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توطئـة

ّ
مثلت انتخابات مجلس ّنواب الشعب التي ّتمت خالل شهر أكتوبر  2014بداية مرحلة
ّ
ّ
املؤقتة التي ّ
ّ
تم إحداثها بموجب القانون
املؤسسات
محل
جديدة في اتجاه تركيز سلط دائمة
ّ
ّ
التأسيس ي عدد  6لسنة  2011املتعلق ّ
ّ
بالتنظيم املؤقت ّ
ّ
العمومية) (1وخطوة نحو إرساء
للسلط
الحر واملباشر ومبادئ ّ
ّ
نظام حكم يقوم أساسا على االقتراع العام ّ
والشفافية.
التعددية والنزاهة
ّ
ّ
التونسية على صعيد
وشكلت هذه االنتخابات ا ّلتجربة الثانية التي شهدتها الجمهورية
التداول السلمي على الحكم بواسطة االقتراع بعد انتخاب أعضاء املجلس الوطني ّ
التأسيس ي في
أكتوبر  2011وفقا ألحكام املرسومين عدد  35و 91لسنة .(2)2011
ّ
وأقر ّ
تتعلق باالنتخابات من ّ
ّ
أهمها
الدستور الصادر في  27جانفي  2014أحكاما ومبادئ
ّ
كآلية ر ّ
تكريس نظام االقتراع ّ
التمثيلية في الدولة) (3وفي الهيئات
ئيسية لعضوية الهيئات واملناصب
ّ
ّ
ّ
املستقلة) .(4كما ّ
ّ
التصرف في املال
املسؤولية واملساءلة وعلى حسن
نص على مبدأ
الدستورية
ّ
ّ
والشفافية.
الشرعية والنجاعة
العمومي وفقا ملبادئ
ّ
ّ
وتم بموجب القانون األساس ي عدد  16لسنة  2014املؤرخ في  26ماي  2014واملتعلق
ّ
ّ
ّ
شريعية
باالنتخابات واالستفتاء (فيما يلي القانون االنتخابي) ضبط األحكام املتعلقة باالنتخابات الت
وخص هذا القانون األساس ي الجوانب ّ
ّ
ّ
ّ
االنتخابية بما
املتصلة بتمويل الحملة
والرئاسية واالستفتاء.
ّ
ّ
ال ّ
يقل عن خمسين فصال (من جملة  176فصال) وضعت املبادئ املتعلقة بالحملة ونظمت قواعد
ّ
الدعاية وطرق ّ
االنتخابية وأحكام ّ
ّ
املترشحين ّ
والرقابة على
التمويل وااللتزامات املحمولة على
الفترة
ّ
ّ
التمويل وسنت جملة من العقوبات.
ّ
ّ
اإليجابية التي ّ
تضمنتها األحكام املتعلقة بتمويل الحملة
وإلى جانب املحافظة على الجوانب
ّ
ّ
لسنة 2011
االنتخابية للمجلس الوطني التأسيس ي واملنظمة أساسا باملرسومين عدد  35و91
أخذ اإلطار القانوني الجديد بعين االعتبار عديد التوصيات الصادرة خا ّ
صة عن دائرة املحاسبات
ّ
ّ
املؤقت ّ
ّ
العمومية.
للسلط
) (1املؤرخ في  16ديسمبر  2011واملتعلق بالتنظيم
ّ
) (2املرسوم عدد  35لسنة  2011املؤرخ في  10ماي  2011واملتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس ي واملرسوم عدد  91لسنة  2011املؤرخ في
ّ
ّ
االنتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيس ي.
 29سبتمبر  2011واملتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة املحاسبات على تمويل الحملة
ّ
املحلية.
) (3مجلس ّنواب الشعب ،رئاسة الجمهورية ،املجلس األعلى للقضاء ،الجماعات
ّ
االتصال ّ
السمعي والبصري ،هيئة حقوق اإلنسان ،هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة ،هيئة الحوكمة
) (4هيئة االنتخابات ،هيئة
الرشيدة ومقاومة الفساد.
1

ّ
ّ
االنتخابية النتخابات سنة ّ 2011
والرامية
واملضمنة بتقريرها العام حول مراقبة تمويل الحملة
إلى تفادي النقائص التي ّ
تم الوقوف عليها بمناسبة هذه االنتخابات والتأسيس لنظام انتخابي
ّ
ّ
ّ
شفافية الحملة
االنتخابية عبر تكريس
الدولية في مجال تمويل الحمالت
يتالءم وأفضل املمارسات
ّ
واملساواة بين املترشحين ومساءلة املتدخلين وردع املخالفين منهم.
ّ
ّ
ّ
األساسية واملتمثلة أساسا في
االنتخابية إلى عدد من املبادئ
وفضال عن إخضاع الحملة
ّ
ّ
شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها
الوطنية وفي
حياد اإلدارة وأماكن العبادة ووسائل اإلعالم
ّ
ّ
وطرق صرف األموال املرصودة لها وفي املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين كافة املترشحين وكذلك
ّ
ّ
تتمثل أبرز نقاط ّ
ّ
القوة لإلطار القانوني املتعلق
العمومية،
تحجير استعمال الوسائل واملوارد
ّ
ّ
والرقابة عليها والتي تتوافق وما ّ
االنتخابية ّ
التوجيهية وبأفضل
تم اعتماده بالخطوط
بتمويل الحملة
ّ
ّ
االنتخابية) (1أساسا في إقراره لتمويل مختلط وتنظيمه
الدولية في مجال تمويل الحمالت
املمارسات
ّ
ّ
ّ
الجوانب ّ
االنتخابية فضال عن تعزيزه للرقابة على تمويل
واملحاسبية املتعلقة بالحمالت
املالية
ّ
االنتخابية.
الحملة
ّ
وفي هذا اإلطار ساهم إحداث الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات)( (2فيما يلي هيئة
ّ
االتصال ّ
االنتخابات) والهيئة العليا املستقلة لالتصال ّ
السمعي
السمعي والبصري (فيما يلي هيئة
ّ
ّ
املنظم لإلشراف على االنتخابات ّ
والرقابة عليها ولتدخل
والبصري) في إحكام وضع اإلطار القانوني
وسائل اإلعالم في التعريف بالبرامج االنتخابية للمترشحين .فقد أوكل املشرع ّ
مهمة تنظيم
ّ
مستقلة دائمة تم تكليفها ّ
ّ
خاصة
عمومية
االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلشراف عليها لهيئة
االنتخابية ومن ضمنها ّ
ّ
ّ
ترتيبية واسعة
التمويل وتمكينها من سلطة
بمراقبة االلتزام بقواعد الحمالت
التخاذ التدابير الالزمة لفرض احترام التشريع االنتخابي من قبل جميع املتدخلين بما في ذلك
ّ
تسليط العقوبات غير الجز ّ
االنتخابية.
ائية املترتبة عن املخالفات

ّ
) (1التي ّتم إقرارها من قبل مكتب ّ
ّ
املؤسسات الديمقر ّ
األوروبية
اطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا وكذلك اللجنة
ّ
للديمقر ّ
البندقية).
اطية من خالل القانون التابعة ملجلس أوروبا (لجنة
) (2القانون األساس ي عدد  23لسنة  2012املؤرخ في  20ديسمبر  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كما تم تنقيحه.
2

ّ
ّ
كما ّ
تعديلية ّ
بمهمة السهر على تنظيم
تم تكليف هيئة االتصال السمعي والبصري) (1كهيئة
استعمال وسائل اإلعالم واتخاذ التدابير الال مة وضمان ّ
تعددية اإلعالم ّ
وتنوعه خالل الحملة
ز
ّ
االنتخابية وإزالة كل العراقيل القانونية واإلدارية التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل اإلعالم
ّ
على أساس اإلنصاف بين القائمات املترشحة.
ّ
ولتعزيز ّ
االنتخابية عهد القانون االنتخابي إلى دائرة
الرقابة الالحقة على تمويل الحملة
ّ
ّ
صالحيات واسعة لرقابة تمويل الحملة
املحاسبات بصفتها هيئة قضائية بهذه املهمة وأقر لها
الرقابة ّ
املالية لألحزاب بخصوص القائمات الفائزة ولطلب ّ
بصورة متزامنة مع ّ
كل الوثائق والبيانات
بالسر البنكي .كما ّ
ّ
ّ
خول هذا القانون
الضرورية إلنجاز األعمال الرقابية دون
إمكانية معارضتها
العام على ّ
ّ
ّ
صالحية تسليط عقوبات ّ
ّ
مالية وأخرى
كيفية تمويل
انتخابية .وإلطالع الرأي
للدائرة
الحملةّ ،
نص القانون االنتخابي على نشر تقرير الدائرة للعموم.

ّ
ّ
االتصال ّ
السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال
) (1املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ في  2نوفمبر  2011واملتعلق بحرية
ّ
السمعي والبصري.
3

امللخ ـ ـ ــص

ّ
ّأول  :منهجية الرقابة
تولت دائرة املحاسبات في إطار رقابتها على تمويل الحملة االنتخابية لالنتخابات
التشريعية لسنة ّ ،2014
النظر في شمولية الحسابات البنكية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة
ّ
ومصداقية الحسابات املالية والتأكد من تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة ومن الطابع
ّ
االنتخابي للنفقات واحترام سقف اإلنفاق االنتخابي فضال عن عدم ارتكاب املترشحين ملخالفات أو
ّ
انتخابية ومحاسبة مقترفيها.
جرائم
ّ
ّ
وجوبيا أي حسابات القائمات
املشرع
ولم تحصر الدائرة نطاق رقابتها على ما اعتبره
ّ
الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب بل تجاوزته لتشمل غيرها من القائمات املترشحة واملنتفعة
بتمويل عمومي.
امتدت قابة الدائرة إلى ّ
مشروعية املوا د واإلنفاقّ ،
ّ
النظر في اإلجراءات
وفضال عن رقابة
ر
ر
املتخذة من قبل هيئة االنتخابات وهيئة االتصال ّ
السمعي والبصري والبنك املركزي التونس ي ووزارة
ّ
للجمعيات واألحزاب السياسية برئاسة الحكومة .كما تولت
املالية فضال عن اإلدارة العامة
استغالل نتائج أعمال التقص ي لدى اللجنة التونسية للتحاليل املالية بخصوص العمليات املالية
ّ
ّ
االنتخابية
غير العادية فضال عن االطالع على تقارير هيئات املجتمع املدني واملالحظين للعملية
لتجميع املعطيات والبيانات لإلحاطة بمختلف أنشطة الحملة.
ّ
بالنسبة إلى القائمات الفائزة بالتزامن مع ّ
الرقابة املالية لألحزاب
وأنجزت رقابة الدائرة
ّ
ّ
ّ
االنتخابية لقائماته.
املعنية بغرض التثبت من مصداقية البيانات املتعلقة بتمويل الحزب للحمالت
ّ
وفي إطار احترام مبدأ اإلجراءات التحاور ّية تولت الدائرة عرض مالحظاتها على األحزاب
ّ
ّ
ّ
الجمعيات والهياكل العمومية املتدخلة في املجال و ّ
تم أخذ
السياسية والقائمات املترشحة وعدد من
اإلجابات الصادرة عنها بعين االعتبار.
وال تقتصر أعمال الدائرة في هذا املجال على ما ورد بهذا التقرير ّ
وإنما تتبعه أعمال
ّ
ّ
خاصة بعدم إيداع الحسابات وبتجاوز سقف اإلنفاق
قضائية بهدف زجر املخالفات املتعلقة

5

االنتخابي والصبغة غير االنتخابية للنفقات فضال عن وضعيات عدم إرجاع املنحة العمومية في
الحاالت املستوجبة.
ويجدر التأكيد على ّأن الدائرة ارتأت في بعض املواضع عدم ذكر أسماء القائمات
املترشحة أو األحزاب أو الجمعيات وذلك بالنظر إلى ارتباط االستنتاجات النهائية بخصوصها باملآل
النهائي إلجراءات قضائية أو إدارية موازية أو الحقة لهذا التقرير ّإما لدى التشكيالت القضائية
ّ
للدائرة أو لدى جهات قضائية أخرى أو بالنظر إلى ّأن املالحظات املصاغة كانت تتعلق بمخاطر
ّ
العمليات املالية من
محتملة جراء محدودية املعطيات املتوفرة أو اإلجراءات الرقابية على بعض
قبل األطراف املعنية.

