. وتعذر عليها مراقبة مالية حزب آفاق  )1(10رقابة على مالية  املحاسبات إجراءمحكمة 

وحزب صوت  )2(حول ماليته ومعطياتتونس الذي لم يستجب لطلب املحكمة املتعلق بتوفير وثائق 

دم قيام رئيس الحزب بتحديد عنوان املقر االجتماعي للحزب وهو ما لم يسمح باالطالع الفالحين بسبب ع

 2020 ماي 11بتاريخ  34على القوائم املالية الخاصة به وذلك رغم توجيه مراسلة له في الغرض تحت عدد 

 بممثليه.الستحالة االتصال  حزب حركة نداء تونسو 

 

مة املحاسبات بالتأخير في مّدها بالوثائق املطلوبة ومن شأن تعّمد الحزبين عرقلة أعمال محك

يجعلهما عرضة إلى تسليط عقوبة مالية على كل منهما تتراوح بين أن لنجاز األعمال الرقاّبية املوكولة لها 

من القانون  99خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار وذلك طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 

ق باالنتخابات واالستفتاء كما تّم تنقيحه وإتمامه 2014نة لس 16األساس ي عدد 
ّ
 .املتعل

 

ن فحص الوثائق املقدمة من 
ّ
آنفا ومقاربتها مع الوثائق واملعطيات  قبل األحزاب املذكورةومك

درجة صلب الحسابات املالية للقائمات املترشحة 
ُ
األحزاب من رصد جملة من الخالالت تعلقت  عن هذهامل

عبر وسائل العالم  الحسابات املالية لألحزاب وبتحصيل مواردها وتأدية نفقاتها وبالتمويلأساسا بمسك 

 . السمعية والبصرية واملكتوبة واللكترونية والوسائط االلكترونية

 

I-  مسك الحسابات املالية لألحزاب 
 

 القوائم املالية  -أ

 

حزب السياس ي محاسبة على أن يمسك ال 2011لسنة  87من املرسوم عدد  23ينّص الفصل 

                             املؤّرخ في 1996لسنة  112طبق النظام املحاسبي للمؤسسات املنصوص عليه بالقانون عدد 

ق بنظام املحاسبة للمؤسسات 1996ديسمبر  30
ّ
ه وخالفا ألحكام الفصل ، واملتعل

ّ
من القانون  21إال أن

شار إليه أعاله 1996لسنة  112عدد 
ُ
، لم يتوّل حزب حركة تحيا تونس موافاة املحكمة بما يفيد إعداد امل

وكذلك  وضبطها في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ختم السنة املحاسبية. 2019القوائم املالية لسنة 

                                                           
وحزب حركة الشعب وصوت  املتمثلة في حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب تحيا تونس والحزب الدستوري الحر وحزب التيار الديمقراطي)1( 

 .الحين وحزب الرحمة وحزب االتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حركة مشروع تونسالف

 .2020جويلية  27بتاريخ آفاق تونس إلى املمثل القانوني لحزب املرسل  )2( 
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 2018و 2017الذي لم يقم بإعداد القوائم املالية للسنوات  حزب حركة مشروع تونسالشأن بالنسبة إلى 

 .2019و

 

طبقا  2018لم يّعد حزب االتحاد الشعبي الجمهوري قوائمه املالية للسنة املحاسبية  كما

الخاص بالجمعيات واألحزاب السياسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية  45للمعيار املحاسبي عدد 

طبيق والذي دخل حّيز الت 2018فيفري  13األخرى املصادق عليه بمقتض ى قرار وزير املالية املؤرخ في 

 قوائمه املالية، حيث أنه لم يضبط 2018بالنسبة للسنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من غرة جانفي 

ب عناصر األصول وعناصر الخصوم ترتيبا تنازليا على  املعيار.حسب النماذج املحّددة ضمن 
ّ
كما لم يرت

تأكّدها. وكذلك الشأن بالنسبة التوالي بحسب قابليتها إلى التحول إلى سيولة مالية وبحسب استحقاقها و 

كما تم تقديمها ملحكمة  2019و 2018لسنتي إعداد القوائم املالية الرحمة الذي لم يتول حزب إلى 

 املذكور.املحاسبات وفق املعيار 

 

وفي سياق متصل، تبّين أّن القوائم املالية املضمنة بالحسابية التأليفية لحزب حركة الشعب 

والقيروان واملنستير  2نات الخاصة بقائمات الحزب املترشحة على دوائر صفاقس وردت منقوصة من املواز 

أفاد الحزب ضمن إجابته على التقرير األولي حول وبن عروس وهو ما يحول دون مراقبتها.  2وفرنسا  و

 املكلفين بإعداد املوازنات الخاصة 
ّ
رقابة محكمة املحاسبات على مالية حزب حركة الشعب أن

املذكورة أعاله لم يتولوا إحالة نسخ منها إلى املركز حتى يتسنى دمجها بالحسابية التأليفية بالقائمات 

 للحزب.

 

ومختلف  2019لسنة  حركة الشعب ولوحظ من خالل فحص القوائم املالية لحزب

عين اليضاحات املضمنة بها أّن كل املعطيات متعلقة بالعمليات املنجزة على املستوى املركزي دون األخذ ب

النفقات املنجزة من طرف الفروع الجهوية  تأديةاالعتبار العمليات املالية املتعلقة بتحصيل املوارد أو 

 واملحلية. 

 

وفي سياق متصل لم يتول حزب حركة الشعب مسك محاسبة طبقا للنظام املحاسبي 

مية تتضمن حيث اكتفى بمسك تطبيقة إعال  1996لسنة  112للمؤسسات املنصوص عليه بالقانون عدد 

املبالغ الجمالية للمداخيل والنفقات دون توضيح تفاصيلها فضال عن أّنها ال تضمن أدنى مقومات 

املصداقية والشفافية حيث أن املعطيات املضمنة بها قابلة للحذف والتغيير دون إمكانية  متابعتها وذلك 

تدوين العمليات املالية بدفتر يومي من القانون سالف الذكر الذي أوجب  12ا نّص عليه الفصل مل اخالف

عليه من قبل كتابة املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الحزب حسب التسلسل الزمني  اومؤشر  ايكون مرقم

بيوم مع بيان مصدر العملّية ومحتواها وكذلك مراجع املستندات  اعلى حده وذلك يوم عملّيةلكّل 

 واملؤيدات.
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أفاد الحزب  عليه تفرغ أعضائه للعمل بمقره فإنه تعذر  املالية وعدم هواردمأنه نظرا لقلة  و

ه سيعمل على تسوية  هفي السنوات السابقة مسك حسابات
ّ
طبقا للنظام املحاسبي للمؤسسات وأن

 هذه الوضعية. 

 

                                  املنعقدة فيلهذا الحزب جلسة التأسيسية الوعلى صعيد آخر، تّم االتفاق في 

ألف دينار. وخالفا للمعيار  20على أن يساهم األعضاء األربعة املؤّسسين بما جملته  2012جانفي  25

درج هذا املبلغ في القوائم املالية املقّدمة للمحكمة تحت بند ُسمّي "رأس املال" 
ُ
املحاسبي سابق الذكر أ

 عوضا عن تسميته "املخّصصات الدائمة" كما ورد باملعيار.

 

ل حزب حركة الشعب منذ إحداثه أّي إيرادات رغم وجود منخرطين به حيث لم كما لم ُيسّج 

يتّم تسجيل اشتراكات املنخرطين ضمن اليرادات. كما لم يتم تسجيل أي نتائج راجعة للسنوات الفارطة 

 .2012رغم أن الحزب أحدث منذ سنة  2018في قائمة الوضعية املالية للسنة املحاسبية 

 

آنف الذكر والذي أوجب على  2011لسنة  87من املرسوم عدد  26صل وخالفا ألحكام الف

تعيين مراقب لحساباتها يتم اختياره من  مليون ديناراألحزاب السياسية التي ال تتجاوز مواردها السنوية 

ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية أو مرسمين بجدول 

لم يدل حزب حركة النهضة  ."ن بالبالد التونسية في قائمة "املختصين في الحسابيةمجمع املحاسبي

. وعلل ذلك 2019بالسجالت املحاسبّية وامليزان املحاسبي والقوائم املالّية وتقارير مراقبي الحسابات لسنة 

ة إعداد بعدم جاهزّية هذه الوثائق نظرا للظرف الصحي املرتبط بجائحة الكورونا والذي أخر عمليّ 

  الحسابات املالّية واملصادقة عليها.

 

يعّين حزب كما لم  يتول حزب حركة الشعب تعيين مراقبا لحساباته. وفي نفس السياق لم

ى التدقيق في القوائم املالية للحزب بالنسبة إلى  2018أكتوبر  4الرحمة مراقبا لحساباته سوى في 
ّ
ليتول

ولم تخضع القوائم املالية املتعلقة  .2012داثه منذ سنة وذلك رغم إح 2019و 2018و 2017السنوات 

 ملراقبة مراقب الحسابات الذي تّم تعيينه.  2019و 2018و 2017بالسنوات 

 

وباعتبار عدم خضوع القوائم املالية للحزب منذ إحداثه ملراقبة مراقب حسابات، لم يّتم 

ملتمثلة تباعا في رفع تقرير مراقبة الحسابات إلى اليفاء ببقية االلتزامات املنصوص عليها في نفس الفصل وا

املسؤول األول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس األول للمحكمة الدارية ويشارك فيها كّل من الرئيس 

األول ملحكمة االستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية لتتولى املصادقة على 

لحزب أو رفض املصادقة عليها وفي رفع تقرير مراقبة الحسابات إلى رئيس الحكومة في أجل القوائم املالية ل

 شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب املالية. 
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كما لم ينشر الحزب نتيجة لذلك قوائمه املالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى 

 التونسية.الجرائد اليومية الصادرة بالبالد 

 

 الجامعة  الحسابية التأليفية -ب

 

              املؤرخ في  2014لسنة  16جديد من القانون االنتخابي عدد  84خالفا ملقتضيات الفصل 

واملتعلق  باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة الذي ينص  2014ماي  26

أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية جامعة لكل العمليات  معلى أنه يتوجب على كل حزب يقّد 

ايداع م فيها قائمات مترشحة، تم الوقوف على عدم املنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقّد 

 
ّ
لة بالجدول أحزاب سياسية مفصّ  7بخصوص  تهاشموليأو عدم قة الحسابية التأليفية الجامعة املتعل

 ون قيام املحكمة باملقاربات الالزمة في الغرض. املوالي وهو ما حال د
 

 اإلخالل الحزب ع/د

الحزب  1

 الدستوري الحر

يفية الجامعة املوارد والنفقات املنجزة من قبل كل من للم تتضمن الحسابية التأ

تين وباقي يلالنتخابات التشريعية في دائرة أملانيا ودائرة األمريك القائمتين املترشحتين

 روبيةالدول األو 

حزب التيار  2

 الديمقراطي

لم تتضمن الحسابية التأليفية الجامعة معطيات بخصوص قيمة مساهمات لفائدة أربع 

وبن عروس ومنوبة وأريانة  1االنتخابية صفاقس  الحزب بالدوائرقائمات مترشحة عن 

 دينار.  2.345بقيمة جملية قدرها 

حسابية تأليفية جامعة سجلت بها املبالغ الجملية  تونس على تقديم حزب قلباقتصر  تونس حزب قلب 3

ملداخيل القائمات املترشحة عنه ومصاريفها دون تفصيل للعمليات الحسابية بعنوان كل 

 قائمة مترشحة عنه وتقديم الوثائق املثبتة لها.

تسجيل فوارق بين مجموع املساهمات النقدية واملساهمات العينية املصرح بها من قبل 

 د. 6.273د و 8.761ئماته في حدود على التوالي الحزب وقا

حزب حركة  4

 الشعب

مفصلة حيث تّم االقتصار على تقديم قوائم سجلت بها  الجامعة غيرالحسابية التأليفية 

املبالغ الجملية للموارد والنفقات لكّل قائمة دون تحديد التبرعات العينية والنقدية 

 للحزب وتقديم الوثائق املثبتة لها. 