ثانيا  :أهم الستنتاجات
ّ
 لوحظ محدودية التزام القائمات املترشحة لالنتخابات التشريعية باألجل القانونياألصلي ( ّ
ّ
املحدد بخمسة وأربعين يوما انطالقا من اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات) لتقديم
ّ
الحسابات املالية إلى دائرة املحاسبات حيث ّأن  % 22,10فقط من هذه القائمات تولت إيداع
ّ
املعنية
حساباتها املالية قبل انقضاء هذا األجل وذلك رغم قيام الدائرة بدعوة األحزاب والقائمات
ّ
وحثها على اإليفاء بالتزاماتها القانونية في املجال .كما ّأن  % 56,25من األحزاب لم تف بااللتزامات
ّ
الحسابية الجامعة؛
املحمولة عليها بخصوص
 ّقدمت ّ
كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب حساباتها املالية إلى دائرة
املحاسبات بانتهاء ّ
مدة اإلمهال؛
ّ
 شابت الوثائق التي ّتم إيداعها لدى الدائرة نقائص شملت أساسا سجالت املداخيل
التأليفية للمداخيل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التأليفية
والحسابية
والنفقات
والنفقات وقائمات التظاهرات والقائمات
الجامعة؛
 لم تلتزم القائمات املترشحة دائما بواجب التصريح في اآلجال القانونية بالتظاهراتاملزمع تنظيمها أو ّ
صرحت بها بمواعيد أو أماكن مختلفة عن تلك التي تمت إقامتها بها؛
ّ
ّ
االنتخابية للقائمات املترشحة لالنتخابات التشريعية على نحو ما
 تجاوزت موارد الحملةّ
تم التصريح به إلى الدائرة من قبل القائمات ( )1036التي أودعت حساباتها في اآلجال القانونية
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 8.169أ.د .واستأثر ّ
ّ
املحصلة
التمويل العمومي بالنصيب األكبر من مجموع املوارد
)%؛
 تلقى  21حسابا منحا عمومية بقيمة جملية قدرها  81,860أ.د في حين أنها حسابات ّتم
فتحها باسم رئيس القائمة أو وكيلها أو أحد أعضائها أو فتحت منذ سنة  2011باسم أحزاب
سياسية أو كحسابات وحيدة مخصصة النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي؛
 بين ّالنظر في وضعية ما جملته  1188حسابا مخصصا للحملة مفتوحا لدى  10بنوك
أن  58حسابا ظل مفتوحا إلى غاية شهر مارس  2015و ّأن  40حسابا من الحسابات الوحيدة
النتخابات  2011ظلت مفتوحة إلى غاية شهر مارس  2015منها خمسة حسابات تم تمويلها حصريا
بموارد عمومية؛
 تبين وجود اختالفات بين عدد ّالناخبين ّ
بكل دائرة حسب القائمات التي وفرتها هيئة
( 61,44

االنتخابات لدائرة املحاسبات وعدد الناخبين الذي ّ
تم اعتماده ،على مستوى التعهد ،الحتساب
ّ
ّ
العمومية في حدود  22.276ناخبا .ولئن لم تؤثر هذه االختالفات على املبلغ الجملي للمنح
املنحة
ّ
ّ
بالداخلّ ،
املخولة للقائمات املترشحة ّ
ّ
فإن املبلغ الجملي الذي ّ
تم تحديده لفائدة القائمات املترشحة
سجل فا قا ّ
ّ
بالنقصان بلغ  63,800أ.د؛
بالدوائر بالخارج ّ ر
 أدى التأخير في تلقي مصالح وزارة املالية الكشوفات من هيئة االنتخابات إلى التأخير فيإصدار القرارات املتعلقة بإسناد القسط ّ
األول من املنحة مقارنة باآلجال القانونية ملا جملته 46
ّ
قائمة من أصل  1222قائمة مترشحة بالداخل تراوح بين  4أيام و 28يوما؛

 لوحظ محدودية اإلرجاع التلقائي للمنحة العمومية حيث اقتصر إلى غاية 12ماي  2015عدد القائمات التي تولت إرجاع كامل القسط ّ
األول من املنحة العمومية أو جزء منه
على  100قائمة من ضمن  1152قائمة ّ
معنية باإلرجاع .كما اقتصرت نسبة تحصيل املبالغ املتبقية
لالستخالص بعنوان املنحة العمومية املتصلة بانتخابات املجلس الوطني التأسيس ي لسنة 2011
على % 45,26؛
الخاص للحملة الوقوف على ا تفاع املخاطر ّ
 ّّ
املتصلة بحجم
تم في ما يتعلق بالتمويل
ر
ّ
ّ
االنتخابية وبتضمين الحسابات ّ
ّ
املالية للقائمات املترشحة ملوارد
النقدية خالل الفترة
املعامالت
ّ
النقدية؛
نقدية مجهولة املصدر وبتعدد حاالت عدم تصريح بعض القائمات بكل مواردها
 لوحظ وجود مخاطر لتمويل ّّ
الجمعيات
مقنع للحملة االنتخابية عبر مساهمة بعض
ّ
مصنفة ذات مخاطر سياسية في الترويج بصفة غير
املرتبطة بأحزاب سياسية أو شخصيات
ّ
مباشرة لجهة سياسية مترشحة لالنتخابات التشريعية؛
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ّ
 تبين ّأن  82مترشحا ينتمون إلى  15قائمة إئتالفية و 30قائمة حزبية و 37قائمة مستقلةّ
ّ
االنتخابية؛
جمعيات خالل الفترة
واصلوا مباشرة مهامهم كرؤساء
ّ
يتعلق بالتمويل الدعائي ّ
ّ
 ّخاصة على عدم
املقنع عبر وسائل اإلعالم
تم الوقوف في ما
ّ
كفاية آليات ضمان التقيد باملبادئ األساسية للحملة املتعلقة بالتغطية اإلعالمية وآليات الرقابة
على تطبيقها وكذلك على بعض حاالت يمكن وصفها من قبيل اإلشهار السياس ي ّ
خصت بها بعض
وسائل اإلعالم عددا من القائمات املترشحة؛
 رغم رصد هيئة االنتخابات  363مخالفة بالنسبة إلى وسائل اإلعالم املكتوبةّ
ّ
املعنية أو
واإللكترونية فإنه لم يتبين للدائرة اتخاذها إجراءات سواء في شأن وسائل اإلعالم
القائمات املترشحة .كما لم يتبين للدائرة ما يفيد اتخاذ هيئة االنتخابات اإلجراءات القانونية
بخصوص حاالت اإلشهار السياس ي بوسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية باستثناء حالتين اثنتين؛
 تبين فيما يتعلق بتقييم التبرعات العينية أن الطرق املعتمدة من قبل بعض القائمات الّ
ّ
ترتكز على األسعار املتداولة بالسوق وتعتبر منخفضة خاصة بالنسبة إلى املبالغ املتعلقة باستعمال
السيارات أو كراء املحالت أو شراء معدات للقيام بالتظاهرات؛
ّ
الرقابة على ّ
مكنت أعمال ّ
مالية أحد األحزاب املترشحة من الوقوف على عديد النقائص
تعلقت بمشروعية موارده التي لها ارتباط بموارد الحملة باعتبار مساهمة الحزب في تمويل قائماته
وبسقف التمويل الخاص املسموح به؛
 خالفا للفصل  90من القانون االنتخابي لم ّيتبين ما يفيد قيام مصالح البنك املركزي
التونس ي باتخاذ إجراءات خصوصية للحيلولة دون التمويل األجنبي للحملة االنتخابية وذلك
باستثناء إصداره مناشير للبنوك؛
املالية عناية ّ
 لوحظ إيالء اللجنة التونسية للتحاليل ّخاصة بالتصاريح بالشبهة الواردة
ّ
عليها بخصوص املترشحين لالنتخابات التشريعية لسنة 2014؛
توصل الدائرة إلى الجزم بوجود تمويل أجنبي للحملة االنتخابية من عدمه ّ
 رغم عدم ّفإن
النقص في أعمال الرقابة من قبل الهياكل املعنية ساهم في ارتفاع املخاطر بهذا العنوان وذلك
بالنظر إلى حجم التدفقات البنكية والبريدية أو في شكل عملة نقدية التي تمت خالل الفترة
االنتخابية؛
 تم الوقوف على خالص نفقات ذات طبيعة غير انتخابية وإنجاز نفقات نقدا تجاوزمبلغها الفردي  500د أو تجزئتها لتفادي تسديدها عن طريق تحويل أو صك بنكي؛
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ّ
 تمثلت طبيعة النفقات غير االنتخابية أساسا في نفقات لم تكن تهدف إلى نيل ثقةالناخب ونفقات استهلكت خارج الفترة االنتخابية فضال عن نفقات ّتمت تأديتها خارج الدائرة
االنتخابية املترشح بها؛
ّ
 تولت بعض القائمات تأدية نفقات في غياب وثائق إثبات شاملة وذات مصداقية وتنظيمتظاهرات دون اإلفصاح عن البعض منها أو اإلدالء بكامل النفقات املترتبة عنها فضال عن عدم
تطابق املوارد والنفقات وعدم شمولية الحساب البنكي الوحيد لكامل موارد الحملة ونفقاتها؛
ّ
املخصصة للحملة ونفقاتها بالحساب البنكي الوحيد
 لوحظ عدم إدراج جميع املواردّ
املصرح بها أحيانا مع النفقات املنجزة فعليا؛
لعدد من القائمات فضال عن عدم تطابق النفقات
 لم تتول بعض القائمات اإلفصاح عن كامل النفقات املنجزة وتسجيلها بالحساباتاملودعة لدى الدائرة رغم ارتباطها الوثيق باألنشطة الدعائية االنتخابية على غرار تكاليف النقل
واالتصال وأتعاب الذين تولوا توزيع املطويات وتأمين االجتماعات.

ّ
التوصيات
ثالثا  :أهم
ّ
املنظم للحملة االنتخابية املقبلة ونشره قبل ّ
مدة
 العمل على وضع اإلطار القانونيّ
ّ
معقولة من انطالق الحملة االنتخابية بما يمكن من االطالع على أحكامه واإلملام بها ضمانا لحسن
تطبيقها؛
 تضمين اإلطار القانوني تعريفا دقيقا للحساب املالي وأحكاما صريحة تجعل من الوثائقاملحاسبية ّ
ومؤيدات القبض والصرف من بين ّ
ّ
الوجوبية لهذا الحساب؛
املكونات
ّ
 اعتماد نظام استرجاع املصاريف املنجزة في إطار الحملة االنتخابية بعد التأكد منصحتها ومن مطابقتها لإلجراءات املعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده وفقا ملبدأ املساواة بين كافة
املترشحين؛
ّ
املحاسبية املنصوص عليها باملرسوم عدد  87لسنة 2011
 اإلسراع في إصدار املعاييرّ
املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واعتماد إطار محاسبي يخص عمليات تمويل الحمالت
االنتخابية ويضبط طرق وقواعد قيد املوارد والنفقات ؛
 مزيد إحكام تنظيم فترة ما قبل الحملة االنتخابية من حيث تأدية النفقات ذات العالقةبالحملة االنتخابية واحتسابها؛
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 إيالء املعامالت املالية عناية خاصة خالل الفترات االنتخابية وإحكام الرقابة عليها للحدمن مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحمالت االنتخابية .كما تدعو الدائرة البنك
املركزي التونس ي والبريد التونس ي واإلدارة ّ
العامة للديوانة إلى إحكام التنسيق في ما بينها بما يسمح
بحماية االنتخابات من التمويل غير املشروع؛
 سن أحكام تأخذ بعين االعتبار خصوصيات القائمات املترشحة بالخارج من حيث فتحالحسابات البنكية وغلقها وتأدية النفقات والرقابة عليها وطريقة وآجال إيداع الحسابات املالية
والدعاية االنتخابية؛
ّ
 تولي هيئة االنتخابات مزيد التحري ،عند تلقي مطالب الترشحات ،في مدى صحةالعناوين ّ
املقدمة إليها؛
ّ
 سن أحكام ت ّحدد البيانات الواجب نشرها من قبل القائمات املترشحة وتمكن العموم

من النفاذ إليها و ّ
تقر عقوبات في صورة اإلخالل بها؛

 التفكير مستقبال في مراجعة العقوبة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوصعدم إيداع الحسابية على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين
املخالفة املرتكبة والجزاء املستوجب؛
 تدعيم الرقابة والحرص على تقيد وسائل اإلعالم بمبادئ الحملة وقواعدها عندّ
التغطية اإلعالمية وتفادي تمرير كل ما من شأنه أن يمثل دعاية غير مشروعة وكذلك إحكام
مراقبة مدى التزام القائمات املترشحة بالقواعد املنظمة للحملة في هذا املجال.
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املقدمة

تولت دائرة املحاسبات في إطار رقابتها على تمويل الحملة اإلنتخابية لالنتخابات
التشريعية لسنة  ،2014على غرار ما قامت به بمناسبة انتخابات أعضاء املجلس الوطني
التأسيس يّ ،
النظر في شمولية الحسابات البنكية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة ومصداقية
ّ
ّ
نتخابية والتأكد من تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة ومن الطابع
الحسابات املالية اال
ّ
االنتخابي للنفقات واحترام سقف اإلنفاق االنتخابي فضال عن عدم ارتكاب املترشحين ملخالفات أو
ّ
انتخابية ومحاسبة مقترفيها ،وذلك طبقا ألحكام القانون االنتخابي.
جرائم
ّ
ّ
نتخابية لالنتخابات التشريعية لسنة
وتطلب إجراء الدائرة لرقابتها على تمويل الحملة اال
ّ
كل طاقات ّ
املؤسسة وتوظيف ّ
 ،2014تعبئة ّ
البشرية على الصعيدين املركزي والجهوي
كل مواردها
ّ
شفافية ّ
الرقابة وجودة األعمال املنجزة في إطارها من ناحية
من ناحية واتخاذ اإلجراءات التي تكفل
أخرى.
الرقابة الحسابات التي ّ
وشملت هذه ّ
تم إيداعها لدى دائرة املحاسبات من قبل القائمات
ّ
ّ
املترشحة التي التزمت باآلجال القانونية وعددها  1036قائمة من ضمن  1326قائمة ترشحت
النتخابات مجلس نواب الشعب .وبذلك ترتفع نسبة القائمات التي تولت إيداع الحسابات املالية
لدى الدائرة إلى .% 78,13
وتحصلت القائمات التي لم تودع حساباتها لدى الدائرة على  1.381,302أ.د بعنوان منحة
املساعدة العمومية على تمويل الحملة االنتخابية يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات
استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله.
وارتفع املبلغ الجملي الذي ّ
تم صرفه بعنوان املنحة العمومية إلى  6.568,702أ.د منه
 5.999,511أ.د بعنوان القسط ّ
األول و 569,191أ.د بعنوان القسط الثاني من املنحة.
املعنية بإرجاع القسط ّ
ّ
األول من املنحة إلى ما جملته  1152قائمة.
ويرتفع عدد القائمات
ّ
وترتفع املبالغ الواجب إرجاعها إلى  5.222,891أ.د يتعلق  4.738,241أ.د منها بالقائمات املترشحة
ّ
بالدوائر بالداخل و 484,650أ.د بالقائمات املترشحة بالدوائر بالخارج.
وحرصا على إطالع الرأي العام على مآل الدعم العمومي ،لم تحصر دائرة املحاسبات
ّ
ّ
وجوبيا أي حسابات القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب
املشرع
نطاق رقابتها على ما اعتبره
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ّ
الشعب بل تجاوزته لتشمل غيرها من القائمات املترشحة املنتفعة بتمويل عمومي ،وذلك تفعيال
ّ
ّ
ّ
ّ
شفافية وسعيا إلى التأكد من مدى التزام كافة القائمات املترشحة بمبدأ حسن التصرف في
ملبدأ ال
املكرس ّ
املال العمومي ّ
خاصة بالفصلين  10و 117من الدستور.
امتدت قابة الدائرة إلى ّ
مشروعية املوا د واإلنفاقّ ،
ّ
النظر في اإلجراءات
وفضال عن رقابة
ر
ر
املتخذة من قبل مختلف األطراف املتدخلة في املجال على غرار هيئة االنتخابات وهيئة االتصال
ّ
السمعي والبصري والبنك املركزي التونس ي ووزارة املالية (اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية
العامة ّ
ّ
ّ
للجمعيات واألحزاب السياسية
للديوانة) فضال عن اإلدارة العامة
واالستخالص واإلدارة
برئاسة الحكومة .كما تولت الدائرة اإلطالع على نتائج األعمال املنجزة من قبل ّ
مكونات املجتمع
املدني واملالحظين للعملية االنتخاب ّية (التونسيين منهم واألجانب) لتجميع املعطيات والبيانات
لإلحاطة بمختلف أنشطة الحملة.
ّ
للمهمة الرقابية املنوطة بعهدة الدائرة فقد تولت
وقصد ضمان أوفر حظوظ النجاح
اعتمادا على التجربة السابقة ضبط طريقة عمل مختلف تشكيالتها إلحكام األعمال التحضيرية
والبرمجة املسبقة ّ
ّ
امليدانية حسب اإلمكانات املتوفرة ملختلف غرف الدائرة.
للزيارات
وسعيا إلى تسهيل العملية الرقابية وإضفاء ّ
النجاعة عليها ،قامت الدائرة بإعداد دليل
رقابي للكتبة والقضاة وبوضع تطبيقة معلوماتية خاصة باستالم حسابات الحملة ومعالجتها .كما
سعت مختلف التشكيالت إلى إرساء فقه قضاء لدائرة املحاسبات في مجال ّ
الرقابة على تمويل
ّ
نتخابية.
الحمالت اال
وقامت الدائرة في إطار انفتاحها على محيطها وبالتعاون مع هيئة االنتخابات بتنظيم يوم
ّ
تحسيس ي لفائدة الوكالء املاليين للقائمات املترشحة لتوضيح الواجبات املحمولة عليهم بمقتض ى
ّ
ّ
القانونية
القانون االنتخابي .كما قامت الدائرة بتوجيه بالغات إلى املترشحين لتذكيرهم بالتزاماتهم
ّ
القانونية املستوجبة.
تجاه الدائرة وباآلجال
ولم تكتف الدائرة بدراسة البيانات املحاسبية بل عملت على جمع أكثر ما يمكن من
املعطيات امليدانية التي من شأنها أن تساعد على الوقوف على مدى مصداقية الحسابات من خالل
ّ
نتخابية ملعاينة األنشطة املذكورة والتثبت الحقا من
القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الدوائر اال
مدى صحة البيانات ّ
املقدمة من قبل القائمات ضمن الحسابات املودعة وللوقوف على كلفة
التظاهرات وتأثيرها على سقف اإلنفاق وعلى مدى انتفاع القائمات بموارد غير مشروعة .كما
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اعتمدت الدائرة مختلف مصادر البيانات املتاحة وفقا ملا خوله لها القانون االنتخابي وأخذت بعين
االعتبار نتاج أعمال مختلف الهياكل املتدخلة في املجال.
ّ
وأنجزت رقابة الدائرة بالنسبة إلى القائمات الفائزة وعددها  127قائمة بالتزامن مع
املعنية وذلك من خالل بعض املعطيات املستقاة ّ
ّ
ّ
خاصة من قوائمها املالية
الرقابة املالية لألحزاب
ّ
ّ
نتخابية لقائماته.
وبغرض التثبت من مصداقية البيانات املتعلقة بتمويل الحزب للحمالت اال
ّ
وعلى غرار ما ّ
نتخابية لعضوية املجلس
تم بالنسبة إلى الرقابة على تمويل الحملة اال
الوطني التأسيس ي لسنة  2011صاغت الدائرة مالحظاتها باعتبار أهميتها النسبية ودرجة تواترها
ّ
ّ
بحسابية القائمات املترشحة وخاصة منها القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب.
وقد أفضت األعمال الرقابية للدائرة إلى الوقوف على جملة من املالحظات يستعرض هذا
ّ
نتخابية ومراقبة موارد
التقرير أبرزها ضمن محاور تتناول مراقبة الحسابات املالية للحملة اال
ّ
نتخابية ونفقاتها.
الحملة اال
ّ
وفي إطار احترام مبدأ اإلجراءات التحاور ّية تولت دائرة املحاسبات عرض مالحظاتها على
ّ
األحزاب ّ
ّ
الجمعيات ّ
وتم أخذ اإلجابات بعين االعتبار في
السياسية والقائمات املترشحة وعدد من
التقرير ّ
إعداد هذا ّ
التأليفي .كما قامت ّ
الدائرة بموافاة هيئة االنتخابات وهيئة االتصال ّ
السمعي
ّ
العامة للجمعيات واألحزاب السياسية
والبصري والبنك املركزي التونس ي ووزارة املالية واإلدارة
األو ّلية لرقابتها ّ
برئاسة الحكومة ّ
بالنتائج ّ
وتلقت في شأنها مالحظاتها وتوضيحاتها.
ّ
نتخابية التشريعية
وال تقتصر أعمال دائرة املحاسبات في مجال رقابة تمويل الحملة اال
وإنما تتبعه األعمال القضائية للدائرة بهدف زجر املخالفات املتعلقة ّ
على ما ورد بهذا التقرير ّ
خاصة
بعدم إيداع الحسابات وبتجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي والصبغة غير االنتخابية للنفقات فضال
عن حاالت عدم إرجاع املنحة العمومية في الحاالت املستوجبة.
وتجدر اإلشارة إلى ّأن األحكام التي ستتولى الدائرة إصدارها بشأن املخالفات سالفة
ّ
التعقيبية
الذكر تخضع وفق القانون االنتخابي إلى مبدأ التقاض ي على درجتين حيث ستتولى الهيئة
املنصوص عليها بالفصل  40من القانون عدد  8لسنة  1968املؤرخ في  8مارس  1968املتعلق
ّ
تم تنقيحه بالنصوص الالحقة ّ
ّ
بتنظيم دائرة املحاسبات كما ّ
استئنافيا في الطعون املوجهة
البت
ّ
ّ
ابتدائيا عن غرف الدائرة.
النهائية التي ستصدر
ضد األحكام
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الجزء ّ
األول
ّ
نتاابية
مراقبة حسابات الحملة ال

نتخابية إلى عدد من املبادئ األساسية منها ّ
ّ
خاصة
أخضع القانون االنتخابي الحمالت اال
ّ
شفافية هذه الحمالت من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال املرصودة لها .وتفعيال لهذا
املبدإ ،أوكل القانون إلى دائرة املحاسبات مهمة إنجاز رقابة على موارد ومصاريف ّ
كل قائمة ترشحت
لالنتخابات التشريعية وإعداد تقرير ّ
ّ
يتضمن نتائج هذه ّ
الرقابة.
عام
ّ
املشرع على ّ
ّ
كل قائمة مترشحة موافاة دائرة
ولهذا الغرض وتجسيما ملبدإ املساءلة ،أوجب
املحاسبات بجملة من الوثائق والسجالت ّ
حددتها الفصول  83و 84و 86من القانون املذكور بغض
ّ
النظر عن نتائج هذه القائمات في االنتخابات وعن انتفاعها باملنحة العمومية من عدمه).(1

 -Iتقديم الحسابات
ّ
ّ
نظم القانون االنتخابي إجراءات إيداع الوثائق التي تمثل الحساب املالي) (2للقائمة وذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
التأليفية الجامعة ّ
نتخابية
العمليات املنجزة في مختلف الدوائر اال
لكل
الحسابية
فضال عن
ّ
ّ
ّ
انتخابية.
بالنسبة إلى األحزاب التي تقدمت بقائمات في أكثر من دائرة
وفي هذا ّ
السياق اشترط القانون أن ّ
يتم اإليداع دفعة واحدة لدى الكتابة العامة لدائرة
الجهوية املختصة ترابيا وضبط أجال لذلكّ .
ّ
ومدد القانون
املحاسبات أو لدى كتابة إحدى غرفها
االنتخابي في آجال تقديم الحسابات ّ
املالية إلى دائرة املحاسبات من ثالثين يوما كما كان معموال به
ّ
ّ
بالنسبة إلى انتخابات  2011إلى أجل أقصاه خمسة وسبعون يوما بالنسبة إلى انتخابات مجلس
قر بصورة موازية تمديدا في آجال ّ
ّنواب الشعب دون أن ي ّ
الرقابة التي تنجزها دائرة املحاسبات والتي
ستة أشهر من تا يخ ّ
بقيت في حدود ّ
ّ
النهائية.
التصريح بالنتائج
ر
ّ
ّ
املشرع دائرة املحاسبات بتسليط عقوبات ذات آثار
ولفرض االلتزام بهذه القواعد كلف
كل قائمة تقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في ّ
ّ
ّ
سياسية على ّ
مدها بالوثائق
مالية وأخرى ذات أبعاد
املطلوبة أو باالمتناع عن ذلك يمكن أن تصل إلى  25ضعفا لسقف اإلنفاق ّ
وحتى إلى ّ
حد إسقاط
ّ
العضوية بالنسبة إلى القائمات الفائزة بمقعد في مجلس نواب الشعب.
ّ
ّ
ّ
تفصيلية
االنتخابية وقائمة
تأليفية للمداخيل واملصاريف
) (1تتمثل أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة وفي قائمة
ّ
املرقم واملختوم من قبل هيئة االنتخابات ّ
االنتخابية و ّ
ّ
مدون به ّ
كل املداخيل
السجل
للتظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة خالل الحملة
ّ
والنفقات.
) (2حسب قرار هيئة االنتخابات عدد  20املؤرخ في  08أوت .2014
16