حزب صوت  5

 الفالحين

 11 بخصوص املنجزة العملّيات لكّل  جامعة تأليفية حسابّية تقديم الحزب يتول  لم

 1 وتونس وسليانة وباجة والكاف جندوبة االنتخابّية الدوائر كّل من في مترشحة قائمة

  القصرين.و سيدي بوزيد و  القيروانو  2 ونابل 1ونابل  2تونس و

 بخصوص املنجزة العمليات لكل جامعة تأليفية حسابية تقديم بالحز  يتول  لم حزب الرحمة 6

 عنه املترشحة القائمات

 بخصوص املنجزة العمليات لكل جامعة تأليفية حسابية تقديم الحزب يتول  لم حزب آفاق تونس 7

 عنه املترشحة القائمات
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من قبل القائمات  وبّررت بعض األحزاب الفوارق التي تم الوقوف عليها بين ما تّم التصريح به

الحزبية املترشحة عنها وما تضمنته الحسابية التأليفية الجامعة املودعة من قبل هذه األحزاب بالسهو في 

 أفاد به حزب التيار الديمقراطي بخصوص التبرعات عينية. غرار ماإدراجها على 

 

مدى احترامها للفصل البياني املوالي توزيع األحزاب الفائزة في االنتخابات حسب  الّرسمويبرز 

 :من القانون االنتخابي 84عدد 

 

 
 

أن ومن شأن عدم ايداع الحسابّية التأليفية الجامعة للحزب لدى املحكمة في اآلجال القانونية 

يؤدي إلى تسليط عقوبة مالية على الحزب تتراوح بين ألف دينار وخمسة أالف دينار وذلك طبقا ألحكام 

 املذكور سابقا. 2014لسنة  16من القانون األساس ي عدد  99الفقرة الثانية من الفصل 

 

 مسك املحاسبة -ج

 

على وجوب مسك دفاتر املحاسبة التي  1996لسنة  112من القانون عدد  11ينّص الفصل 

تتضمن الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد وإعداد ميزان حسابات وعلى أن يكون الدفتر اليومي 

 
ّ
مين ومؤشرا عليهما من قبل كتابة املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر املؤسسة أو أي سلطة ودفتر الجرد مرق
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أخرى مؤهلة بمقتض ى تشاريع خاصة عالوة على وجوب تحرير الدفاتر دون ترك بياض وبال تغيير مهما كان 

 أنه تبّين للمحكمة أّن ثالثة أحزاب لم تلتزم بمسك السجالت املذكورة ويبرز 
ّ
الجدول املوالي نوعه، إال

 : توضيح ذلك

 

 اإلخالل الحزب

 2019الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد للسنة املالية  الحزب مسكلم يتول  التيار الديمقراطي   حزب

ى شهر ماي 
ّ
 الشروع في تجميع الوثائق واملستندات املتعلقة 2020كما لم يتم إلى غاية موف

 .بالعمليات املنجزة قبضا وصرفا

لم يتول حزب قلب تونس مسك الدفتر اليومي ودفتر الجرد مرقمين ومؤشرين من قبل   حزب قلب تونس

 كتابة املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الحزب. 

لم يتول حزب حركة الشعب مسك الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد وميزان  حزب حركة الشعب

سبات قد سبق لها أن رفعت للحزب نفس املالحظة الحسابات علما بأّن محكمة املحا

 .2018االنتخابات البلدية لسنة تمويل رقابتها على بمناسبة 

 

 2019التأخير الحاصل في إعداد الدفاتر املحاسبية لسنة  )1(ر حزب التيار الديمقراطيوبرّ 

)...( املكتب الجديد بتغيير مكتب املحاسبة وصعوبة تسليم الوثائق املحاسبية بين املكتب القديم و "

 )...(".متعهدا بتقديمها في أقرب اآلجال 

 

 سجل االنخراطات واملساعدات -د
 

ه يتعين على كل حزب املذكور أعاله على  2011لسنة  87من املرسوم عدد  24نّص الفصل 
ّ
أن

ت سياس ي مسك السجالت املتعلقة باالنخراطات ومداوالت هياكل التسيير وسجل املساعدات والتبرعا

والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء األشخاص الصادرة عنهم غير 

ه تم الوقوف على عدم احترام ذلك من قبل كل من 
ّ
وحزب حركة الشعب  حزب حركة مشروع تونسأن

 وحزب تحيا تونس وحزب الرحمة.

 

ن سجل املساعدات والتبرعات للمحكمة نسخة م حزب حركة مشروع تونسحيث لم يقدم 

حركة الشعب فقد تم الوقوف على عدم توليه مسك سجل مفصل والهبات والوصايا. أما بخصوص حزب 

لالنخراطات مكتفيا بذكر عدد الدفاتر املسلمة لرؤساء الدوائر الجهوية وعددها التسلسلي دون تحديد 

زب قائمة شاملة لكّل منخرطيه إذ يتم مده من قيمتها ودون متابعة سير عمليات بيعها. وال تتوفر لدى الح

قبل الهياكل الجهوية واملحلية سنويا بقائمات منفصلة للمنخرطين دون تجميعها في سجل موحد. وتحول 

                                                           
 .2020جويلية  1 رد حزب التيار الديمقراطي بتاريخ  )1( 
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هذه الوضعية دون إمكانية تحديد حجم املوارد الجملية املتأتية من االنخراطات وشموليتها. من ذلك تّم 

دينار في حين لم يتّم  51.125نخراط لرؤساء املكاتب الجهوية بقيمة ا 10.225تسليم  2019خالل سنة 

%من القيمة الجمالية القصوى 10,16دينار إلى املالية املركزية للحزب أي ما يمثل  5.195تحويل سوى 

 لهذا الصنف من املداخيل.

 

الوة من قبل املتبرعين ع 2019كما لم يتم إمضاء جذاذات وصوالت التبرعات الخاصة بسنة 

على عدم مسكها وفقا للتسلسل الزمني لقبضها كما لم يتضمن عدد منها أرقام بطاقات التعريف الوطنية 

للمنخرطين. وقد برر الحزب هذه الوضعية بكون التبرعات تتم مباشرة عن طريق الحساب البنكي ويتم 

 بعد ذلك تعمير وصل التبرع.

 

لتبرعات واملدونة بقائمة املداخيل لهذا الحزب مع وفي سياق متصل ال تتطابق املبالغ املتعلقة با

تلك الواردة بكشف الحساب البنكي الوحيد والتي بدورها تختلف عن املبالغ املدونة بالقوائم املالية. من 

د ضمن قائمة املداخيل في حين بلغ نفس املورد  12.357ذلك تم التنصيص على مبلغ تبرعات جملي بقيمة 

 د حسب القوائم املالية. 11.530الحساب البنكي و د حسب كشف 12.902,009

 

 
ّ
أفاد الحزب بهذا الخصوص أن   و

ّ
 املعطيات املدونة بالقوائم املالية هي الصحيحة حيث أن

د  737د يعود ملعاليم انخراطات سابقة بقيمة  2.710,448الفارق على مستوى املداخيل واملقدر بـمبلغ 

يلها خطا ضمن قائمة التبرعات إضافة إلى عمليات تسوية وتم تسج 2019لم يقع تسديدها إال سنة 

 د.1973,448مالية متعلقة برفع التجميد عن أرصدة قيمتها 

 

وعلى صعيد آخر، اتضح أن دفتر الوصوالت لتلقي التبّرعات لنفس الحزب يتسم بعدم 

في حين يشير  2019ديسمبر  31د بتاريخ  1.000الشمولية حيث تعلقت آخر عملية مالية بتبرع بقيمة 

 2020ماي  26جانفي إلى  2كشف الحساب البنكي الوحيد إلى تحصيل الحزب خالل الفترة املمتدة من 

د دون إفرادها بوصوالت تبرعات وفق ما تنص عليه الجراءات الجاري  25.914,645جملية قدرها  ملوارد

 بها العمل.

 

ه لم يتم خالل سنة وبرّ  
ّ
تسلم أي مبلغ نقدي وأن املبالغ  2020ر الحزب هذه الوضعية بأن

 املذكورة تعود لتنزيالت بالحساب البنكي الوحيد لم تتم معالجتها بعد بالتنسيق مع الجهات.

 

كما لم يتوّل الحزب مسك سجّل املساعدات والتبّرعات والهبات والوصايا فضال عن عدم 

           ضمن مداخيل  2018و 2017 التمييز بين التبرعات النقدية والعينية وإدراج مداخيل تعود لسنتي

التأخير في تنزيل املبالغ املحصلة إلى صعوبة التزام املكاتب املحلية  الحزب هذاوقد أرجع . 2019سنة 
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في حين كان من املفترض ايداعها بالحساب البنكي حال تسلمها. ويحول التأخير في ايداع  بإيداعها في وقتها

مكانية متابعة تطور موارد الحزب من سنة محاسبية إلى أخرى بصفة دقيقة املبالغ املالية املحصلة دون إ

 ومحينة.

 

وخالفا ملا نّص عليه معيار املحاسبة املتعلق بالجمعيات واألحزاب السياسية والوحدات ذات 

ق بالرقابة الداخلية )النقطة45)م م  األهداف غير الربحية األخرى 
ّ
( من ضرورة وجود 1.2( في جزئه املتعل

 حزب تحيا تونسإجراءات لصدار بطاقات االنخراط حسب ترتيب رقمي مسترسل ومراقب لم يتول 

قة بعدد 
ّ
تسجيل أرقام االنخراط بصفة متسلسلة وهو ما انجّر عنه عدم تطابق املعطيات املتعل

 املنخرطين صلب الّسجل املذكور. كما يعوز مسك سجل االنخراطات الدقة والشمولية واملصداقية وذلك

و عدم إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط في الخانة أحالة(  23لعدم ترقيم االنخراطات )

إسناد نفس رقم  حالة( فضال عن 427)املنخرطين حاالت( او عدم تحديد هوية  8املخّصصة لذلك )

ين إسناد نفس رقم بطاقة التعريف الوطنية ملنخرطحالة او  565االنخراط لشخصين مختلفين في 

 حالة. 18في  مختلفين

 

من جهة أخرى اعتماد ترقيم غير موّحد عند تقييد بطاقات التعريف الوطنية للمنخرطين  وتبّين

أرقام. ولإلشارة فإّن جّل  8حيث تراوحت أعداد بطاقات التعريف الوطنية للمنخرطين بين رقم وحيد و

 أرقام.  8أعداد بطاقات التعريف املسّجلة لم تشتمل على 

 

بطاقة التعريف الوطنية بجذاذة االنخراط  عددرجع الحزب هذه الوضعية إلى عدم توفر وأ

  ولجوء املتطوعين إلى إدخال رقم اعتباطي.

 

والذي  2019متصل، وإثر فحص سجّل املنخرطين لحزب حركة النهضة للسنة  في سياقو

ّمنة بالسجل الوطني للحالة منخرطا ومقاربة املعطيات املضّمنة به مع املعطيات املض 16.248تضّمن 

د من صحة ومصداقّية أ املدنّية تم الوقوف على
ّ
ن هذا السجل يشكو بعض النقائص بما ال يسمح بالتأك

 البيانات املضّمنة به.

 

املحكمة ضمن أعمالها القضائية البت في انجرارات االخالالت املرفوعة على تمويل  وتواصل

 عّية والرئاسّية.االنتخابات التشريفي الحزب ملرشحيه 

 

ّدم إليه من محكمة املحاسبات وثيقة ُضّمن  حزب الرحمةومن جهته قّدم 
ُ
إثر طلب معطيات ق

ر عليها ولم يتّم مسكها في سجّل. كما لم يقّدم الحزب نسخة من سجل 
ّ
بها قائمة لالنخراطات غير مؤش



29 
 

 

ته غير مضّمنة بسجّل وهو ما املساعدات والتبرعات والهبات والوصايا. وقّدم نسخا لبعض محاضر جلسا

 حال دون التأكّد من شموليتها.

 

ويحوصل الجدول املوالي االخالالت املتعلقة بمسك املحاسبة وتوزيعها بين األحزاب التي تمت 

 .مراقبتها

 

 الحزب

مسك عدم 

 الدفتر 

 اليومي

عدم مسك 

دفتر 

 الحسابات

مسك  معد

 دفتر الجرد

عدم مسك 

القوائم 

 املالية

عدم إيداع 

اقبي  تقارير مر

 الحسابات

عدم مسك 

امليزان 

 املحاسبي

عدم تعيين 

اقب  مر

 حسابات

عدم مسك محاسبة 

طبقا للنظام املحاسبي 

 للمؤسسات

 24اإلخالل بالفصل 

 87من املرسوم عدد 

 2011لسنة 

 * * * * * * حزب حركة النهضة
  

* 

 * * * * حزب التيار الديمقراطي
   

* 
 

 * حزب قلب تونس
 

* 
      

  * * *   * * * حزب حركة الشعب

 *         تحيا تونس حركة حزب

 * *  * * * * * * حزب الرحمة

نسبة اخالالت املرتكبة من قبل األحزاب السياسية التي تمت مراقبتها  املوالي البياني الّرسمن ويبيّ 

 : املحاسبة واملتعلقة بمسك
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 الحساب البنكي -هـ

 

املذكور آنفا من ضرورة فتح  2011لسنة  87من املرسوم عدد  22 خالفا ملا نص عليه الفصل

الحزب السياس ي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معامالته املالية وما أقّره النظام الداخلي 

لحزب قلب تونس في فصله الخامس عشر على أن تودع جميع أموال الحزب بحساب جاري لدى إحدى 

تحت رقابة ومسؤولية الوكيل املالي لم يتم انجاز أول عملية بنكية للحزب الذي املؤسسات البنكية وتكون 

يوما من تاريخ التأسيس  97أي بتأخير قدره  2019سبتمبر  26إال بتاريخ  2019جوان  21تأسس بتاريخ 

 أنهفي هذا الخصوص ب وقد أفاد الحزب. )1(أيام من انطالق الحملة االنتخابية التشريعية 10وأكثر من 

 تعرض للعديد من الصعوبات والتعطيالت في فتح الحساب البنكي. 

 

سابق الذكر الذي ينّص على أن ُيعّين الحزب وكيال ماليا  22 سياق متصل وخالفا للفصل وفي

وحيدا يكون مسؤوال عن إعداد القوائم املالية للحزب وعلى أن يفتح حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا 

 وكيال ماليا سوى في )2(2012لم يعّين حزب الرحمة الذي تم تكوينه في سنة  الية،ُيخّصص لكل معامالته امل

 يتّم اتخاذ قرار فتح حساب بنكي وحيد للحزب سوى في هذا التاريخ. ولم 2018أوت  31

II- موارد األحزاب ونفقاتها الرقابة على 

 

 الرقابة على موارد األحزاب -أ

 

سالف  2011لسنة  87من املرسوم عدد  17الفصل  تتكون موارد الحزب السياس ي وفقا ألحكام

ومن املساعدات والتبرعات والهبات والوصايا. وتم  الذكر من اشتراكات األعضاء بمختلف أصنافها

الوقوف على اخالالت خصت باألساس أربعة أحزاب وتعلقت خاصة بسالمة اجراءات قبول الهبات 

الدفاتر املحاسبية وتنزيلها بالحساب البنكي للحزب ومصادرها ومعاليم االنخراطات وتسجيلها بمختلف 

 املعني. 

 

فخالفا ملعيار املحاسبة املتعلق بالجمعيات واألحزاب السياسية والوحدات ذات األهداف غير 

ق بالرقابة الداخلية )النقطة45الربحية األخرى)م م 
ّ
( والذي نّص على ضرورة وجود 1.2 ( في جزئه املتعل

مّرة لقبول الهبات واملنح وإصدار الوصوالت حسب ترتيب رقمي مسترسل ومراقب مع إجراءات دائمة ومست

بعنوان  حزب حركة تحيا تونسالوثيقة املودعة من قبل تفويض إمضاء خاص بذلك  ال تحتوي 

                                                           
ات املتعلق بروزنامة االنتخاب 2019مارس  14املؤرخ في  05ملستقلة لالنتخابات عدد وفقا لقرار الهيئة العليا ا 2019سبتمبر  14انطلقت منذ تاريخ  )1( 

 التشريعية والرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه.

 .2012جويلية  14بتاريخ  84الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لالعالنات القانونية والشرعية والعدلية عدد  )2( 
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وعينّية قدرها دينار  1.171.975تبّرعات نقدية قدرها ) املساعدات والتبرعات والهبات والوصايا

قّدمة للحزب حيث لم يتّم تضمينها ما يناهز علدينار( 19.300
ُ
لم وصل تبرع. و 100ى كافة التبرعات امل

 .دفاتر وصوالت التبّرعات األصليةيتوّل الحزب في هذا الصدد االستجابة لطلب املحكمة بتقديم 

 

ن املحكمة من التثبت من مصادر هذه التمويالت وقيمتها وطريقة التبرع بها 
ّ
وهو ما لم يمك

 ة صّك أو تحويل أو نقدا( وهوية املتبرعين بها. )بواسط
 

املذكور آنفا من ضرورة أن  2011لسنة  87من املرسوم عدد  22وخالفا ملا نّص عليه الفصل 

تتّم كل املعامالت املالية صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو صكوك بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 

د بلغ مجموعها  500قبض تبّرعات مالية نقدا فاقت قيمتها ب حركة تحيا تونس حزبقام خمسمائة دينار 

كما تّم تسجيل تنزيل مبالغ مالية نقدا مباشرة بالحساب البنكي للحزب بقيمة جملية قدرها د.  53.390

 د.  227.850

 

وقد تبّين من خالل مقاربة املعطيات املضّمنة بالوثائق املتعلقة باملساعدات والتبرعات والهبات 

قة بموارد الحزب املدرجة بكشف الحساب البنكي وجود فارق مجهول املصدر والوصاي
ّ
ا مع تلك املتعل

كما لم يتّم إيداع وثائق الثبات  د. 531.209,090قيمته بخصوص مجموع املوارد املالية للحزب بلغ ما 

ن املحكمة من 19.300الخاصة بتبّرعات عينية قدرها 
ّ
التثّبت من د حصل عليها الحزب. وهو ما ال يمك

 قيمة هذه التبّرعات ومصداقيتها. 

 

وقد أفاد حزب حركة تحيا تونس في إجابته أن مجموع املبالغ التي تّم تنزيلها نقدا بالحساب 

ل مداخيل بيع االنخراطات 
ّ
شار إليه يمث

ُ
البنكي والفارق على مستوى مجموع املوارد املالية للحزب امل

الجهوية واملحلية لترويج االنخراطات. إال أنه لم يتّم توفير وثائق وهي مبالغ مجّمعة في إطار الحمالت 

اإلثبات الخاصة بهذه املبالغ ال سيما الدفتر اليومي الذي يتّم فيه تسجيل كل عمليات القبض 

 والصرف وأوامر تنزيلها بالحساب البنكي. 

 

قة تنزيل املب على حزب حركة الشعبوفي نفس السياق تم الوقوف بالنسبة إلى 
ّ
الغ املتعل

باالنخراطات بالحساب البنكي للحزب بصفة مجمعة وتسجيلها في قائمة املداخيل دون تحديد أرقام 

الوصوالت وهوية املنخرطين وهو ما حال دون تأكد املحكمة من صحة املبالغ املحصلة ومصداقيتها 

الغ املضمنة بكشف ومرورها عبر الحساب البنكي الوحيد. وفضال عن ذلك اتضح من خالل فحص املب

ومقارنتها بقائمة املداخيل املمسوكة من طرف الحزب عدم شموليتها لــما  2019الحساب البنكي لسنة 

 دينار بعنوان تبرعات نقدية. 2.910عملية مالية بمبلغ جملي قدره  130عدده 
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ّ
مناضلي الحزب من مختلف الجهات  وقد أفاد حزب حركة الشعب بهذا الخصوص أن

ينار إلى د 15إراديا ومن دون مناسبة أو اتصال باملركز أو الجهة وذلك بتنزيل أو تحويل مبلغ من يتبرعون 

دينار وخاصة بالنسبة ألعضاء املكاتب الجهوية واملحلية واملجلس الوطني واملكتب السياس ي  30

بالغ ضمن ويصعب تمكينهم من وصوالت في اإلبان علما وأنه تّم األخذ بعين االعتبار جملة هذه امل

 القائمة املالية التأليفية للحزب.

 

ل حزب التيار الديمقراطي على تبرعات نقدية فاقت الحد املسموح به قانونا ومن جهته تحصّ 

 أ.د. 13عملية تبرع بمبلغ إجمالي ناهز  13وتعلق األمر بعدد 

 

 01                          بالنسبة إلى حزب قلب تونس، فقد بلغت موارده النقدية خالل الفترة منأما 

 34.260منها مداخيل انخراطات بقيمة  )1(د 106.000ما قيمته  2020جوان  24غاية  إلى 2019سبتمبر 

د. وتبين من خالل فحص قاعدة البيانات املتعلقة  257.266,400وبلغت املوارد العينية ما قيمته  .)2(د

دد بطاقة التعريف الوطنية بالضافة إلى وجود باملنخرطين أنها تشمل أشخاص مختلفين حاملين لنفس ع

أكثر من مرة. وهو ما يمس من  2019بعض األشخاص الذين قاموا بتسديد معلوم انخراط سنة 

 مصداقية قاعدة البيانات املقدمة للمحكمة.
 

ولئن تم مد املحكمة بقاعدة بيانات وسجالت تتعلق بالتبرعات النقدية التي تلقاها حزب قلب 

ها لم تتضمن أرقام بطاقات تعريف املتبرعين وامضاءاتهم وعناوينهم مما حال دون تأكد املحكمة تونس فإن

 من املرسوم عدد 19من هوية املتبرعين وبالتالي معرفة مصادر تمويل الحزب وهو ما يتنافى واحكام الفصل 

ر أو غير مباشر املذكور أعاله الذي حّجر على األحزاب السياسية قبول تمويل مباش 2011لسنة  87

 مجهول املصدر.
 

د  106.000وتبين من خالل إجراء مقاربة بين املداخيل املضمنة بالحساب البنكي والبالغة 

د لم يتم تضمينه في  18.000وقيمة املوارد النقدية املضمنة بقواعد بيانات الحزب وجود فارق بقيمة 

 قاعدة البيانات املتعلقة بالتبرعات النقدية.
 