وب ّ
ّ
النهائية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ّ
تم في
النظر إلى ّأن التصريح بالنتائج
 21نوفمبر ّ (1) 2014
فإن األجل األصلي إليداع الحسابات ينتهي يوم  5جانفي  2015وقد قامت
الدائرة تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل  98من القانون االنتخابي بالتنبيه على القائمات
ّ
إضافية ليكون األجل األقص ى إليداع الحسابات يوم 4
التي لم تف بالتزاماتها وإمهالها  30يوما
فيفري .2015

أ-

القائمات التي أودعت حساباتها املالية

ّ
انتخابية منها  797قائمة
ترشحت النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب  1326قائمة
ّ
ّ
انتخابية.
حزبية و 191قائمة ائتالفية و 338قائمة مستقلة موزعة على  33دائرة

توزيع القائمات النتاابية حسب طبيعتها
25.49%

القائمات الحزبية
القائمات التالفية

60.11%

14.40%

القائمات املستقلة

ّ
ّ
واتسم تقديم الحسابات املالية إلى دائرة املحاسبات بمحدودية التزام القائمات املترشحة
ّ
ّ
املحدد بخمسة وأربعين يوما انطالقا من اإلعالن عن النتائج النهائية
األصلي
باألجل القانوني
لالنتخابات التشريعية حيث ّأن  % 22,10فقط من القائمات التي ّ
تقدمت لالنتخابات املذكورة
ّ
تولت إيداع حساباتها املالية قبل انقضاء هذا األجل وذلك رغم قيام دائرة املحاسبات بدعوة
املعنية ّ
ّ
ّ
يخص إيداع حساباتها
وحثها) (2على اإليفاء بالتزاماتها القانونية فيما
األحزاب والقائمات
املالية.
) (1قرار هيئة االنتخابات عدد  34املؤرخ في  21نوفمبر  2014واملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات التشريعية .2014
ّ
) (2تولت دائرة املحاسبات نشر بالغ ّ
موجه إلى األحزاب ّ
السياسية والقائمات املترشحة في  24نوفمبر  2014عن طريق وكالة تونس إفريقيا لألنباء
وتم التذكير به وفق نفس الطريقة في  7جانفي ّ .2015
واملوقع االلكتروني للدائرة ّ
وتم تداول ّ
كل من البالغ والتذكير من قبل وسائل اإلعالم
ّ
ّ
السمعية والبصرية واملكتوبة .وتولت دائرة املحاسبات نشر تذكير جديد بثالث صحف يومية بتاريخ  21و 22و 26و 28جانفي .2015
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ّ
وتنفيذا ألحكام الفصل  98من القانون األساس ي سالف الذكر قامت النيابة العمومية
لدى دائرة املحاسبات بتوجيه تنابيه شخصية ( 1033تنبيها) إلى رؤساء القائمات املخالفة بواسطة
البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم ّ
املالية في أجل أقصاه 4
فيفري  .2015كما ّ
وجهت النيابة العمومية لدى الدائرة تنابيه شخصية مماثلة إلى املمثلين
القانونيين ( 80ممثال قانونيا) لألحزاب ّ
ّ
ّ
تأليفية جامعة بشأن
حسابية
السياسية التي لم تودع
مجمل قائماتها التي ّ
تقدمت لالنتخابات التشريعية.
ّ
مفصلة بامللحق عدد  ،1حساباتها لدى
وبانتهاء األجل القانوني ،أودعت  1036قائمة،
دائرة املحاسبات منها  649قائمة حزبية و 139قائمة ائتالفية و 248قائمة مستقلة وذلك من بين
 1326قائمة ترشحت لالنتخابات التشريعية لسنة  2014وهو ما يمثل نسبة إيداع في حدود 78,13
 %كما يتضح من الجدول املوالي :
عدد
القائمات
ّ
املرتشّحة

الحسابات
املقدمة في
األجل
(  45يوما)

الحسابات
املقدمة
خالل فرتشة
اإلمهال

الحسابات
املقدمة
بانقضاء مدة
اإلمهال

نسبة
التقديم في
أجل
 45يوم %

نسبة
التقديم
خالل فرتشة
اإلمهال %

نسبة
التقديم
بانقضاء مدةّ
اإلمهال %

1

2

3

4

)(2/1

)(3/1

)(4/1

القائمات الحزبية

797

178

471

649

22,33

59,10

81,43

القائات االئتالفية

191

43

94

139

22,51

49,21

72,77

القائات املستقلة

338

72

176

248

21,30

52,07

73,37

1326

293

741

1036

22,10

55,88

78,13

البيان

املجموع

وتجدر اإلشارة إلى ّأن  741قائمة أي ما يمثل  % 55,88من مجموع القائمات املترشحة
أودعت حساباتها خالل ّ
مدة اإلمهال املقدرة بثالثين يوما وفقا ألحكام الفصل  98من القانون
املذكور منها  380قائمة أودعت حساباتها خالل اليومين اآلخرين من فترة اإلمهال القانوني أي ما
يمثل  % 36,75من مجموع القائمات التي أودعت حساباتها.
كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب قد ّ
وبانتهاء ّ
مدة اإلمهال تكون ّ
قدمت
حساباتها املالية إلى دائرة املحاسبات منها  81قائمة من مجموع القائمات الفائزة وعددها  127قائمة
ّ
يمثل نسبة ّ )% 63,78
قدمت حساباتها في آخر فترة اإلمهال كما ّيتضح من امللحق عدد .2
(أي ما
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وإجماال وبانتهاء اآلجال القانونية لم تتول  290قائمة ( 148قائمة حزبية و 52قائمة
ائتالفية و 90قائمة مستقلة) تحصلت على منحة عمومية قدرها  1.381,302أ .د تقديم حساباتها
إلى دائرة املحاسبات .وبذلك ترتفع نسبة القائمات التي لم تقدم حساباتها إلى دائرة املحاسبات إلى
 %21,87من مجموع  1326قائمة مترشحة.
ويعتبر عدم تقديم الوثائق املحاسبية في اآلجال خرقا ألحكام الفصل  86من القانون
ّ
ّ
التأكد من ّ
تقيد ّ
االنتخابي من شأنه أن يحول دون
القانونية واحترامها لسقف
كل قائمة باألحكام
اإلنفاق االنتخابي ويجعلها عرضة للعقوبة املنصوص عليها بالفصل  98من القانون املذكور أعاله
والتي تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف اإلنفاق .وقد شرعت مختلف تشكيالت الدائرة في
إتباع إجراءات التقاض ي في شأن املخلين بواجب إيداع الحسابات املالية لديها.

نسبة القائمات التي لم تقم بإيداع حساباتها أو قدمت
حساباتها بعد اآلجال

القائمات الحزبية
القائمات الئتالفية

31,03%
51,04%
17,93%

القائمات املستقلة

ّ
الحسابية الجامعة
ب -تقديم
ألزم الفصل  86من القانون االنتخابي األحزاب ّ
ّ
حسابية جامعة ّ
لكل
السياسية بإيداع
ّ
نتخابية التي ّ
يقدم فيها الحزب ّ
ّ
السياس ي قائمات مترشحة.
العمليات املنجزة في مختلف الدوائر اال
غير ّأنه تبين من خالل الوثائق ّ
املقدمة إلى دائرة املحاسبات ّأن  %56,25من األحزاب التي ترشحت
الحسابية ّ
واملبينة بامللحق عدد  3لم ّ
عنها قائمات في أكثر من دائرة ّ
ّ
وأن  6أحزاب
تقدم مثل هذه
ّ
قدمت حساباتها الجامعة بعد انقضاء األجل.
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ّأما بخصوص االئتالفات فلئن لم يلزمها القانون االنتخابي صراحة بتقديم مثل هذه
فإن  %21,05منها تولت إيداع قائمة إجمالية في ّ
الحسابية إلى دائرة املحاسبات ّ
ّ
النفقات واملوارد.
وتجدر اإلشا ة إلى ّأن  10أحزاب و 3ائتالفات ّ
ّ
حسابية جامعة في حين ّأن بعض
قدمت
ر
القائمات التابعة لها لم ّ
تقدم حساباتها كما يتبين من الجدول املوالي :
ع/ر

اسم الحزب/الئتالف

عدد القائمات املرتشّحة

عدد القائمات التي لم تقدم حساباتها

1

حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

33

3

2

االتحاد الوطني الحر

33

6

3

حزب التحالف الديمقراطي

30

2

4

التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

30

7

5

حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

29

2

6

حركة الشعب

27

2

7

الحركة الدستورية

22

8

8

حزب اللقاء الدستوري

10

1

9

حركة الديمقراطيين االجتماعيين

9

1

10

حزب العريضة الشعبية

8

2

11
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ّ
وإجماال ،يتضح أنه رغم اآلجال املتاحة قانونا والتي تصل إلى خمسة وسبعين يوما ورغم
ّ
القانونية وباآلثار املترتبة عنها ،فقد أحجمت 21,87
قيام دائرة املحاسبات بتذكير املعنيين باألحكام
ّ
ّ
 %من القائمات املترشحة عن تقديم حساباتها في اآلجال القانونية .كما أن  % 56,25من األحزاب لم
ّ
الحسابية الجامعة.
تف بااللتزامات املحمولة عليها بخصوص
ّ ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّأن األجل الجملي ّ
املالية مثل حوالي
املخول للقائمات إليداع حساباتها
 %42من ّ
ّ
ّ
نتخابية .ولم تقم حوالي
املخصص للدائرة إلنجاز رقابتها على تمويل الحملة اال
الحيز الزمني
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ّ
املحدد بخمسة وأربعين يوما من تاريخ
ثالثة أرباع القائمات بإيداع حساباتها في األجل األصلي
ّ
ّ
النهائية .ولتالفي هذه الصعوبات توص ي الدائرة بتمكين الجهة املكلفة ّ
بالرقابة من
التصريح بالنتائج
ّ
حيز زمني معقول النجاز املهام املوكولة إليها.
ّ
قر للت ّأكد من ّأن ّ
ترشحة أ ّ
عمليات القبض
وبما ّأن إيداع الحسابات من قبل القائمات امل
ّ
املعنية ّتمت وفقا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نتخابية فضال
القانونية املنظمة لتمويل الحملة اال
للنصوص
والصرف للقائمات
ّ
ّ
نتخابية
انتخابيةّ ،يتجه أن يتضمن اإلطار القانوني املتعلق باملواعيد اال
عن عدم ارتكاب جرائم
ّ
ّ
القادمة أحكاما تقض ي بحرمان املترشحين الذين أخلوا بواجب تقديم الحسابات من الترشح
ّ
نتخابية املوالية.
لالستحقاقات اال
تم ّ
ّ
ّ
وإن عدم اإلفصاح عن ّ
عمومية ّ
تلقيها لغاية صرفها في غرض
كيفية استعمال أموال
ّ
ّ
تسلطها الدائرة قيام مصالح وزارة ّ
املالية باإلجراءات
محدد يستدعي فضال عن العقوبات التي
الضرورّية السترداد تلك األموال.