بين إجمالي  تسجيل فارق  حزب حركة مشروع تونسمتصل تم الوقوف بخصوص  وفي سياق

املوارد املسجلة بقائمة التبرعات ومبلغ املوارد املنزلة بالحساب البنكي الوحيد حيث بلغ مجموع املوارد 

املسجلة بقائمة التبرعات واالشتراكات التي قام الحزب بإيداعها لدى محكمة املحاسبات ما  2019لسنة 

                                                           
 .0202-06-26إلى  2019-09-01لب تونس للفترة من كشف الحساب البنكي لحزب ق  )1( 

 .حسب قاعدة البيانات املتعلقة باالنخراطات )2( 
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              ما جملته  2019أ.د في حين بلغت املوارد املنزلة بالحساب البنكي الوحيد في سنة  84,750يمته ق

 أ.د.  115,132
 

 الرقابة على النفقات  -ب
 

 التبرعات النقدية املقّدمة من الحزب لفائدة قائماته   -1
 

تمويل قائماته  يساهم فحزب حركة النهضة الذي أفرزت مقاربة املعطيات املقّدمة من قبل 

                   دينارا منها 411.721,210بقيمة قائمة  33املترشحة لالنتخابات التشريعّية والبالغ عددها 

ه ال يمكن ا 405.285
ّ
في من عدمه  هلقائمات تمويل الحزبشرعّية  في لبتدينارا في شكل تمويل نقدي، أن

 سجّل االنخراطات للسنة املعنية باالنتخابات.شوب النقائص التي تظّل تواصل أعمال املحكمة بخصوص 

 

 كل  على أنهمن القانون االنتخابي الذي ينص  76وخالفا ألحكام الفصل 
ً
 ذاتيا

ً
ُيعتبر تمويال

 
ّ
ن فحص التحويالت تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للحزب بالنسبة لقائماته املترشحة. مك

 2019لالنتخابات التشريعية لسنة  القائمات املترشحة تونس لفائدةب البنكية التي قام بها حزب قل

والتبرعات النقدية املصرح بها من قبل قائماته من الوقوف على عدم تصريح قائمتين بتلقيها تبرعات نقدية 

بالنسبة إلى القائمة  1000د بالنسبة إلى القائمة املترشحة بدائرة باجة و 3000من قبل الحزب بلغت 

 رشحة بدائرة مدنين.املت

 

 
ّ
أفاد حزب قلب تونس أن من  املبالغ املمولةالقائمتين املعنيتين أخطأتا في عدم تسجلهما  و

 الحزب. 

 

            بالعملة الصعبة بمبلغ تحويل بنكيةكما تولى حزب قلب تونس القيام بثالث عمليات 

 .ت حول الجهة املنتفعة بهذه املبالغدون تقديم معطيا 2019اكتوبر  31أورو لكل واحدة بتاريخ  2000

             أورو لفائدة قائمة حزب قلب تونس عن 2000مطلب تحويل واحد بقيمة تقديم علما بأنه تم 

 .2فرنسا 

 

 7وقد أجاب الحزب أنه تمت إعادة املبالغ التي تحصلت عليهما القائمتين املعنيتين بتاريخ 

 ملة االنتخابية. وذلك بعد انقضاء فترة الح 2020فيفري 

 

 التبّرعات العينية املقّدمة من الحزب لفائدة قائماته   -2

 



34 
 

 

تعلقت املالحظات التي وقفت عليها املحكمة بهذا الخصوص بعدم تطابق قائمة التبرعات 

العينية املتحصل عليها مع املعطيات املضمنة بالحسابات املالية للقائمات املودعة لدى محكمة 

بعة أحزاب وهي حزب حركة تحيا تونس والحزب الدستوري الحر وحزب حركة املحاسبات من قبل أر 

 الشعب وحزب قلب تونس.

 

من عدم تقديمه تبرعات عينّية لفائدة قائماته  وخالفا ملا تقّدم به حزب حركة تحيا تونس

ع عيني وصل تبرّ د ) 2.310بتلّقي تبّرعات عينية من الحزب بقيمة  1املترشحة بالخارج أفادت قائمة فرنسا

          ( في إطار تمويل حملتها االنتخابية التشريعية 13/09/2019بحسابية القائمة بتاريخ  مضّمن 3 عدد

 .2019لسنة 

 

حة في االنتخابات  1فرنسا وقائمةويمّس التضارب في املعطيات املصّرح بها من قبل الحزب 
ّ

املترش

 حساب املالي للقائمة املعنّية.   من مصداقية حسابّية الحزب وال 2019التشريعية لسنة 

 

من جهة أخرى، لم يقّدم الحزب الفواتير املتعلقة باقتناء املواد موضوع التبّرعات العينية املشار 

ن املحكمة من التثّبت من قيمة هذه التبّرعات ومصداقيتها.
ّ
 إليها أعاله وهو ما لم يمك

تم التصريح به كمساهمات عينية من د بين ما  800 فارق بمبلغوفي سياق متصل، تبين وجود 

ضمن الجداول املرفقة للقائمة التأليفية للحزب  1قبل الحزب الدستوري الحر لفائدة قائمة نابل 

 د(.3.678,600د( ووثائق الثبات املقدمة من قبل نفس القائمة لدى محكمة املحاسبات ) 2.873,600)

 

ق قائمة التبرعات العينية املتحصل عليها كما تبين بالنسبة إلى حزب حركة الشعب عدم تطاب 

مع املعطيات املضمنة بالحسابات املالية للقائمات املودعة لدى محكمة املحاسبات بخصوص مبلغ التبرع 

العيني املوضوع على ذمة قائمة حركة الشعب املترشحة عن دائرة توزر. حيث اقتصر التبرع العيني حسب 

د في حين ضّمن بالحساب املالي للقائمة بالضافة إلى ذلك  200يمتهالحزب على مقر بمعلوم كراء بلغت ق

د يخّص حسب الوكيل املالي للحزب دين متعلق بإنجاز أعمال طباعة تولت الحركة دفعه  964,500مبلغ 

 .أي بعد تاريخ إيداع الحسابية الجامعة لدى املحكمة 2020ماي  27بتاريخ 

 

عينية التي تم تقديمها من قبل حزب قلب تونس وفي سياق متصل، أفض ى فحص التبرعات ال

حة عنه وتلك املصرح بها من قبل القائمات إلى الوقوف على عدم تصريح أربع 
ّ

لفائدة القائمات املترش

قائمات حصولها على تبرعات عينية من قبل الحزب.  ويتعلق األمر بالقائمات املترشحة بدوائر باجة 

أعالم وأقمصة  بعنوان شراءد  8.535,064قدره ن بمبلغ فردي ومدني وقبليبوزيد  وسيدي والقصرين

 ومعلقات.
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بالضافة إلى ذلك تم الوقوف على وجود فوارق في تقييم التبرع العيني بين الحزب وأربع قائمات 

 د. 3060د و 412,585د و 535,064د و 4060,955في حدود على التوالي  مترشحة عنه

 

ت النقدية والعينية بين املصرح به من طرف القائمات وفّسر الحزب الفارق في التبرعا

واملضمن بالقائمة التأليفية املقدمة من طرفه بعدم إيداع بعض القائمات التي لم تتحصل على 

 مقاعد لحساباتها لدى املحكمة وألخطاء مادية قامت بها بعض القائمات. 

 

لة خالل الحملة االنتخابية  -3
ّ
 التشريعية نفقات املقرات الحزبية املستغ

 

صّرح حزب "حركة تحيا تونس" في إطار إجابته على طلب املعطيات املوّجه له من قبل محكمة 

صال املباشر ولم يتّم االعتماد  2019املحاسبات أّن الحملة االنتخابية التشريعية لسنة 
ّ
اعتمدت على االت

مة من الحزب ومقاربتها مع املعطيات على املقرات الحزبية. غير أّن فحص عقود كراء املقرات الحزبية املقّد 

حة عن الحزب، بّين استغالل عدد من 
ّ

ووثائق الثبات املضّمنة صلب الحسابات املالية للقائمات املترش

هذه القائمات للمقرات الحزبية )جهوية ومحلية( خالل حمالتها االنتخابية التشريعية وانتفاعها بتبرعات 

 .دينارا 9.064,999عينية حزبية بقيمة جملية بلغت 

 

وقد أقّر الحزب في إجابته أّن " الحملة التشريعية ملختلف القائمات قامت على مبدأ االتصال 

املباشر في غالبيتها باستثناء الحاالت املشار إليها في تقرير محكمة الحاسبات من خالل االعتماد على مبدأ 

 التدبير الحّر أو بوضعه على ذّمة الجهة".

 

التضارب في املعطيات املصّرح بها من قبل كّل من الحزب ومن القائمات املترشحة ومن شأن هذا 

أن يمّس من مصداقية ومن شفافية  1وتونس 2على التوالي بالدوائر االنتخابية بكّل من جندوبة ونابل 

 حسابية الحزب.

 

 دينار نقدا  500من  مالية أكثر نجاز عمليات إ -4

 

عن مخالفة حزب  2019والصرف املنجزة خالل سنة  أسفر فحص عّينة من مستندات القبض

املذكور آنفا والذي ينّص على ضرورة  2011لسنة  87من املرسوم عدد  22التيار الديمقراطي للفصل 

إنجاز كل املعامالت املالية صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها 

إنجاز الحزب لعمليتي خالص ملصاريف بعنوان تنظيم ملتقيات نقدا  مبلغ خمسمائة دينار، حيث اتضح

 دينار. 1.650تجاوزت قيمة كّل منها السقف املذكور وبمبلغ إجمالي قدره 
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لدى محكمة املحاسبات  حزب حركة مشروع تونسوتبين من خالل الوثائق املودعة من قبل 

بمبلغ  2019ية وأوت وأكتوبر ونوفمبر من سنة خالل أشهر جويل 500تأدية الحزب لنفقات تجاوزت قيمتها 

 أ.د دينار لم يتم خالصها بواسطة الحساب البنكي الوحيد. 8803قدره 

 

 عمليات الخصم من املورد  -5

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  52من الفصل  4عمال بأحكام الفقرة عدد 

ين دفع املبالغ املخصومة من املورد التي تم القيام بها والضريبة على الشركات يتعين على األشخاص املعنوي

بأي عنوان كان لقباضة املالية املعنية خالل الثمانية وعشرين يوما األولى من الشهر املوالي للشهر الذي 

 تمت خالله هذه الخصوم. 

 

هذا بإيداع تصاريح ب 2019وخالفا لذلك، لم يقم حزب التيار الديمقراطي خالل السنة املالية 

أفاد الحزب أن اإلخالل املذكور مرّده عدم التزام املكتب املكلف بمسك املحاسبة بإيداع العنوان.  و

 التصاريح الشهرية.

  

 89ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يعّرض الحزب إلى العقوبات املنصوص عليها بالفصل 

 10.000دينار و 100خطية تتراوح بين من مجلة الحقوق والجراءات الجبائية الذي نص على أنه "يعاقب ب

دينار كل شخص لم يقم بإيداع تصريح أو بتقديم عقد أو وثيقة في اآلجال املحددة بالتشريع الجبائي وذلك 

 .من هذه املجلة" 86إلى  81عالوة على الخطايا املنصوص عليها بالفصول من 

 

ء عمليات خصم من املورد بإجرا 2019وقام حزب التيار الديمقراطي خالل السنة املالية 

بعنوان معينات كراء مقره االجتماعي في حين لم يتول التصريح بها وخالصها لدى القباضة املالية ذات 

النظر.  وتعتبر هذه الوضعية مخالفة للتشريع الجبائي الجاري به العمل حيث تنضوي تحت طائلة الفصل 

لى أنه "يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين ستة عشر من مجلة الحقوق والجراءات الجبائية الذي ينص ع 92

دينار كل شخص قام بتوظيف األداء على  50.000دينار و 1.000يوما وثالث سنوات وبخطية تتراوح بين 

القيمة املضافة أو املعلوم على االستهالك أو األداءات غير املباشرة األخرى املستوجبة على رقم املعامالت 

املورد ولم يتول دفع املبالغ املستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء  أو قام بخصم األداء من

من اليوم األول املوالي النتهاء األجل املحدد للدفع وذلك عالوة على دفع أصل األداء والخطايا املنصوص 

 .من هذه املجلة" 86إلى  81عليها بالفصول من 
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عية لدى قباضة املالية على إثر تدخل محكمة وتولى حزب التيار الديمقراطي تسوية الوض

                              املحاسبات وإيداع التصاريح املستوجبة واإلدالء بنسخ ألربعة وصوالت خالص مؤرخة في

 دينار )باعتبار خطايا التأخير(.  3.430,656بما قيمته  2020جوان  30

 

بعنوان املبالغ  %1,5من املورد بنسبة  سالف الذكر إجراء خصم 52وأوجبت أحكام الفصل 

دينار بما في ذلك األداء على القيمة املضافة واملدفوعة من قبل الدولة  1000التي تساوي أو تفوق 

والجماعات املحلية واألشخاص املعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب 

ة 22من الفصل  II قرةواألشخاص املشار إليهم بالف النظام الحقيقي
ّ
بعنوان اقتناءاتها من  من هذه املجل

سلع ومعّدات وتجهيزات وخدمات في حين لم يتوّل حزب التيار الديمقراطي خصم املبالغ املستحقة لفائدة 

فاتورة تعلقت أساسا بمصاريف تنظيم ملتقيات وطباعة معلقات  13الخزينة العامة للدولة بخصوص 

 دينار.  1.556 وأعالم واملقّدرة بنحو

 

( بعنوان معين %15فضال عن ذلك لم يتول الحزب توظيف وخصم األداء من املورد )بنسبة 

ط حلقات تكوين  3.000كراء سنوي قدره 
ّ
دينار ملقّر املكتب املحلي للحزب بمدينة طينة وأتعاب خبير نش

مبالغ لفائدة الخزينة قدرها ( مستحّق بشأنها % 2,5دينار )بنسبة  2.231,850لفائدة الحزب بمبلغ قدره 

 دينار. 55,796دينار و 450على التوالي 

 

 الشركة،من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  52وخالفا للفصل 

الخصم من املورد بعنوان املبالغ التي دفعها  2019لم يتوّل حزب التحاد الشعبي الجمهوري خالل سنة 

يمة دينار. وبلغت الق 1000ة وباألتعاب وبكّل املبالغ املدفوعة والتي تساوي أو تفوق والتي تتعلق باألكري

دينار. وهو ما يعّرض الحزب لتطبيق خطية  3167,943الجملية للخصوم من املورد غير املجراة ما قدره 

 الجبائية.من مجلة الحقوق والجراءات  83جبائية إدارية مساوية للمبالغ غير املخصومة تطبيقا للفصل 

 

 2017أكتوبر  1وتجدر الشارة إلى أّن حزب التحاد الشعبي الجمهوري لم يلتزم إلى حدود 

بالواجبات الجبائية املحمولة عليه وخاصة تلك املتعلقة بوجوب الخصم من املورد حيث لم يصّرح 

جبائية سوى في  بوجوده لدى مكتب املراقبة الجبائية املختص ولم يتحصل تبعا لذلك على بطاقة تعريف

 .2011جوان  9 في )1(سنوات مقارنة بتاريخ اكتسابه الشخصية القانونية 6فاق  أي بتأخيرالتاريخ املذكور 

 

 

                                                           
ق بتنظيم األحزاب السياسية "يعتبر الحزب السياس ي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانو  2011لسنة  87من املرسوم عدد  11تطبيقا للفصل  )1( 

ّ
نية املتعل

 .عالن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"انطالقا من تاريخ نشر ال 
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 النفقات وثائق إثباتغياب  -6

 

ن فحص وثائق صرف حزب التيار الديمقراطي ومقاربتها بجدول املوارد والنفقات من 
ّ
مك

 2.952اب املؤيدات املتعلقة بنفقات كراء سيارات وفضاءات وطباعة الفتات وأعالم بلغت الوقوف على غي

د موضوع خمس فواتير ال تتوفر فيها  2.673,943د تّم خالصها. عالوة على ذلك تّم إنجاز نفقات بقيمة 

ار املعّرف من مجلة األداء على القيمة املضافة على غر  18التنصيصات الوجوبية املنصوص عليها بالفصل 

 الجبائي والتاريخ.

 

من مجلة الشغل ال يمسك حزب التيار  143وعلى صعيد آخر وخالفا ألحكام الفصل 

مقدار األجر الخام املستحق  الديمقراطي بصفته مؤّجرا بطاقات الخالص لألعوان املتعاقدين معه تضبط

ومقدار األجر الصافي الذي من طرف كّل عون ونوع ومبلغ عمليات الخصم املجراة على األجر الخام 

من نفس املجلة إعداد املؤّجر لكشف  144تقاضاه العون فعال وتاريخ دفع األجر. كما يقتض ي الفصل 

شهري في األجور يتّم على ضوئه ضبط مبالغ االقتطاعات بعنوان كّل من املساهمات االجتماعية والضريبة 

 على دخل األشخاص الطبيعيين.

 

شعبي الجمهوري تنفيذ نفقات بلغت إلى حدود تاريخ ختم السنة وتولى حزب التحاد ال

دينار دون وثائق إثبات وتّم خالص هذه العمليات عن طريق صكوك  6050,753ما قدره  2019املحاسبية 

وتحويالت بنكية مقابل قيدها في الجانب املدين من حساب انتظار. ولم تّتم تسوية رصيد هذا الحساب إلى 

 .2020 حدود شهر أكتوبر

 

 عدم التصريح بنفقات -7

 

التي تّم توفيرها من حزب حركة الشعب نفقات بقيمة  2019تضّمنت قائمة املصاريف لسنة 

د على مستوى الفرع املركزي فقط، وقد لوحظ عدم شمولية تلك القائمة حيث  6.821,483جملية بلغت 

االجتماعي "فايسبوك" تنظيم الحزب الرسمية على موقع التواصل  على صفحةتبين من خالل االطالع 

ه ال لم يتّم إبراز املصاريف املرتبطة بها بالقائمة املذكورة.  )1(الحزب تظاهرات
ّ
أفاد الحزب في إجابته أن و

ما يقوم باالتفاق مع صاحب الفضاء بقبول احتضان التظاهرة
ّ
ى تمويل هذه األنشطة وإن

ّ
، وهو ما يتول

نية دون تقدير قيمتها وتقديم وصوالت بخصوصها وتنزيلها يعتبر إقرارا ضمنيا بتحصيله لتبرعات عي

 .بقائمة مصاريفه مّما يحول دون التثبت من شرعيتها

                                                           
عمل بالحمامات بتاريخ غرة  وورشة 2018آوت  17بكل من جندوبة وقفصة وقابس ومسامرة ليلية بتطاوين بتاريخ  2019فيفري  3ندوات إقليمية بتاريخ  )1(

 .2019سبتمبر 
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 عدم تنزيل نفقات ضمن قائمة املصاريف املمسوكة من قبل الحزب -8

 

اتضح من خالل فحص قائمة املصاريف املمسوكة من طرف حزب حركة الشعب ومقاربتها 

دينار أي  3.600لدى املحكمة عدم تنزيل الحزب بقائمة مصاريفه لنفقات بقيمة  الثبات املتوفرةبوثائق 

ل 
ّ
  112من القانون عدد  12وذلك خالفا للفقرة الثانية من الفصل من مجموع نفقاته  %34,54ما يمث

سالف الذكر الذي أوجب تدوين العمليات املالية بدفتر يومي حسب التسلسل الزمني لكّل 1996لسنة 

ية 
ّ
 .على حدة وذلك يوما فيوما ويكون مدعما بمستندات ومؤيداتعمل

 

 

املدون بالحسابية التأليفية  املحتسب واملبلغفوارق بين مبلغ النفقات  -9

 الجامعة

 

الوقوف على وجود فوارق بين  املحاسبات منتّم من خالل فحص الوثائق املقدمة إلى محكمة 

على وثائق االثبات التي تولت القائمات تقديمها واملبلغ مبلغ النفقات املحتسب من قبل املحكمة اعتمادا 

املدون بالحسابية التأليفية الجامعة للحزب الدستوري الحر بخصوص تسع قائمات بمبلغ يساوي 

 (.بالنقصان 8323)د  15.493

 

III-  التمويل عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية

 والوسائط االلكترونية

 

الحملة االنتخابية تتكّون من مجموع  الفصل الثالث من القانون االنتخابي على أّن  نّص 

األنشطة التي يقوم بها املترشحون أو القائمات املترشحة أو مساندوهم خالل الفترة املحددة قانونا 

د حث للتعريف بالبرنامج االنتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية واألساليب املتاحة قانونا قص

الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم االقتراع. وتتمثل وسائل الدعاية املتعلقة باالنتخابات حسب الفصل 

من نفس القانون في العالنات واالجتماعات العمومية واالستعراضات واملواكب والتجمعات واألنشطة  59

 وتتولى الهيئةها من وسائل الدعاية. العالنية بمختلف وسائل العالم السمعية والبصرية واملكتوبة وغير 

العليا املستقلة لالنتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ضبط القواعد 

والشروط العامة التي يتعين على وسائل االعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية كما نص على ذلك 

 من نفس القانون. 67الفصل 
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ص االشهار السياس ي، فقد عرفه الفصل الثالث من نفس القانون على أنه كل عملية وبخصو 

إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف 

لوكهم إلى الترويج لشخص أو ملوقف أو لبرنامج أو لحزب سياس ي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في س

 57واختياراتهم عبر وسائل العالم السمعية أو البصرية أو املكتوبة أو االلكترونية وحّجر في الفصل 

من قرار من  38الشهار السياس ي في جميع الحاالت خالل الفترة االنتخابية وتّم اعتباره حسب الفصل 

قواعد تمويل الحملة االنتخابية املتعلق بضبط  2014لسنة  20الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 

أنه نفقة غير  2017أكتوبر  23املؤرخ في  17وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 مشروعة.

 

د الفصل 
ّ
                         بتاريخ 2018لسنة  8من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  7وأك

ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل العالم التقيد بها خالل املتعلق ب 2018فيفري  20

ه يحّجر على وسائل العالم سواء خالل فترة ما قبل الحملة أو خالل الحملة 
ّ
الحملة االنتخابية على أن

بية. القيام بالشهار السياس ي باستثناء العالنات االشهارية في الصحف الحز  وفترة الصمت االنتخابي،

ويحجر عليها القيام بالشهار السياس ي املقنع من خالل الدعاية والترويج لقائمة مترشحة أو ملترشح أو 

 لحزب.

 

 العليا والهيئة لالنتخابات املستقلة العليا بين الهيئة املشترك القرار من 29 الفصل ونص

 بتغطية الخاصة القواعد بطواملتعلق بض 2019 أوت 21 في املؤرخ والبصري  السمعي لالتصال املستقلة

 على والبصري وإجراءاتها السمعي واالتصال العالم بوسائل والتشريعية الرئاسية االنتخابية الحملة

 الثابتة العالقة ذوي  من قبل أو فيها املساهمين أو أصحابها قبل من العالمية املنشآت توظيف يمنع":أنه

 ،"املضادة ملنافسيهم للدعاية أو منهم للمترشحين املباشرة غير أو املباشرة للدعاية

 

 
ّ
املتعلق بحرية  2011نوفمبر  2مؤرخ في  2011لسنة  116من مرسوم عدد  45د الفصل كما أك

 يحّجر على االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري على أنه

النات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياس ي أو كافة منشآت العالم السمعي والبصري بث برامج أو إع

بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها  مترشحين،قائمات 

عشرة آالف                       مساويا للمبلغ املتحصل عليه مقابل البث على أن ال تقل في كل الحاالت عن 

 .رة العوددينار، وتضاعف الخطية في صو 

 

وخالفا للمقتضيات املذكورة أعاله فقد لوحظ انتفاع القائمات املترشحة عن حزب قلب تونس 

واملترشح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي بومضات تحسيسية ودعاية وبدعاية مضادة ضد حزب حركة 



41 
 

 

 خارج سعّيد من قبل قناة نسم قيس 2019لالنتخابات الرئاسية لسنة  املترشح النهضة وضد
ّ
ة التي تبث

 .إطار القانون ودون إجازة

 

 في املشاركة بأهمية وتحسيسهم الناخبين لدعوة مساحات خصصت نفس القناة وحيث

 دون  "تونس قلب" لحزب االنتخابية للحملة مساندين عن طريق بأصواتهم، والدالء االنتخابية العملية

 تمييز قبيل من يعتبر املتنافسين فإن ذلك لبقية التحسيس ي الغرض لنفس املساحة نفس لتوفير السعي

 الومضة حّول هذه الذي األمر للناخبين مباشرة والتوجه للبروز  له املجال وفسح "تونس قلب" حزب

 .سياس ي مضمون  ذات إشهارية ومضة إلى التحسيسية

 

وفي هذا الطار أصدرت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري خمس قرارات تقض ي 