 -IIالوثائق ّ
املكونة للحسابات ّ
املالية
ّ
ّ
نتخابية ّ
والرقابة عليها أن تكون
اشترط اإلطار القانوني املنظم لتمويل الحملة اال
عمليات القبض والصرف املنجزة بناء على وثائق إثبات ّ
املالية مشتملة على جميع ّ
الحسابات ّ
أصلية
ّ
مصداقية.
وذات
ّ
ّ
تعلقت بالوثائق التي ّ
وبينت أعمال ّ
تم إيداعها لدى
الرقابة في هذا املجال وجود نقائص
ّ
سجالت املداخيل ّ
والنفقات وقائمات التظاهرات واألنشطة وامللتقيات والقائمات
الدائرة شملت
ّ
ّ
ّ
ّ
التأليفية الجامعة.
والحسابية
التأليفية للمداخيل والنفقات

أ-

ّ
ّ
سجل املداخيل والنفقات

ّ
نص الفصل  83من القانون االنتخابي على ّأنه ّ
ّ
ّ
يتعين على ّ
سجل
كل قائمة مترشحة مسك
ّ
ّ
كل املداخيل ّ
ّ
املستقلة لالنتخابات لتسجيل ّ
والنفقات بصفة
الفرعية
مرقم ومختوم من قبل الهيئة
متسلسلة حسب تا يخ إنجا ها دون شطب أو تغيير مع ّ
التنصيص على مرجع وثيقة اإلثبات .كما
ز
ر
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ّ ّ
ّ
نص الفصل  86على إحالة نسخ أصلية من الوثائق املحاسبية إلى دائرة املحاسبات .إال أنه اتضح
عدم التقيد دائما بذلك فقد تبين على سبيل املثال عدم إيداع قائمة مترشحة عن حزب املؤتمر من
ّ
أجل الجمهورية بدائرة فرنسا  2لنسخة ّ
ّ
نتخابية ،كما
سجل مداخيل ونفقات حملتها اال
أصلية من
ّ
ّ ّ
تولت ّ
ّأن القائمة ّ
الدستورية ّ
بسجل مرقم
مد دائرة املحاسبات
املوحدة املترشحة بدائرة تونس 1
ّ
املتعلقة باملداخيل ّ
ومختوم ّ
ّ
ّ
والنفقات.
املحاسبية
العمليات
لكنه ال يحمل
ّ
ّ
و ّ
تبين ّأن السجالت املمسوكة من قبل القائمة املترشحة عن حزب املؤتمر من أجل
ّ
البورقيبية املترشحة بدائرة منوبة غير مختومة من قبل
الجمهورية بدائرة سيدي بوزيد والقائمة
ّ
املستقلة لالنتخابات ّ
ّ
املعنية.
الفرعية
الهيئات
ّ
العمليات عند تسجيلها دون
ووقفت الدائرة على قيام بعض القائمات بتجميع عدد من
كل نفقة على حده وعدم احترام التسلسل الزمني عند تسجيل ّ
إدراج ّ
النفقات بالسجل مثلما كان
ّ
ّ
ّ
الشأن بالنسبة إلى القائمة املترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة بنزرت التي تولت تجميع 43
ّ
تتعلق بتسديد مستحقات محطات وقود ّ
تم التزود لديها في تواريخ مختلفة وتسجيلها دفعة
نفقة
واحدة بتاريخ  26أكتوبر  2014في سجل العمليات النقدية بمبلغ جملي ناهز  1,671أ.د وكذلك كان
ّ
ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر في دوائر املنستير وسليانة
الشأن بالنسبة إلى القائمات املترشحة عن حزب
وباجة ومنوبة.
عمليات شطب وإصالح سجالت املداخيل ّ
ّ
وشابت ّ
الخاصة ّ
بكل من القائمة
والنفقات
املترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة أملانيا والقائمة املترشحة عن حزب املؤتمر من أجل
الجمهورية بدائرة قابس والقائمة املترشحة عن حزب العدل والتنمية بدائرة القيروان والقائمة
املترشحة عن حزب ّ
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بدائرة تونس.1

ب -قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات
خالفا لألحكام املنصوص عليها بالقانون االنتخابي لم تتو ّل قائمتان مترشحتان عن حزب
ّ
ّ
والحريات بدائرتي فرنسا  1وقفصة والقائمة املترشحة عن
التكتل الديمقراطي من أجل العمل
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر بدائرة سيدي بوزيد والقائمة املترشحة عن حزب املؤتمر من أجل
حزب
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الجمهورية بدائرة منوبة والقائمة املترشحة عن ائتالف الشعب يريد بدائرة تونس  2مسك قائمات
ّ
املفصلة ألنشطتها.
تظاهراتها وتقديم البرامج
وتبين ّأن القائمة املترشحة عن حركة الشعب بدائرة نابل  1لم تقم ّ
ّ
بمد دائرة املحاسبات
بقائمة في ّ
ّ
املعنية لتظاهرات
التظاهرات رغم ّأن الوثائق املثبتة للنفقات تشير إلى تنظيم القائمة
ّ
نتخابية.
وأنشطة خالل فترة الحملة اال
ّ
ترشحة حساباتها ّ
املالية بقائمة في التظاهرات واألنشطة
ولم ترفق عدد من القائمات امل
ّ
ّ
ّ
الفرعية لالنتخابات املختصة مثلما كان الشأن بالنسبة إلى
وامللتقيات مؤشرا عليها من قبل الهيئة
ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر
ست قائمات مترشحة عن الحزب الجمهوري) (1وقائمتين مترشحتين عن حزب
ّ
بدائرتي القصرين ومنوبة وقائمتين مترشحتين عن اللقاء الدستوري بدائرتي املنستير ونابل 1
وقائمتين مترشحتين عن الجبهة الشعبية بدائرتي القصرين واألمريكيتين وبقية دول أوروبا وقائمات
مترشحة عن حركة التونس ي بدوائر تونس  2وبن عروس والقيروان وباجة وقائمتين مترشحتين عن
ائتالف الشعب يريد بدائرتي القيروان واملهدية والقائمة البورقيبية املترشحة بدائرتي منوبة
وبنزرت.
وبالرجوع إلى نشاط الهيئات الفرعية لالنتخابات تبين أن القائمات املترشحة لم تلتزم
دائما بواجب التصريح في اآلجال القانونية بالتظاهرات املزمع تنظيمها أو ّ
صرحت بها بمواعيد أو
ّ
أماكن مختلفة عن تلك التي تمت إقامتها بها مما أدى إلى عدم تمكن هيئة االنتخابات من متابعة
كافة األنشطة التي تم تنظيمها فعليا .وقد رصدت الهيئة في هذا اإلطار  447تظاهرة غير مصرح بها.
ولئن تم في شأن هذه التظاهرات تحرير  284محضر مخالفة أحيل  6منها على النيابة العمومية فإن
عدم التنصيص ضمن القانون االنتخابي على عقوبة بشأن مثل هذه املخالفات يعد عائقا أمام
تفعيل دور الرقابة التي تمارسها الهيئة على تمويل القائمات املترشحة.
وقد ّ
أعدت وحدة مراقبة الحملة لدى الهيئة تطبيقة إعالمية تهدف إلى تجميع املعطيات
ّ
ّ
ّ
املتحصل عليها من الهيئات الفرعية بما يمكن من متابعة
املضمنة بمحاضر زيارة األنشطة
التظاهرات وامللتقيات التي قامت بتنظيمها القائمات املترشحة وتقييم النفقات التي أنجزتها هذه
ّ
القائمات بعنوانها .إال ّأن الهيئة لم تتوفق في استغاللها على النحو املرجو وذلك باألساس لغياب
اعتماد مرجعية موحدة يستند إليها في تقدير كلفة التظاهرات التي ّتمت تغطيتها.
) (1بدوائر القصرين وسيدي بوزيد ونابل  1وسليانة ومدنين ومنوبة.
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ّ
ّ
التأليفية للمداخيل والنفقات
ج  -القائمة
ّ
ّ
أوجب الفصل  83من القانون االنتخابي على ّ
تأليفية
كل قائمة مترشحة إعداد قائمة
ّ
نتخابية باالعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة.
للمداخيل واملصاريف اال
ّ
ّ
وتبين في هذا الخصوص عدم قيام قائمتي حزب املصالحة املترشحتين بدائرتي املنستير
ّ
ّ
التأليفيتين للمداخيل واملصاريف فيما تولت القائمة املترشحة عن
وصفاقس 1بتقديم قائمتيهما
ّ
تأليفية للمداخيل واملصاريف
حزب املؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة صفاقس 2تقديم قائمة
نتخابية غير ّ
ّ
أصلية وغير مختومة.
اال
ّ
التأليفية التي ّ
ّ
قدمتها قائمة نداء التونسيين بالخارج بدائرة فرنسا  2في
وتمثلت القائمة
مؤيدات ّ
تم تقديمه بمناسبة إيداع ّ
نسخة من الحساب املالي الذي ّ
النفقات املدفوعة على القسط
ّ
األول من املنحة العمومية وذلك بغرض الحصول على القسط الثاني ،وقد ّ
تم شطب البيانات
ّ
ّ
ّ
بالحسابية النهائية.
األو ّلية وإدراج املعطيات املتعلقة
ّ
كما ّأن القائمة املترشحة عن حزب املؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة تطاوين لم تقم
ّ
أصلية من جملة الوثائق املستوجبة ولم يتم تسليمها دفعة واحدة إلى كتابة دائرة
بإيداع نسخ
املحاسبات ولم يتم استكمال الوثائق في اآلجال القانونية.

ّ
ّ
التأليفية الجامعة
الحسابية
د-
ّ
ّ
كل حزب ّ
ّ
يتولى ّ
يتقدم بقائمات مترشحة في
نص الفصل  84من القانون االنتخابي على أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تأليفية جامعة ّ
العمليات
لكل
حسابية
انتخابية مسك
التشريعية في أكثر من دائرة
االنتخابات
ّ
ّ
ّ
نتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة.
املنجزة في مختلف الدوائر اال
ولئن ّبينت القائمات الجامعة للعمليات املنجزة التي ّ
تم إيداعها لدى الدائرة مختلف
تتضمن تفصيل ّ
مصادر ّ
التمويل التي ّ
ّ
ّ
النقدية
التمويالت
يتعين على الحزب التصريح بها فإ ّنها لم
ّ
ّ
والعينية التي وضعها الحزب على ّ
ّ
مترشحة ّ
ذمة ّ
مما ال يوفر إمكانية إجراء مقاربات مع ما
كل قائمة
ّ
تم التصريح به من قبل ّ
كل منها على حده.
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ّ
بالنسبة إلى ّ
النفقات حيث اقتصرت القائمات الجامعة على اعتماد
وكان الشأن كذلك
تبويب إجمالي ّ
للنفقات حسب وجهتها ،طبقا ملا ّ
تضمنه الحساب املالي ّ
لكل قائمة ،دون التنصيص
ّ
كل قائمة من جملة ّ
النفقات املنجزة ّ
على مناب ّ
التحقق
مما لم يساعد على إجراء مقاربات بهدف
وشمولية ّ
من ّ
ّ
املصرح بها من قبل ّ
ّ
كل قائمة على حده.
النفقات
صحة
وإجماال ووفقا للفصل  99الفقرة أولى من القانون االنتخابي يمكن للدائرة أن تسلط
عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على القائمات املترشحة التي تعمد
إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في ّ
مدها بالوثائق املطلوبة إلنجاز رقابتها .كما يمكن لها وفق أحكام
الفقرة الثانية تسليط عقوبة تتراوح بين ألف دينار وخمسة اآلالف دينار على القائمات املترشحة
التي تخالف أحكام القانون االنتخابي املتعلقة بإيداع الوثائق املكونة للحساب املالي لديها.
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الجزء الثاني
مراقبة موارد الحملة اإلنتاابيةّ