تسليط خطايا ضد قناة نسمة من أجل الشهار السياس ي لفائدة القائمات املترشحة لالنتخابات ب

لسنة ألوانها  الرئاسية السابقةعن حزب قلب تونس وملترشح الحزب لالنتخابات  2019التشريعية لسنة 

 . )1(نبيل القروي 2019

 

  2020ر أكتوب 06الحزب ضمن إجابته الواردة على املحكمة بتاريخ  أفادو 
ّ
الحزب  أن

 ومرشحه والقائمات املترشحة عنه لم يطلبوا أي إشهار سياس ي ولم ينتفعوا بأي عملية كما أنه ليس

 رات هيئة االتصاالت املذكورة. الديه علم بقر 

 

                                                           
 بتسليط 2019 بتمبرس 17 بتاريخ قرار - .الشهار السياس ي أجل من دينار ألف 20 هاقدر  نسمة قناة على مالية خطّية بتسليط 2019 سبتمبر 5 بتاريخ قرار )1(

 ألف 80 قدرها نسمة قناة ضد مالية خطية بتسليط 2019أكتوبر  1 بتاريخ قرار -الشهار السياس ي  أجل من دينار ألف 40 قدرها نسمة قناة على مالية خطية

 رارق -الشهار السياس ي  أجل من دينار ألف 160 قدرها نسمة قناة على مالية خطّية بتسليط 2019 أكتوبر 3 خبتاري قرار -السياس ي  الشهار أجل من دينار

 الشهار السياس ي. أجل من دينار ألف 320 قدرها نسمة قناة على مالية خطّية بتسليط 2019 أكتوبر 08 بتاريخ

 



 

 

 

 

 

 

امللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
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 1امللحق عدد 

 2019-2014خالل الفترة  ملالية دفعة واحدةالتي أودعت تقاريرها ا السياسية األحزاب

 

 املالحظات الحزب ع/ر

حركة الديمقراطيين حزب  1

 االشتراكيين

 .2014 جانفي 30بتاريخ  2012و 2011أودع دفعة واحدة تقارير 

 .2018 فيفري  28بتاريخ  2017و 2016وأودع تقارير

 2016جانفي  07تاريخ ب 2014و 2013أودع دفعة واحدة تقريري  حركة نداء تونسحزب  2

 2016أوت  24أودع دفعة واحدة بتاريخ  حركة تحرير العملحزب  3

 2014و 2013و 2012و 2011أودع دفعة واحدة القوائم التالية:  حركة النهضةحزب  4

 .2017جانفي 16بتاريخ 

 2017فيفري  27بتاريخ  2016و 2015أودع دفعة واحدة تقارير حزب املبادرة 5

 2017أفريل  17تم االيداع دفعة واحدة في  لالتكتحزب  6

 2018جانفي 10تم االيداع دفعة واحدة في  حزب القراصنة 7

دفعة واحدة  وأودع 2018أكتوبر  17بتاريخ أودع دفعة واحدة  حزب العمال 8

 2019مارس  06 بتاريخ

 نوفمبر 07بتاريخ دفعة واحدة  2017-2016-2015أودع تقارير  حركة الشعبحزب  9

 2020جويلية  24في  2019و 2018وأودع تقارير  2018

حركة تونس الديمقراطية حزب  10

 للجميع

 ماي 07بتاريخ  2016و 2015و 2014أودع دفعة واحدة تقارير 

2018 

 2018جوان  22أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب حركة العمل 11

  2018 ماي 02أودع دفعة واحدة بتاريخ  جانفي 14وى قحزب  12

 2018أكتوبر  24أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب الوحدويين األحرار 13

حزب املسار الديمقراطي  14

  االجتماعي

 2018أفريل  24أودع دفعة واحدة بتاريخ 

 2018جويلية  03أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب تونس الزيتونة 15

  2018 ماي 08أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب االنتماء الديمقراطي 16

 2018 ماي 03أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب البناء الوطني 17

   2018 ماي 23أودع دفعة واحدة بتاريخ  الوطني النضالحركة  18

أفريل  20بتاريخ  2016إلى  2011أودع دفعة واحدة التقارير من  االتحاد الشعبي الجمهوريحزب  19

 2019ية جويل 29بتاريخ  2018و 2017وأودع تقارير  2018

 2018جوان  28بتاريخ أودع دفعة واحدة  حزب البديل الديمقراطي 20

 2018جوان  27بتاريخ أودع دفعة واحدة حزب الكادحبن الوطني  21
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 املالحظات الحزب ع/ر

 الديمقراطي

 2018نوفمبر  21بتاريخ أودع دفعة واحدة  حزب صوت التونس ي 22

 2018جوان  20بتاريخ أودع دفعة واحدة  حزب الوفاء لتونس 23

 2018جوان  20بتاريخ أودع دفعة واحدة  حزب الخيار الثالث 24

جوان  22بتاريخ  2016إلى  2012أودع دفعة واحدة التقارير من  حزب التحرير 25

2018 

جوان  29بتاريخ  2017 إلى 2011 نالتقارير مأودع دفعة واحدة  الحزب الشتراكي 26

2018 

 2020سبتمبر  02ريخ بتا 2019و 2018أودع دفعة واحدة تقارير /

  2018دفعة واحدة في ديسمبر  2016و 2015تقارير أودع  الحزب الدستوري الحر 27

  2020أوت  24في  2018و 2014و 2013تقارير أودع دفعة واحدة 

 

 2019جانفي  21أودع دفعة واحدة بتاريخ  حركة تونس املستقبلحزب  28

 2019أفريل  05أودع دفعة واحدة بتاريخ  الحزب التونس ي 29

حزب الوطنيين الديمقراطيين  30

 املوحد

أفريل  16دفعة واحدة بتاريخ  2017و 2016و 2015أودع تقارير 

2019 

 2020سبتمبر  03بتاريخ  2018و 2014 واحدة تقاريرأودع دفعة 

 2018ماي  29أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب التيار الشعبي 31

 2019جوان  21واحدة بتاريخ  أودع دفعة حزب حركة خمسة نجوم 32

حزب الشورى الديمقراطي  33

 التونس ي

 2019سبتمبر  04أودع دفعة واحدة بتاريخ 

 2019نوفمبر  21أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب االصالح الوطني 34

 2020أوت  19أودع دفعة واحدة بتاريخ  حزب األمل 35

الحزب الديمقراطي للعدالة  36

 والرخاء

 2020أوت  07واحدة بتاريخ أودع دفعة 

 2019جويلية  03أودع دفعة واحدة بتاريخ  والتنميةحزب التنوير  37

 2019ديسمبر  24أودع دفعة واحدة في  حزب صوت املواطن التونس ي 38



 
 

 
 الخاتمة



في ضوء ما انتهت إليه أعمال الرقابة على تمويل الحملة االنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها 

وبهدف مزيد إحكام الرقابة على تمويل الحمالت االنتخابية وحماية االنتخابات  2019شريعية لسنة والت

من التمويالت املشبوهة والحفاظ على مكتسبات الديمقراطية الناشئة وتدعيمها بإيجاد آليات املسائلة 

تشوبه بعالقة باملسائل  التي ورفع النقائصالقانون االنتخابي  مراجعةالفعالة توص ي املحكمة بالعمل على 

 : التالية
 

 وجود التزامات غير مشفوعة بجزاء -أ
 

أوجب القانون االنتخابي عدم تجاوز سقف التمويل الخاص وحدد مبلغ التمويل املسموح به  -1

ه لم 
ّ
للفرد الواحد بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية وحجر التمويل من الذوات املعنوية إال أن

ية عقوبة بخصوص تجاوز سقف التمويل الخاص على مستوى الفرد الواحد أو مجموع هذا يتضمن أ

ق بالحصول على تمويل خاص من ذوات معنوية.
ّ
 التمويل أو فيما يتعل

 

ه ولئن كان لهذا التجاوز انعكاس على السقف الجملي للتمويل الذي خّصه 
ّ
وتجدر الشارة إلى أن

(، فاّن تحديد املشرع لسقف 98ة حسب نسبة التجاوز )الفصل القانون االنتخابي بعقوبات تدريجي

التمويل الخاص يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين املتنافسين والى الحد من التأثير السلبي للمال على 

ه ال بد أّن يكون 
ّ
مجرى االنتخابات وعليه وحتى يتم تحقيق الهدف الذي ترمي اليه هذه القاعدة فان

بعقوبة سيما وأّن تحجير التمويل الخاص من الذوات املعنوية يتعلق بمصدر التمويل  االخالل بها مشفوعا

 وليس بمقداره.
 

كما تّم تنقيحه تمويل الحملة بأموال  2014لسنة  20من قرار الهيئة عدد  17يحّجر الفصل  -2

هذا النوع  من أّن يكون مصدرها مجهوال أو متأتيا من غسيل األموال، كما حجر التمويل املقّنع. وبالرغم 

النص  ّن إمن القانون االنتخابي ف 52من التمويل يتعارض مع املبادئ األساسية للحملة الواردة بالفصل 

لم ينص صراحة على تحجيره على غرار ما تّم بالنسبة إلى  التشريعي على خالف القرار الترتيبي املذكور 

كون من املتجه إدراج هذا التحجير صلب القانون التمويل األجنبي كما لم يتضمن أية عقوبة بشأنه، لذا ي

 االنتخابي وضبط عقوبة خاصة به.
 

وضع التشريع االنتخابي على كاهل كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب مجموعة من  -3

 انه لم يتضمن أي جزاء عن ارتكاب االخالالت التالية
ّ
 : االلتزامات إال
 

 .فتح أكثر من حساب بنكي -

جل الذي بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل أو عدم احترام األ  الهيئة عدم مّد  -

 .ساعة 48في حدود  2014لسنة  20من قرار الهيئة عدد  23ضبطه الفصل 
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للتصرف في الحساب البنكي الوحيد أو تعيين  وكيلعدم تعيين رئيس القائمة أو املترشح  -

 .ين في نفس االنتخاباتنفس الوكيل ألكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافس

 الجمع بين صفة رئيس القائمة املترشحة ووكيلها املالي. -

 .صة للحملةباملواقع والصفحات االلكترونية املخصّ االنتخابات عدم إعالم هيئة  -

عدم احترام الشكليات والصيغ بخصوص الوثائق الواجب مسكها واملنصوص عليها  -

 من القانون االنتخابي. 84و 83بالفصلين 

املوضوعة من  20من قرار الهيئة عدد  42م اعتماد النماذج املنصوص عليها بالفصل عد -

الهيئة للتصريح بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل ولقائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات 

 قواعدلتزام بالوالجدير بالشارة أّن عدم اال املنجزة ولسجل املداخيل العينية واملداخيل املالية والنفقات.

عمال الرقابية لذا وجب وضع جزاء لقاء عدم األ املذكورة من شأنه املس بمبادئ الشفافية وأن يعيق 

 التقيد بها.

 

من القانون االنتخابي ملحكمة املحاسبات أن تطلب من أي جهة كانت كل  95خّول الفصل  -4

تم جاز العمل الرقابي املوكول لها دون أن يوثيقة ذات عالقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إن

من القانون االنتخابي بشأن الذوات الخاصة التي تمتنع عن  99التنصيص على عقوبة على غرار الفصل 

 توفير الوثائق املطلوبة إلى املحكمة أو تتعمد عرقلة أعمالها. 