أقر اإلطار القانوني املنظم لالنتخابات التشريعية ّ
ّ
ّ
نتخابية
تعدد مصادر تمويل الحملة اال
ّ
التمويل الخاص و ّ
التمويل الذاتي و ّ
من خالل إمكانية الحصول على ّ
التمويل العمومي .ونظم القانون
ّ
ّ
االنتخابي مصادر هذا ّ
التمويل من خالل ّ
سنه أحكام وقواعد تتعلق بتمكين القائمات املترشحة من
يتم احتساب مبالغه وفق معايير تأخذ في االعتبار عدد الناخبين ّ
تمويل عمومي ّ
املرسمين بالدائرة
نتخابية ّ
ّ
ّ
نتخابية).(1
وتطور كلفة املعيشة وحجم الدائرة اال
اال
ّ
تم تدعيم ّ
كما ّ
ّ
خاصة
التصرف فيه من خالل
آليات املحافظة على املال العام وحسن
ترشيد إجراءات صرف ّ
ّ
العمومية في
التمويل العمومي عبر حصر االنتفاع بالقسط الثاني من املنحة
القائمات التي تحصلت على نسبة ال ّ
ّ
املصرح بها على مستوى الدائرة
تقل عن  %3من األصوات
االنتخ ّ
ّ
األقل بمقعد بمجلس ّنواب الشعب ومطالبة القائمات التي لم تتحصل على
ابية أو فازت على
ّ
ّ
ّ
األقل بمقعد
نتخابية أو لم تفز على
املصرح بها على مستوى الدائرة اال
األقل على  %3من األصوات
بمجلس ّنواب الشعب بإرجاع ما تحصلت عليه من مبالغ بعنوان املنحة العمومية.
النفقات املحمولة على ّ
تم إقرار إ جاع مبالغ ّ
وفي نفس اإلطار ّ
التمويل العمومي والتي ثبت
ر
ّ
ّ
العمومية
انتخابية واسترداد خزينة الدولة املبالغ غير املستهلكة من املنحة
ّأنها ال تكتس ي صبغة
وذلك فضال عن حرمان ّ
كل قائمة لم تتول إرجاع املبالغ املستوجبة) (2لخزينة الدولة من الحصول
ّ
على ّ
التمويل العمومي بالنسبة إلى االنتخابات املوالية.
كل أشكال ّ
ّ
نتخابية من ّ
التوظيف التي قد تستهدفها من قبل
وبهدف حماية الحمالت اال
ّ
ّ
ّ
الخاصة ضبط اإلطار القانوني سقفا للتمويل الخاص للحملة .وتم تحجير تمويل
الطبيعية
الذوات
ّ
ّ
أجنبية أو مجهولة أو بأموال
نتخابية بأموال متأتية من ذوات معنوية أو بمصادر
الحمالت اال
ّ
كل تمويل ّ
متأتية من غسيل األموال كما تم منع ّ
مقنع للحملة.
مكتسبة بصفة غير مشروعة أو
ولئن انطلقت رقابة دائرة املحاسبات في هذا الخصوص من الحسابات البنكية الوحيدة
ّ
ّ
نتخابية فإنها امتدت إلى عمليات القبض
املفتوحة من قبل القائمات املترشحة بعنوان الحملة اال
املنجزة بما في ذلك العمليات التي لم ّ
تحمل على هذه الحسابات.
ّ
واعتمدت الدائرة باإلضافة إلى ّ
املستندية للحسابات املالية على فحوصات
الرقابة
ّ
ّ
نتخابية واملتمثلة أساسا في هيئة
ميدانية لدى أطراف متعددة ذات صلة بتمويل الحملة اال
ّ
ّ
ّ
مجانية ومتساوية ّ
ّ
ّ
عمومية.
إعالمية
تؤمنها هياكل
إعالمية
) (1إضافة إلى تمكين املترشحين من تمويل عمومي غير مباشر في شكل تغطية
) (2كامل املنحة ملن لم يتحصل على  %3من األصوات أو لم يفز بمقعد بمجلس نواب الشعب أو إرجاع مبالغ ّ
النفقات التي ثبت ّأنها ال تكتس ي
ّ
انتخابيا واملبالغ غير املستهلكة باستثناء املال الذاتي.
طابعا
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ّ
االتصال ّ
السمعي والبصري والبنك املركزي التونس ي واللجنة التونسية للتحاليل
االنتخابات وهيئة
ّ
ّ
ّ
ّ
للجمعيات واألحزاب برئاسة الحكومة وعدد من
العامة
العامة للديوانة واإلدارة
املالية واإلدارة
ّ
املؤسسات البنكية.
ّ
وتبين من ّ
ّ
ّ
االنتخابية للقائمات املترشحة لالنتخابات
النظر في طبيعة موارد الحملة
تم التصريح به إلى دائرة املحاسبات ّأن هذه املوا د تجاوزت  8.169أ.د ّ
التشريعية) (1على نحو ما ّ
وأن
ر
ّ
ّ
املحصلة حيث مثل نسبة  %61,44من
التمويل العمومي استأثر بالنصيب األكبر من مجموع املوارد
ّ
املصرح بها مقابل  %23,75للتمويل الذاتي و %14,81للتمويل الخاص .ويبرز الرسم
مجموع املوارد
البياني املوالي هيكلة موارد هذه القائمات:

توزيع املوارد حسب النوعية
14.81%

التمويل العمومي

7.32%

تمويل ذاتي أعضاء القائمة
تمويل ذاتي الحزب

61.44%

16.43%

تمويل خاص

وبلغت موارد القائمات الفائزة) 2.786 (2أ.د وهو ما تجاوز نسبة  %34من مجمل موارد
ّ
املصرح بها.
الحملة
ّ
وشملت أعمال ّ
مشروعية مصادر تمويل
الرقابة ،التي تهدف بالخصوص إلى التثبت من
ّ
االنتخابية ،مختلف أشكال تمويل الحملة من تمويل عمومي وتمويل ذاتي وتمويل خاص
الحملة
ّ
سواء كان نقديا أو عينيا .وأسفرت هذه األعمال على جملة من املالحظات تعلقت أساسا بالحساب
التمويل العمومي و ّ
البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة وب ّ
التمويل الخاص.
) (1التي أودعت حساباتها في اآلجال القانونية.
) 127(2قائمة فائزة تمثل نسبة  %12,28من القائمات التي أودعت حساباتها في اآلجال.
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 -Iالحساب البنكي الوحيد
ّ
ّ
تضمن اإلطار القانوني جملة من التدابير لتنظيم الجوانب املالية واملحاسبية املتعلقة
ّ
نتخابية من أهمها إقرار قاعدة ّ
"لكل قائمة حساب بنكي" ترصد فيه املوارد النقدية
بالحمالت اال
ّ
للحملة وتصرف منه جميع ّ
النفقات وذلك تالفيا للصعوبات التي القاها املترشحون في انتخابات
ّ
ّ
 2011على مستوى
البنكية الوحيدة املفتوحة من قبل األحزاب.
التصرف في الحسابات
وقد أوكلت للبنك املركزي التونس ي وفقا للفصل  90من القانون االنتخابي مهمة اإلشراف
ّ
نتخابية والسهر على عدم فتح أكثر
على عملية فتح الحسابات البنكية الوحيدة الخاصة بالحملة اال
ّ
ّ
مترشحةّ .
وتم بهذا الخصوص الوقوف على مالحظات تعلقت أساسا
من حساب بنكي لكل قائمة
بإجراءات فتحها والتصريح بها وغلقها.

أ  -إجراءات فتح الحسابات البنكية الوحيدة
ّ
ّ
لضمان وحدة الحسابات املفتوحة لفائدة القائمات املترشحة تم التأكيد) (1على أنه يتعين
ّ
نتخابية االسترشاد لدى نظام البنك املركزي
على كل بنك قبل فتح أي حساب خاص بالحملة اال
ّ
التونس ي لتبادل املعطيات حول مدى وجود حساب خاص باسم القائمة املترشحة من عدمه ثم
ّ
إعالم البنك املركزي التونس ي بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة في اإلبان .إال ّأن البنوك لم
ت ّ
تقيد دائما بهذه املقتضيات فإلى غاية  16أكتوبر  (2)2014أي بعد مرور أكثر من  10أيام على
انطالق الحملة لم يتجاوز مجموع الحسابات التي تم إعالم البنك املركزي التونس ي بها  565حسابا
في حين بلغ عدد الحسابات املفتوحة إلى حد ذلك التاريخ حسب املعطيات التي تم استقاؤها من 10
بنوك  1126حسابا بنكيا.
2
ولم يتضمن الكشف الذي قدمه البنك املركزي التونس ي لدائرة املحاسبات بتاريخ
ديسمبر  2014أي بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات سوى  868حسابا وحيدا فيما بلغ

) (1منشور البنك املركزي التونس ي عدد  08لسنة  2014املؤرخ في  16سبتمبر  2014كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا بمقتض ى املنشور عدد 9
املؤرخ في  26سبتمبر  2014واملنشور عدد  10املؤرخ في  3أكتوبر .2014
ي
) (2جلسة عمل تم عقدها في التاريخ املذكور بين ممثلين عن البنك املركز التونس ي ودائرة املحاسبات وهيئة االنتخابات.
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العدد الجملي للحسابات البنكية املفتوحة لدى بنوك تونسية والتي تم تنزيل املنحة العمومية بها
حسب املعطيات التي وفرتها الوزارة املكلفة باملالية  1228حسابا بنكيا).(1
وقد ّ
تضمن نظام البنك املركزي التونس ي لتبادل املعطيات في موفى مارس  2015ما جملته
ّ
 1131حسابا بنكيا وحيدا خاصا باالنتخابات التشريعية .إال أن إدراج املعطيات املتعلقة بهذه
ّ
الحسابات ّ
تم بتأخير حيث تبين ّأن إدراج املعطيات املتعلقة بما نسبته  % 44,47من الحسابات تم
خالل الفترة املمتدة بين  20أكتوبر و 17نوفمبر  .2014وتبين بخصوص عينة تتكون من 591
حسابا بنكيا مدرجا بالنظام املذكور أن املدة الفاصلة بين تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ اإلعالم
ّ
بفتحها ناهزت معدل  20يوما .وتراوحت هذه املدة بين  21يوما و 56يوما بالنسبة إلى % 17,68
منها.
ومن شأن عدم ّ
تقيد البنوك بواجب إعالم البنك املركزي التونس ي بعمليات فتح الحساب
الوحيد بصفة آلية أو التأخير في القيام بذلك وعدم اكتمال املعطيات املدرجة بنظام تبادل
املعطيات أن يحد من الدور املوكول لهذه املؤسسة في ضمان وحدة الحساب البنكي املخصص
للحملة وفي اإلشراف على هذه العملية وفق ما يقتضيه القانون االنتخابي.
وفي حين اقتض ى منشور البنك املركزي التونس ي عدد  8لسنة  2014أن يحمل الحساب
ّ
ّ
املخصص للحملة اسم القائمة املترشحة لوحظ أن العديد من الحسابات املخصصة
الوحيد
لتمويل الحملة لقائمات حزبية تم فتحها باسم األحزاب ّ
السياسية التي تنتمي إليها هذه القائمات
ّ
بالنسبة إلى  42حسابا ّ
تم بها تنزيل املنحة العمومية .وقد أدى ذلك أحيانا
وهو ما تم الوقوف عليه
إلى ّ
تعدد الحسابات املفتوحة باسم نفس الحزب).(2
وعلى صعيد آخر نتج عن تأخير البنك املركزي التونس ي في إصدار املنشور عدد  10لسنة
ّ
 2014بتاريخ  3أكتوبر  2014املتعلق بحسابات القائمات املترشحة بالخارج (صدر بعد مرور يومين
من انطالق الحملة) عدم صرف القسط ّ
األول من املنحة لفائدة هذه القائمات في اآلجال
القانونية).(3
ّ
ولئن أقر املنشور املذكور إمكانية فتح القائمات املترشحة بالخارج لحسابات بنكية ببنوك
تونسية بالدينار القابل للتحويل فإن بعض البنوك لم ت ّ
تقيد بهذا اإلجراء حيث رفض بنكان تنزيل
ّ
ّ
) 1222 (1حسابا مخصصا لقائمات مترشحة بالداخل و 6حسابات مخصصة لدوائر مترشحة بالخارج.
) (2بالنسبة إلى  9أحزاب.
) (3املراسلة املوجهة من وزير االقتصاد واملالية بتاريخ  2أكتوبر  2014إلى رئيس هيئة االنتخابات.
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مبلغ املنحة العمومية بحسابين مفتوحين) (1لديهما بالدينار القابل للتحويل باسم قائمتين
ّ
مترشحتين بالخارج مما أدى إلى حرمان إحداها من الحصول على املنحة.
وأفاد البنك المركزي التونسي أنّه قرر بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات ّ
أن يتم مستقبال تحميل القائمة النهائية للقائمات المترشحة لالنتخابات كما
يتم ضبطها من قبل الهيئة في نظام تبادل المعطيات للبنك المركزي وهو ما يعالج
نهائيا مشكلة التأخير في التصريح والخطأ في البيانات المصرح بها ويحول دون تعدد
الحسابات.
ّ
كما ّ
املعنية حسابات بالخارج على أن تكون باسم
أقرت الهيئة إمكانية فتح القائمات
ّ
حصرية للعمليات املالية للحملة .إال أن هذا اإلجراء يطرح
رئيس القائمة وأن تفتح خصيصا وبصفة
ّ
مشروعية مداخيل
صعوبات على مستوى التحقق من وحدة الحساب املخصص للحملة ومن
القائمات ومصاريفها .مما يدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ عملية تتالءم أكثر وخصوصية هذه
الحسابات.