 

 ملخالفةمع اناسبة تعقوبات غير م - ب

 

الواردة بالقانون االنتخابي أّن بعض العقوبات غير مجدية  يتضح من الطالع على العقوبات

املرتكبة كما أّن بعض املخالفات لم تكن معّرفة بشكل  املخالفاتوضعيفة وأحيانا مشطة بالنظر إلى 

 واضح رغم أنها تؤدي إلى عقوبات هامة إلى جانب أّن بعض األحكام املتعلقة بالعقوبات تفتقر إلى الوضوح

 : من ذلك والدقة

 

جل استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة أتعتبر العقوبة التي تسلط من   -1

غير مجدية باعتبارها تسلط على  )1(إلى سنة(أشهر  6مترشحة أو مترشح أو حزب )املتمثلة في السجن من 

تمت بواسطة  الشخص الذي اقترف هذه املخالفة وال يترتب عنها أي جزاء على املستفيد من الدعاية التي

الوسائل واملوارد العمومية. فمن األجدى أن ترفق هذه املخالفة بعقوبة انتخابية أو مالية تسلط على 

 املستفيد من الدعاية مع احتساب قيمتها في سقف النفقات.أو القائمة املترشحة املترشح 

                                                           
 من القانون االنتخابي. 159الفصل  )1( 
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عمومية العقوبة املترتبة عن القيام بدعاية في الدارة واملؤسسات واملنشات ال ّن أ -2

واملؤسسات الخاصة غير املفتوحة للعموم وباملؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة والتي 

تعتبر ضعيفة وغير كافية بالنظر الى أهمية املساحة أو  )1(د 5000و 2000تتمثل في خطية مالية تتراوح بين 

ه ال يم
ّ
كن أو يصعب تقدير قيمة النفقة، بالضافة إلى الفضاء املستعمل وتأثيرها على الناخب، سيما وأن

 كونها ال تسلط في كل الحاالت على املترشح املستفيد.

 

من القانون االنتخابي على أّن عدم ايداع الحساب املالي وفقا للصيغ وفي  98ينص الفصل   -3

للمساعدة مرات املبلغ األقص ى  10، يترتب عنه عقوبة مالية تساوي 86األجل املنصوص عليه بالفصل 

العمومية بالدائرة املعنية، وعقوبة انتخابية تتمثل في اسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات. 

خلص من هذه األحكام أّن كل من العقوبة املالية والعقوبة االنتخابية تستوجب على حد السواء في ستوي

نسخ أصلية للوثائق دفعة  )تسليماليداع صورة عدم إيداع الحساب وكذلك في صورة مخالفة صيغ 

 يوما من تاريخ 45واملتمثل في  86واحدة إلى كتابة محكمة الحسابات( وعدم احترام األجل املحدد بالفصل 

هو ما من شأنه املس بمبدأ تناسب العقوبة مع املخالفة خاصة في التصريح النهائي بنتائج االنتخابات، و 

 .روف ومالبسات الواقعةغياب منح القاض ي سلطة تقدير العقوبة بحسب ظ

 

مرات  7و 5يترتب عن رفض الحساب من قبل محكمة الحسابات خطية مالية تساوي بين  -4

وبة املبلغ األقص ى للمساعدة العمومية بالدائرة املعنية وهي عقوبة يمكن اعتبارها غير كافية مقارنة بالعق

فض الحساب لعدم مصداقيته جراء املترتبة عن عدم إيداع الحساب أو التأخير في إيداعه ضرورة أّن ر 

 عدم شموليته وصحته يوازي غياب الحساب.

 

ألحكام للوضوح والدقة الكافية في تحديد املفاهيم اافتقار بعض  -ج 

 واملسؤوليات 

 

ي صورة رفض الحساب املالي لقائمة أو مترشح أو حزب فنه أيقتض ي القانون االنتخابي  - 1

 األسباب التي تؤدي إلى رفض الحساب.تسلط عقوبة مالية، لكنه لم يضبط 

 

ن االنتخابي فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة ترصد فيه املبالغ صرفا أوجب القانو  -2

غفل إمكانية فتح حسابات بريدية، كما أّن القانون االنتخابي تعرض فقط الى مراقبة فتح أوقبضا، لكنه 

املتعلق بفتح الحسابات البنكية.  03البنك عدد الحسابات البنكية من قبل البنك املركزي شأن منشور 

 ولتفادي استغالل هذه الثغرة وجب إحكام فتح الحسابات البنكية والبريدية.

                                                           
 .قانون االنتخابيمن ال 153الفصل  )1( 
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يتعّين على البنك املركزي الذي ينص على أنه من القانون االنتخابي  90كما لم يأخذ الفصل 

ن التمويل األجنبي لالنتخابات واالستفتاء بعين التونس ي ووزارة املالية اتخاذ الجراءات الالزمة بما يحول دو 

 االعتبار مصالح البريد التونس ي في حال يمكن للمال األجنبي أن يمر بالحسابات البريدية.

 

من القانون االنتخابي على أنه يمكن ملحكمة املحاسبات تسليط عقوبة  99الفصل  ينّص  -3

املترشحين أو القائمات املترشحة أو األحزاب التي  مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على

ال يتضمن التزاما يستوجب  78في حين أّن الفصل  86إلى  84و 78تخالف األحكام الواردة بالفصول 

االخالل به تسليط عقوبة وإنما يتعلق بضبط شروط الحصول على املنحة العمومية ورتب عن عدم 

 توفرها الحرمان من تلك املنحة.

 

تعلق بواجب إحالة الحساب املالي والوثائق الحسابية إلى محكمة املحاسبات  86الفصل أّما 

الخالل بهذا الواجب بعقوبة مالية وبعقوبة انتخابية وهو ما يفض ي إلى تداخل بين  98وقد خّص الفصل 

الي  الفصلين لتنصيص كل منهما على عقوبة مالية لنفس املخالفة، لذا يكون من املتجه حذف االشارة

 .99الفصلين املذكورين من الفصل 

 

 النفقات االنتخابية -4

 

عّرف القانون االنتخابي املصاريف االنتخابية بأّنها مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم 

التعهد بها أثناء الفترة االنتخابية .. من قبل املترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، ومن جهة أخرى 

ى تعريف الفترة االنتخابية الوارد بالقانون االنتخابي تحتوي هذه األخيرة على فترة الصمت التي واستنادا إل

ه يحّجر ان يتم خاللها اي نشاط انتخابي
ّ
ويتجلى  من املفروض أن ال يتم خاللها التعهد بالنفقات باعتبار أن

 ذات العالقة بالحملة االنتخابية.بالتالي ضرورة مراجعة الفترة التي يمكن ان يتم فيها التعهد بالنفقات 

 

 التمويل الخاص -5

 

لتمويل الخاص الذي يمكن لئن تّم بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية ضبط سقف ا

مّرة  20بحساب  احترامهقبل الذوات الطبيعية وعليهم  لقائمات املترشحة واملترشحين الحصول عليه منل

مرة  30غير الفالحية للفرد الواحد بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية و األجر األدنى املضمون في القطاعات

تم إغفال تحديد سقف بالنسبة إلى االنتخابات يجدر التذكير بأنه بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية 

 البلدية وهو ما من شانه ان يؤدي إلى هيمنة بعض الذوات الطبيعية على االنتخابات، 
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 السترجاع مصاريف انتخابيةاملنحة العمومية ل -6
 

يشكو نظام املنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية بعض النقائص التي 

تستدعي إدخال التوضيحات الالزمة لضفاء النجاعة املطلوبة عليه. فتحديد مبلغ املنحة وآجال صرفها 

 توضيح. المزيد تستدعي 

 

تضبط )جديد( على أن  78النتخابي في فصله فبخصوص تحديد مبلغ املنحة نص القانون ا

محكمة املحاسبات بالنسبة إلى كل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة املصاريف االنتخابية التي ستعتمدها 

وفي كل الحاالت ال يمكن أن تتجاوز قيمة املنحة العمومية  .في احتساب مبلغ املنحة العمومية املستحق

و القائمة املترشحة املعنية، كما ال يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أ

على أن يحدد كل من سقف النفاق وسقف التمويل العمومي بموجب أمر  81ونص الفصل  .لإلنفاق

املتعلق بتحديد السقف الجملي  2017لسنة  1041من األمر عدد  5و 4و 3حكومي وحددت الفصول 

نتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي طريقة لإلنفاق على الحملة اال 

السقف الجملي لإلنفاق بما يعادل  10احتساب "مبلغ املنحة املخصص لكل قائمة كما حدد الفصل 

خمس مرات مبلغ املنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. وبناء على ذلك وجب أن يأخذ 

ن تنتفع به كل قائمة تتوفر فيها الشروط القانونية أربعة عناصر وهي قيمة ضبط املبلغ الذي يمكن أ

على نتائج رقابتها خاصة على الحسابات  النفقات االنتخابية على نحو ما تضبطه محكمة املحاسبات بناء

يا املالية املودعة لديها من ناحية ومبلغ التمويل الذاتي للقائمة ومبلغ املنحة كما ضبطته الهيئة العل

ونشرته بموقعها الواب ومبلغ سقف النفاق. وبالتالي فإّن    5و4و 3املستقلة لالنتخابات وفق الفصول 

املبلغ الذي يمكن آن يصرف للقائمة املستحقة سيكون في أقص ى الحاالت في حدود املنحة العمومية وهو 

ل خمس سقف النفاق وبالتالي يصبح إضافة عنصر سقف النفاق في اح
ّ
تساب مبلغ املنحة ال ما يمث

معنى له. وبالرجوع إلى ما هو معمول به دوليا تظل نسبة املنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف 

االنتخابية من مجموع املصاريف املسموح بها ضعيفة باعتبار أنها ال تمثل إال خمس سقف النفاق فعلى 

بنسبة تجاوزت املقارنة من ذلك النظام الفرنس ي  في األنظمةع املترشحين لالنتخابات الرئاسية يتمتسبيل 

47 % . 

التمويل  من ناحية أخرى رفعا لكل التباس وجب التنصيص صلب القانون االنتخابي على أّن 

الذاتي الذي يتم اعتماده في ضبط مبلغ املنحة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية هو التمويل النقدي 

تي يتم تقييمها على أساس جزافي ال يمكن استرجاعها لغياب عملية خالص املساهمات العينية ال باعتبار أّن 

 نقدي.
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وفي هذا الطار وجب تحديد مفهوم التمويل العيني صلب القانون االنتخابي خاّصة وأّن 

املؤرخ في  17كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  20من قرار الهيئة عدد  2التعريف  الذي ورد بالفصل 

ه جملة املوارد غير النقدية املخصصة لتغطية نفقات  2017 أكتوبر 23
ّ
والذي عّرف التمويل العيني بأن

الحملة وتتمثل في املنافع أو الخدمات التي انتفعت بها القائمة املترشحة أو املترشح والتي ال يمكن تسجيلها 

يح بإضافة عبارة أّن املوارد ضمن العمليات املالية املنجزة على الحساب البنكي الوحيد يتطلب مزيد التوض

أو النفقات التي لم يتولد عن القيام بها فاتورة أو حركة مالية وخضعت بالتالي إلى تقييم . هذه النفقات 

 تعتبر مساهمات عينية وال يمكن اعتمادها في احتساب مبلغ املنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف.

 

 سقف اإلنفاق  -7

 

في إلنفاق بالنسبة إلى كل قائمة تم العالن عن قبول ترشحها نهائيا ُيحّدد السقف الجملي ل

وقد ورد بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.  ست مرات سقف املنحة العموميةباالنتخابات التشريعية 

بتقرير بعثة االتحاد األوروبي ملالحظة االنتخابات أن املستوى املنخفض نسبيا لسقف النفاق حال دون 

شطة متعددة أو واسعة النطاق من دون الوقوع في مخاطر تجاوز السقف.  وضمانا الحترام سقفا تنظيم أن

لنفاق يتطلب األمر مراجعة طريقة احتسابه من ناحية وإحكام تنظيم فترة ما قبل الحملة االنتخابية حتى 

مج االنتخابية قبل أيام لألحزاب والقائمات املترشحة للقيام بأنشطة دعائية للتعريف بالبرا ىال تكون ملجئ

كلفتها ضمن سقف النفاق وال تضمن املساواة وتكافؤ الفرص  يتم احتسابال و قليلة من انطالق الحملة 

 بين القائمات املترشحة. 