ب -التصريح بالحساب البنكي الوحيد
يعد التصريح بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية
صرف املبالغ املودعة به شرطا أساسيا للحصول على املنحة العمومية.
ّ
وقد أصدرت الهيئة بتاريخ  18سبتمبر  2014بالغا تطالب فيه املترشحين بالتصريح
بمعرف الحساب البنكي الوحيد والوكيل املالي وفق نموذج ّ
ّ
تم إعداده للغرض .إال أن عدم املطالبة
بإرفاق التصريح بوثيقة الهوية البنكية للحساب حال دون تمكين الهيئة من التثبت من صحة رقم
الحساب املصرح به ومن التفطن قبل صرف املنحة إلى حاالت التصريح بحسابات لم تفتح وفق
الصيغ القانونية ّ
املقررة .فقد تبين على سبيل املثال ّأن  56تصريحا من أصل  190تصريحا تخص
ّ
ّ
انتخابية ) (2لم ترفق بالوثيقة املطلوبة.
القائمات املترشحة بأربع دوائر
ّ
) (1قائمة الوطن العربي املترشحة بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم والحزب الجمهوري بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم.
) 4 (2تصاريح بدائر ة سيدي بوزيد و 42تصريحا بدائرة زغوان و 9تصاريح بدائرة بنزرت وتصريح واحد بدائرة املنستير.
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ولوحظ ّأن  5قائمات) (1لم تتول التصريح بحساباتها البنكية لدى هيئة االنتخابات ولم
ّ
ّ
االنتخابية .ولم
شفافية تمويل الحملة
تقدم حساباتها لدائرة املحاسبات وهو ما يعد مخالفا ملبدأ
ّ
ت ّ
تقيد القائمات املترشحة دائما باألجل األقص ى الذي ضبطته الهيئة للقيام بهذا التصريح) (2وهو ما
ّ
ّ
بالنسبة إلى  67قائمة من أصل عينة ّ
تتكون من  775قائمة مترشحة .فقد تراوح
تم الوقوف عليه
التأخير في  % 43من الحاالت بين  10أيام و 30يوما.
من جهة أخرى نص الفصل  94من القانون االنتخابي على أن تمد هيئة االنتخابات دائرة
املحاسبات في أجل  3أيام من انطالق الحملة ( وهو ما يوافق تاريخ  7أكتوبر  )2014بقائمة
ّ
الحسابات البنكية املفتوحة من قبل القائمات املترشحة في االنتخابات التشريعية وقائمة
األشخاص املخول لهم التصرف في هذه الحسابات .إال أن الكشف الذي قدمته الهيئة إلى دائرة
املحاسبات بتاريخ  17أكتوبر  2014لم يتضمن البيانات املتعلقة بالحساب البنكي والوكيل املالي ملا
ّ
جملته  12قائمة) (3مترشحة تحصلت على منح عمومية بلغت قيمتها الجملية  67,127أ.د.
وقد أرجعت هيئة االنتخابات التأخير في مدّ الدائرة بالوثائق المذكورة إلى
تأخر قائمات) (4مترشحة في التصريح بالبيانات المطلوبة.
وإزاء تعدد النقائص املذكورة بينت أعمال ّ
الرقابة ّأن ما جملته  21حسابا تلقت منحا
عمومية بقيمة جملية قدرها  81,860أ.د في حين أنها حسابات مفتوحة باسم رئيس القائمة أو
وكيلها أو أحد أعضائها) (5أو تم فتحها منذ سنة  2011باسم أحزاب سياسية) (6أو كحسابات وحيدة
مخصصة النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي).(7
ج  -غلق الحسابات البنكية الوحيدة
ّ
) (1قائمتي تونس العزيزة واملعطلين عن العمل بمنوبة وقائمة حزب االنفتاح والوفاء بأريانة وقائمة املعتدلة املستقلة بقبلي وقائمة االتحاد
الوطني ّ
الحر بأملانيا.
) 20 (2سبتمبر .2014
) (3القائمة البورقيبية والربيع العربي وصوت شعب تونس بدائرة تونس  2وقائمة الحركة الدستورية بمنوبة وقائمة الحزب االشتراكي بنابل 1
وقائمة الربيع العربي لتحقيق السيادة االقتصادية بالقصرين وبالقيروان والعريضة الشعبية بصفاقس  1واتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي
بقابس وحركة وفاء والعريضة الشعبية بفرنسا  2والتيار الديمقراطي باألمريكيتين وبقية دول أوروبا.
) (4ذكرت الهيئة ست قائمات صرحت باملعطيات املطلوبة بين  7و 20أكتوبر .2015
) (5قائمتا باب األمل وتونس في العين بأريانة وقائمة الشعب يريد بتونس  2وقائمة صوت شعب تونس بزغوان وقائمة املستقبل من أجل تونس
بصفاقس  2واتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي بمدنين وقائمات األمل في الحياة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومن أجل
تحقيق سلطة الشعب و التشغيل والتنمية وصوت الفالحين والوفاء ملشروع الشهيد والتحالف الديمقراطي والسالم والتشغيل والكرامة واألرض
ّ
واالتحاد الوطني ّ
الحر بسليانة.
و تيار املحبة
ّ
ّ
)(6حزب النداء الجمهوري وحزب املبادرة بالنسبة إلى قائمتيهما املترشحتين بدائرتي أريانة والكاف.
ّ
) (7قائمة التنمية والعدالة واملساواة املترشحة بدائرة جندوبة.
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ّ
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أكد البنك املركزي التونس ي ضمن املذكرة عدد  23التي وجهها إلى البنوك بتاريخ
ّ
ديسمبر  2014على ضرورة إعالم رؤساء القائمات املترشحة للقيام بغلق الحسابات البنكية
ّ
نتخابية في أجل أقصاه  21يوما) (1من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية
الخاصة بالحملة اال
لالنتخابات.
وبين ّ
ّ
النظر في وضعية ما جملته  1188حسابا مخصصا للحملة مفتوحا لدى  10بنوك ّأن
تم بعد األجل القانوني ّ
غلق  119حسابا منها ّ
وأن  57حسابا آخر ظل مفتوحا إلى غاية شهر مارس
 .2015ويبين امللحق عدد  4قائمة في هذه الحسابات.
ولوحظ ّأن  40حسابا من الحسابات الوحيدة النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي لسنة
ّ
 2011ظلت مفتوحة (بالنسبة إلى  3بنوك) إلى غاية شهر مارس  2015منها خمسة حسابات تم
تمويلها حصريا بموارد عمومية وتولت دائرة املحاسبات بشأنها التوصية ضمن تقريرها املتعلق
ّ
ّ
نتخابية لسنة  2011باسترجاع أرصدتها الدائنة والبالغة
بالرقابة على تمويل الحملة اال
 21.389,490د باعتبارها موارد عمومية لم تصرف في األغراض املخصصة لها .وبينت كشوفات هذه
الحسابات أن مجموع أ صدتها تراجع في موفى ما س  2015إلى  609,567د ّ
وأن قيمة املبالغ التي تم
ر
ر
إرجاعها إلى خزينة الدولة لم تتجاوز  7,665أ.د).(2
وفي هذا الخصوص أفاد البنك المركزي التونسي أ ّ ّن التأخير في غلق
الحسابات وموافاته بالكشوفات الوقتية والنهائية يعود أساسا إلى تلكؤ وكالء
القائمات المترشحة في انجاز العمليات الجارية أو في طلب غلق الحسابات رغم
التذكير مرات عدّة مما أدى بالبنوك إلى اتخاذ قرار الغلق اآللي للحساب وهو ما أثار
إشكالية تحويل القسط الثاني من المنحة العمومية للقائمات المستفيدة.

)(1حدد هذا األجل في البداية بثمانية أيام انطالقا من يوم االقتراع حسب املذكرة عدد  21املوجهة إلى البنوك بتاريخ  24أكتوبر .2014
) (2تم إصدار صك من قبل قائمة من أجل التقدم بتاريخ  28ماي  2012لفائدة أمين املال العام للبالد التونسية.
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ّ
 -IIالتمويل العمومي
ّ
ّ
ّ
تخصص لكل قائمة مترشحة منحة
ينص الفصل  78من القانون االنتخابي على أن
ّ
ّ
نتخابية وأن تحصل على نصفها قبل انطالق
عمومية على تمويل الحملة اال
بعنوان مساعدة
الحملة .وضبط األمر عدد  2761لسنة ّ 2014
ّ
املؤرخ في  1أوت (1)2014
كيفية احتساب املنحة
املخصصة لكل دائرة حسب معايير ّ
محددة.

أ-

ّ
العمومية
عناصراحتساب املنحة

ّ
أقر األمر عدد  2761لسنة ّ 2014
تصاعديا
املؤرخ في  1أوت  2014طريقة تنتهج مسارا
تطور كلفة املعيشة ومستوى الكثافة ّ
يتماش ى وارتفاع عدد الناخبين وتأخذ بعين االعتبار ّ
الس ّ
كانية
ّ
ّ
نتخابية.
بالدائرة اال
ويعتمد احتساب املنحة ،حسب الفصل  2من األمر عدد  2761لسنة  2014املذكور
سجل ّ
أعاله ،أساسا على عدد ّ
الناخبين ّ
ّ
انتخابية واملسجلين ب ّ
املرسمين في ّ
الناخبين الذي
كل دائرة
ّ
املؤهلين ّ
بأنه قاعدة بيانات األشخاص ّ
ّ
للتصويت.
تم تعريفه في الفصل  3من القانون االنتخابي
الر ّ
ّ
قابية التي اعتمدت على ما ّ
وبينت األعمال ّ
تم توفيره من قبل الهيئة من قائمات ال
الدوائر ،وجود اختالفات بين عدد ّ
للمسجلين حسب ّ
ّ
ّ
الناخبين ّ
بكل
تتضمن سوى االسم الثالثي
ّ
دائرة حسب القائمات املذكورة وعدد الناخبين الذي ّ
العمومية بلغت
تم اعتماده الحتساب املنحة
ّ
ّ
تؤثر هذه االختالفات على املبلغ الجملي للمنح ّ
املخولة للقائمات املترشحة
 22.276ناخبا .ولئن لم
ّ
ترشحة ّ
بالداخلّ ،
ّ
بالدوائر بالخارج ّ
فإن املبلغ الجملي الذي ّ
سجل
تم تحديده لفائدة القائمات امل
فا قا ّ
بالنقصان بلغ  63,800أ.د مثلما يبرزه امللحق عدد . 5
ر
وعلى صعيد آخرّ ،
نص الفصل  7من القانون االنتخابي على أن "تعمل الهيئة على أن
ويتم ضبط قائمات ّ
سجل ّ
ّ
ومحينا"ّ .
الناخبين في ّ
ّ
يكون
كل دائرة
الناخبين دقيقا وشفافا وشامال
ّ
ّ
وفرتها هيئة االنتخابات ّ
سجل ّ
ّ
ّ
للدائرة
الناخبين .إال ّأن فحص القائمات التي
انتخابية انطالقا من
ّ
ّ
ّ
السجل االنتخابي .حيث أفادت هيئة
أسفر على الوقوف على إخالالت تعلقت بمستوى دقة
االنتخابات أنّه تمّت معاينة  5550ناخبا مرسما أكثر من مرة في الدوائر بالخارج.
)ّ (1
التمويل الخاص وبتحديد سقف ّ
االنتخابية وسقف ّ
املتعلق بتحديد ّ
ّ
التمويل العمومي وضبط شروطه
السقف الجملي لإلنفاق على الحملة
ّ
ّ
التشريعية لسنة .2014
وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات
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ولئن كان لهم نفس االسم واللقب واسم الجد فإنهم يحملون أرقام جوازات سفر
متباينة وال تتضمن رابطا بينها وتفتقر في جلها إلى عدد بطاقة التعريف الوطنية مما
يستحيل معه التأكد بصفة يقينية من تكرر أو ازدواج أسماء الناخبين بالقائمات.

ب  -صرف املنحة العمومية
ّ
بغرض تمكين كل القائمات املترشحة من منحة املساعدة العمومية تولت املصالح التابعة
لوزارة املالية اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في مزيد إحكام عملية صرف املنحة العمومية مقارنة بما
ّ
لسنة .2011
تم الوقوف عليه بالنسبة إلى انتخابات عضوية املجلس الوطني التأسيس ي
ويذكر على سبيل املثال إحداث خلية إرشاد ومتابعة) (1صلب اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية
ّ
واالستخالص كلفت بالتنسيق بين مختلف املتدخلين في صرف املنحة العمومية ومراقبة سير
ّ
ّ
إعالمية ملتابعة صرف املنحة العمومية) (2وتولت إصدار عديد
إجراءات الصرف وتركيز منظومة
مذكرات وتعليمات العمل بهدف توحيد وتبسيط إجراءات العمل ملنظوريها.
وقد ارتفع املبلغ الجملي الذي ّ
تم صرفه بعنوان املنحة العمومية إلى  6.568,702أ.د منه
 5.999,511أ.د بعنوان القسط ّ
األول و 569,191أ.د بعنوان القسط الثاني من املنحة.