 

إحكام غلق الحسابات وتوزيع األرصدة املتبقية بالحسابات البنكية وتصفية  -8

 املساهمات العينية

 

ظم لتمويل الحملة قواعد تحدد بالنسبة إلى القائمات الفائزة لم يتضمن الطار القانوني املن

والتي تتوفر فيها شروط االنتفاع باملنحة العمومية بعنوان استرجاع املصاريف االنتخابية التاريخ األقص ى 

لتوزيع الرصيد بعد صرف املنحة وغلق الحسابات كما تم إغفال جانب الرقابة على مدى االلتزام بالقواعد 

كما تم تنقيحه لتوزيع الرصيد بما انه لم يلزم القائمات  2014لسنة  20ّم ضبطها بقرار الهيئة عددالتي ت

 بتقديم الوثائق املثبتة لذالك )غلق الحساب وتوزيع لرصيد( ملحكمة املحاسبات.
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 دور الوكيل املالي ومسؤوليته -9

 

ائق املرافقة للحسابات املحاسبات من سوء مسك الوث محكمةإزاء ما تّم الوقوف عليه من قبل 

قة بمؤّيدات النفقات واملداخيل وتعّدد الخالالت في مستوى إعداد هذه 
ّ
املالية إضافة إلى النقائص املتعل

ر سلبا على شفافّية العديد من الحسابات املالّية ومصداقّيتها وجعلها 
ّ
شطيبات، مما أث

ّ
الحسابات وكثرة الت

 مرات سقف االنفاق.  7و 5ضة إلى عقوبة تتراوح بين عرضة للرفض وجعل القائمات املعنية عر 

 

ومن جهة  البد من توفر حد أدنى من املعرفة باملسائل املالية واملحاسبية لدى الوكيل املالي.

ة لالنتخابات عدد أخرى 
ّ
كما  2014أوت  8املؤرخ في  2014لسنة  20وبالرجوع إلى قرار الهيئة العليا املستقل

تم تدعيم مهام الوكيل فيما ، 2017ديسمبر  18املؤرخ في  2017لسنة  22لقرار عدد تم تنقيحه وإتمامه با

يتصل بالتصرف في الحساب البنكي الوحيد دون تحديد مسؤوليته فيما يتعلق بمشروعية املوارد 

 والنفقات خاصة في حالة ارتكاب إخالالت نّص القانون االنتخابي على عقوبات بشأنها.

 

قة بمشروعّية واستئناسا ببعض الت
ّ
ح بمفرده املسؤولّية املتعل

ّ
جارب الدولية التي تحّمل املترش

قة بطبيعة النفقات 
ّ
املوارد املخّصصة للحملة وباحترام سقف النفاق وبتوفير وثائق الثبات املتعل

علقة ومبالغها، وجبسّن أحكام تفصل بين املهام املالّية واملحاسبّية للوكيل من جهة واملهام األخرى املت

ن من إحكام 
ّ
بالتحّقق من مصدر املوارد النقدّية والعينّية وشرعّيتها ومشروعية النفقات على نحو يمك

كما يتطلب األمر تحميل مسؤولية الوكيل املالي بخصوص االخالالت املرتكبة بعنوان املهام أعمال الرقابة.

كل العمليات املتعلقة بتمويل  لاملوكولة إليه وبضرورة باعتماد إطار محاسبي خاص ينظم مسك وتسجي

الخاص بالجمعيات واألحزاب السياسية  45الحمالت االنتخابية وذلك باالستئناس باملعيار املحاسبي عدد 

 .2018فيفري  13املصادق عليه بقرار وزير املالية املؤرخ في  والوحدات ذات األهداف غير ربحية األخرى 

 

 تزكية املترشحين -10
 

من قبل الناخبين املرّسمين عديد الصعوبات في االنتخابات الرئاسية ن طرحت تزكية املترشحي

وذلك بالنظر إلى أهّمية عدد املترشحين والناخبين املزكين وضيق اآلجال املمنوحة للهيئة للتثّبت في مطالب 

ح وارتفاع مخاطر الغّش والتدليس. 
ّ

 الترش

النتخابي أحكاما رادعة تزجر كّل وفي هذا الطار توص ي محكمة املحاسبات بتضمين القانون ا

حات وبإعادة النظر في اآلجال 
ّ

سة الستكمال عدد الترش
ّ
أشكال االستعمال القصدي لبيانات خاطئة أو مدل

ح. 
ّ

 القصوى املمنوحة للهيئة للتثّبت في مطالب الترش
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  تمويل األحزاب ملترشحيها في االنتخابات الرئاسّية -11

 

إمكانية تمويل األحزاب السياسية للحمالت االنتخابية فقد حصر لئن أقر القانون االنتخابي 

شريعّية والبلدية ولالستفتاء دون غيرها. وتدعو املحكمة في 
ّ
هذا التمويل لفائدة الحمالت االنتخابّية الت

بالتكّفل بجزء من نفقات  2019و 2014ضوء ما بّينته أعمالها الرقابية من قيام بعض األحزاب في 

م لتمويل االنتخابات الرئاسّية عقوبات  مترشحيها في
ّ
االنتخابات الرئاسّية وعدم إقرار الطار القانوني املنظ

طها محكمة 
ّ
ة حيث وباستثناء عقوبة رفض الحساب املالي التي يمكن أن تسل

ّ
رادعة ضّد األحزاب املخل

ب الطار القانوني عقوبات ضّد األحزاب التي ت
ّ
ح لم يرت

ّ
مّول مرشحيها في االنتخابات املحاسبات على املترش

ر ضمانات كافية الحترام هذه األحكام 
ّ
مزيد تعميق النظر في جدوى البقاء  ويستدعيالرئاسّية بما ال يوف

 على هذا التحجير وتالفي انعكاساته السلبّية على تمويل الحمالت االنتخابّية وتطّور الحياة السياسّية.

 

سياس ي ضمانا لنزاهة العملية لالنتخابية وجب بهدف انفاذ قاعدة تحجير االشهار ال  -12

مزيد الدقة في التفريق بينهما والحسم في  لضفاءتعريف الدعاية االنتخابية واالشهار السياس ي مراجعة 

 إلىتوجيه الدعوة مدى شرعية بعض الوضعيات ذات العالقة بالتغطية العالمية للحملة االنتخابية و 

ظهور منشطين مترشحين و والولوج إلى وسائل االعالم لى صناديق االقتراع عموم الناخبين لحّثهم للذهاب إ

 لالنتخابات في وسيلة إعالمية واملحتوى الذي يمكن تناوله فضال عن تحديد صيغ تقدير كلفته املالية.

 

توضيح شروط حجية القرارات الصادرة عن الهيئة املكلفة بقطاع االتصال املسعي  -13

 املتصلة بالشهار السياس ي وانجراراتها على املترشح أو القائمة املترشحة.البصري في رفع املخالفات 

 

 االنتخابية العملية مسار في تأثيرها وأهمية االجتماعي التواصل شبكات دور  تنامي ظّل  في -14

 هذه الستعمال الالزمة القانونية الضوابط وضع إلى املحكمة تدعو للدعاية جديدة كآلية واستعمالها

 الفنية والتجهيزات المكانيات من لها التي الهياكل وتأهيل ناحية من شرعيتها اسس طوضب الشبكات

 ناحية من الوسائل هذه عبر الدعاية كلفة وتقدير واالعالنات الصفحات رصد شمولية لضمان الالزمة

 . أخرى 

اعتماد مرجعية محاسبية لعداد الحساب املالي للقائمات واملترشحين، وللحسابية  -15

 ية الجامعة بالنسبة لألحزاب واالئتالفات وتحديد مكونات الحساب املالي بالدقة الالزمة.التأليف

 

تؤكد املحكمة من جديد على ضرورة أن يتضمن القانون االنتخابي والنصوص القانونية  -16

التي تنظم الحياة السياسية والحياة الجمعياتية أحكاما التي من شأنها أن تضمن الفصل بين العمل 

ي والعمل الحزبي حتى ينآى كل منهما عن كل ما من شأنه أن يشوب تصرفه من تحصيل موارد السياس 
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وتأدية نفقات من أعمال غير شرعية حتى تتحقق األهداف النبيلة واملنشودة واملنتظرة من النسيجين 

 )الجمعياتي والسياس ي(. 

 

 ت التقاض ي لديهادور محكمة املحاسبات وإجراءا -د

 

ومحدودّية مواردها البشرية  )1(املحاسبات محكمةد املشموالت املوكولة إلى بالنظر إلى تعّد 

ب مراقبة دقيقة لألنشطة والتظاهرات التي 
ّ
واملادّية وخصوصّية الرقابة على تمويل الحمالت التي تتطل

لقة يقوم بها املترشحون خالل الحملة االنتخابّية ليس بإمكان محكمة املحاسبات إنجاز كل األعمال املتع

برقابة تمويل الحمالت االنتخابّية وتبعاتها من أعمال قضائية ذات الصلة. وتبعا لذلك يقترح إحداث هيئة 

أو لجنة تعهد إليها مهمة تلقي الحسابات املالية للقائمات املترشحة واملترشحين والقيام باألعمال الرقابية 

معمول به في عدد من األنظمة املقارنة على أن املتعلقة بها )مستندية كانت أو ميدانية( على غرار ما هو 

العقوبات في شأن االخالالت التي يرفعها تختص محكمة املحاسبات في البت في الطعون ذات الصلة وإقرار 

 إليها الهيكل املكلف بالرقابة.

 

على صعيد آخر يعتبر غياب إجراءات تقاض ي خاصة بالحملة االنتخابية تأخذ بعين االعتبار 

املادة االنتخابية من حيث ضمانات املحاكمة العادلة وقصر آجال البت من نقاط ضعف خصوصية 

م ملحكمة   92الفصل القانون االنتخابي حيث نص 
ّ
عل ى أن تنطبق الجراءات املقّررة بالقانون املنظ

حين ما لم 
ّ

حين واألحزاب السياسية وقائمات املترش
ّ

تتعارض املحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترش

صراحة مع أحكام هذا القانون دون أن يتضّمن أحكاما خاّصة باملادة االنتخابية بما يجعل الجراءات 

املنظم ملحكمة  2019فريل أ 30املؤرخ في  2019لسنة  41املنصوص عليها بالقانون األساس ي عدد 

يا رغم عدم أخذها تنطبق كل 2020جانفي  1املحاسبات والذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ ابتداء من 

إذ أن إجراءات التقاض ي أمام محكمة املحاسبات يمكن ان تمتد طيلة بعين االعتبار خصوصية هذه املادة 

 التي مازالت لم تصل إلى حكم نهائي(. 2014أشهر وسنوات )إضافة ارقام حول عدد القضايا من 

 

 خاّصة بها تتالءم مع طبيعة لذا يقترح إفراد الرقابة على تمويل الحمالت االنتخابية بإجراءات

املاّدة االنتخابية وطبيعة املتقاضين كاعتماد إجراءات مبّسطة وآجال مختصرة يتّم بمقتضاها احترام 

كالحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة وضمان حق التقاض ي  2014من دستور  108أحكام الفصل 

جوء إلى القضاء. والد
ّ
 فاع وتيسير الل

                                                           
ومّية تقييم طرق التصّرف بالنسبة للّدولة واملؤسسات واملنشآت العمو القضاء في حسابات املحاسبين العموميين و مراقبة حسن التصّرف في املال العام من  )1(

ف راقبة تصرّ مو  مساعدة السلطة التشريعّية والتنفيذيةلى إ الرقابة على تنفيذ قوانين املالية وغلق امليزانيةو زجر أخطاء التصّرف و أو ذات املساهمات العمومّية 

ة
ّ
 .الرقابة الالحقة للسلطة املحلية والتي تنفرد بها الدائرةإلى  الجمعّيات املنتفعة بالتمويل العموميو  الهيئات املستقل



 أكتوبر 05 فياملنعقد ها املحاسبات في اجتماع ملحكمةمن قبل الجلسة العاّمة  التقريرضبط نّص هذا 

2020. 
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