 -1صرف القسط ّ
األول من املنحة
بلغت قيمة االعتمادات املفتوحة بعنوان إسناد القسط ّ
األول من املنحة ما جملته
 6.133,193أ.د) .(3وارتفع املبلغ الجملي الذي ّ
تم صرفه بعنوان هذا القسط إلى  5.999,511أ.د
ّ
خصص  5.285,562أ.د منه إلى  1222قائمة من أصل  1229قائمة مترشحة داخل البالد .ويبين
الرسم البياني التالي توزيع القائمات املنتفعة حسب نوعها :

) (1املقرر الصادر عن املدير العام للمحاسبة العمومية واالستخالص بتاريخ  23سبتمبر .2014
) (2بأمانات املال الجهوية واإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص.
ّ
ّ
ّ
) (3تتوزع بين  5.384,563أ.د بالنسبة إلى الدوائر املترشحة داخل الجمهورية و 748,630أ.د بالنسبة إلى الدوائر بالخارج.
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إسناد القسط األول حسب نوعية القائمات
القائمات الحزبية
القائمات االئتالفية

24.07%
60,86%

15.07%

القائمات املستقلة

كما ّ
يبين امللحق عدد  6االعتمادات املفتوحة واملأذون بصرفها بعنوان القسط ّ
األول من
ّ
نتخابية.
املنحة موزعة حسب الدوائر اال
ّ
ويعود عدم انتفاع  7قائمات مترشحة بالدوائر بالداخل بهذا القسط من املنحة إلى عدم
تصريح  4قائمات منها ) (1بالحساب البنكي الوحيد لدى هيئة االنتخابات وإلى عدم توصل وزارة
املالية بالحسابات الخاصة بثالث قائمات أخرى وذلك ملخالفة حسابين منها للصيغ املقررة)ّ (2أما
بخصوص القائمة املتبقية) (3التي استوفت كل الشروط القانونية فلم ّ
تقدم الهيئة للدائرة وثيقة
تثبت تنازلها عن املنحة). (4
ّ
ترشحة بالخارج املنتفعة بالقسط ّ
األول من املنحة العمومية
وبلغ عدد القائمات امل
 (5)90قائمة من ضمن  97قائمة مستحقة بقيمة قدرها حوالي  699أ .د .ويرجع عدم توصل 7
قائمات بهذا القسط من املنحة إلى رفض تنزيله بالحساب املخصص للحملة من قبل أحد البنوك)(6
وإلى التنازل عنه) (7وإلى نقائص تتعلق بالتصريح بالحساب البنكي لدى الهيئة).(8
) (1قائمتا تونس العزيزة واملعطلين عن العمل بدائرة منوبة وقائمة حزب االنفتاح والوفاء بدائرة أريانة وقائمة املعتدلة املستقلة بقبلي.
) (2االئتالف الديمقراطي والربيع العربي لتحقيق السيادة االقتصادية ببن عروس.
) (3قائمة الربيع العربي لتحقيق السيادة االقتصادية بسوسة.
) (4لم تقدم الهيئة وثيقة تثبت تنازل القائمة ّ
املعنية عن املنحة.
) (5تم اإلذن بالدفع لفائدة  92قائمة بمبلغ جملي قدره  713,949أ.د.
ّ
ّ
) (6قائمة الحزب الجمهوري املترشحة بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم ( 4.480د) وقائمة حزب اليقظة العربية من أجل الوحدة املترشحة
بدائرة فرنسا  9.610( 1د) .وقد تمت تسوية الفصلين املفتوحين باملبلغين املذكورين بإدراجهما بامليزانية تحت باب "مقابيض عرضية عناوين
مختلفة".
) (7قائمتا حركة التونس ي عن دائرة أملانيا وقائمة االتحاد من أجل تونس عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم .
ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر املترشحة على دائرة أملانيا بالتصريح بالحساب الوحيد لدى الهيئة فيما ال تتطابق الحسابات املصرح بها
) (8لم تقم قائمة
من قبل قائمة التحدي والعمل عن دائرة أملانيا وقائمة التيار الديمقراطي عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم للصيغ املقررة.
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وتجدر اإلشا ة إلى ّأن  430قائمة من بين التي أودعت حساباتها لدى ّ
الدائرة في اآلجال
ر
ّ
ّ
ّ
حصريا على التمويل
القانونية )أي ما يمثل  % 41,58من هذه القائمات) اقتصرت مواردها
العمومي.
نص اإلطار القانوني لالنتخابات التشريعية) (1على أن يصرف القسط ّ
و ّ
األول من املنحة
للقائمات التي تم قبولها نهائيا قبل بداية الحملة بسبعة أيام على األقل وهو ما يوافق تاريخ
ّ
ّ
ّ
 26سبتمبر  2014بالنسبة إلى القائمات املترشحة بالداخل و 24سبتمبر  2014بالنسبة إلى القائمات
ّ
املترشحة بالخارج.
ّ
الجهوية كل في ما ّ
ويستوجب صرف هذا القسط تولي ّ
يخصه إصدار إذن
قباض املجالس
بالتحويل إلى الحساب الوحيد املخصص للحملة بناء على أذون بالصرف مؤيدة بقرارات إسناد
املنحة صادرة عن أمين املال الجهوي املختص ومشفوعة بنسخ من كشوفات القائمات التي تم
اإلعالن عن ترشحها نهائيا مؤشر عليها من قبل هيئة االنتخابات.
ولوحظ أن مصالح وزا ة املالية ّ
تلقت الكشوفات املذكورة من هيئة االنتخابات
ر
أدى بدوره إلى تأخير في إصدار القرارات املتعلقة بإسناد القسط ّ
األول من املنحة مقارنة باآلجال
ّ
القانونية ملا جملته  46قائمة من أصل  1222قائمة مترشحة بالداخل تراوح بين  4أيام و 28يوما.
ويبين امللحق عدد  7حاالت التأخير التي تم الوقوف عليها.
بتأخير)(2

ويستدعي استكمال إجراءات صرف املنحة إلى مستحقيها وإصدار أذون التحويل الخاصة
بها حصول مصالح وزارة املالية من هيئة االنتخابات على أرقام الحسابات البنكية الوحيدة
ّ
ّ
املخصصة للحملة .إال أن ذلك لم يتم) (3بالنسبة إلى  35قائمة مترشحة إال بعد يومين على األقل من
ّ ّ
ّ
وتم بالنسبة إلى إحدى القائمات (قائمة الحزب االشتراكي املترشحة بنابل  )1في آخر
بداية الحملة
يوم من الحملة مما انجر عنه إصدار األذون بالتحويل الخاصة بهذه القائمات خالل الفترة املمتدة
من  8أكتوبر  2014إلى  24أكتوبر .2014

) (1الفصل  78من القانون األساس ي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء والفصل  4من األمر عدد  2761لسنة  2014وقرار هيئة االنتخابات عدد 14
لسنة  2014املؤرخ في  18جويلية  2014املتعلق برزنامة االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة .2014
) (2لم يتم ذلك إال في  25و 26سبتمبر و 30سبتمر .2014
) (3تاريخ تقديم الحساب ّ
ألول مرة وذلك دون اعتبار حاالت إعادة تقديم الحساب لوجود خطإ في رقم الحساب أو في التنزيل.
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ّ
ّأما بخصوص القائمات املترشحة بالدوائر بالخارج فإن عدد القائمات التي تم
بتحويل القسط ّ
األول من املنحة لفائدتها قبل انقضاء األجل القانوني ( 24سبتمبر  )2014لم يتعد
 7قائمات من أصل  90قائمة تحصلت على هذا القسط إذ تم إصدار  77إذنا بالتحويل خالل الفترة
املمتدة من  3أكتوبر ( 2014املوافق لتاريخ إصدار منشور البنك املركزي عدد  10لسنة  2014إلى
 22أكتوبر .)2014
اإلذن)(1

ّ
وفي ما يتعلق بآجال تنزيل القسط ّ
األول من املنحة فقد تبين بالنسبة إلى عينة تتكون من
 610حسابا بنكيا وحيدا مخصصا للحملة (حوالي  %50من مجموع الحسابات البنكية الوحيدة
ّ
املفتوحة بتونس والتي تم بها تنزيل املنحة العمومية) أن تنزيل هذا القسط بالنسبة إلى  41حسابا تم
ّ
نتخابية .وعالوة على التأخير املسجل على مستوى إجراءات الصرف يرجع
بعد انطالق الحملة اال
التأخير الذي شهدته عملية تنزيل القسط ّ
األول من املنحة إلى تعدد األخطاء في أرقام الحسابات
البنكية امل ّ
قدمة من قبل الهيئة بخصوص بعض القائمات) (2وكذلك إلى رفض املصالح البنكية
التحويالت املنجزة لفائدة بعض القائمات األخرى) (3بسبب عدم تفعيل الحساب البنكي املفتوح
باسمها مما استوجب إعادة اإلذن بتحويل املنحة لفائدتها.
وقد أفادت اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص في هذا الشأن بأن
عملية التنزيل تبقى من اختصاص المصالح البنكية وبالتالي ال يمكن تحميل التأخير
في التنزيل إلى المحاسب العمومي.

 -2صرف القسط الثاني من املنحة
ّ
تحصلت على ما يقل عن  %3من األصوات
يصرف القسط الثاني من املنحة لكل قائمة
ّ
نتخابية أو فازت بمقعد بمجلس نواب الشعب بناء على مطلب
املصرح بها على مستوى الدائرة اال
)ّ (1
ألول مرة ودون اعتبار حاالت رفض التنزيل.
) (2حركة الشعب بتونس  2وقائمة التكتل بمدنين ّ
وأوالد الشعب وحركة الربيع العربي للتحقيق السيادة االقتصادية بالقصرين وصوت املعاق
والشعب يريد بالقيروان وحركة الشعب بسليانة واألغلبية الصامتة ببن عروس.
) (3إرادة الشعب تونس  1وتيار صوت الشعب بتونس  2وخدمة للمواطن وفداء للوطن وغزة وحزب الغد وحركة الجمهورية وامليعاد والتحدي
بسيدي بوزيد والصوت العالي للجهة املنسية بالكاف وتيار املحبة و إتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي والعريضة الشعبية والعقد الثوري
وشباب قفصة واإلقالع بقفصة.
38

ّ
يقدم للغرض وشرط االستظهار بما يفيد إنفاق القسط ّ
األول من املنحة في مصاريف الحملة
ّ
حسابية هذا القسط لدى دائرة املحاسبات).(1
وإيداع
وعلى إثر اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية من قبل هيئة االنتخابات ّ
تم
ّ
فتح اعتمادات تكميلية قدرها  563,893أ.د لفائدة  131قائمة مترشحة بالداخل تم اإلذن بالصرف
منها ملا جملته  460,731أ.د .ويبين امللحق عدد  8االعتمادات املفتوحة واملأذون بصرفها بعنوان
ّ
نتخابية.
القسط الثاني من املنحة موزعة حسب الدوائر اال
ّ
وبلغ عدد القائمات املترشحة بالداخل التي تحصلت على هذا القسط  109قائمات من
أصل  131قائمة ّ
تخول لها نتائج االنتخابات ذلك .ويرجع عدم صرف القسط الثاني لبقية القائمات
إلى عدم تقديم  17قائمة منها مطالب في الغرض) (2وإلى تقديم  5قائمات) (3أخرى مطالبها خارج األجل
القانوني.
ّ
ّ
ّ
وبالنسبة إلى القائمات املترشحة بالخارج لم يتم صرف القسط الثاني من املنحة إال ملا
مجموعه  12قائمة من أصل  30قائمة حصلت على نتائج تخول لها ذلك إذ لم تتلق مصالح وزارة
املالية سوى  13مطلبا لم يحظ أحدها بالقبول) .(4وارتفعت املبالغ التي ّ
تم صرفها بهذا العنوان إلى
 108,460أ.د.
ويصرف القسط الثاني من املنحة وفق القانون االنتخابي في أجل أقصاه  7أيام من تاريخ
)ّ (5
إال ّأنه ّ
تم الحقا
اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات وهو ما يوافق تاريخ  28نوفمبر . 2014
التمديد في هذا األجل إلى  26ديسمبر .(6)2014
وبينت أعمال ّ
الرقابة أن إجراءات صرف القسط الثاني من املنحة تمت في بعض الحاالت
ّ
خارج اآلجال القانونية إذ لم يتم إصدار قرار إسناد هذا القسط بالنسبة إلى القائمة املترشحة عن
) (1الفصل  78من القانون االنتخابي والفصل  4من األمر عدد  2761لسنة .2014
) (2قائمة التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية بتونس  1وحركة الشعب ونداء تونس واملؤتمر من أجل الجمهورية بمدنين ونداء تونس بباجة
ّ
ّ
واالتحاد الوطني ّ
واالتحاد الوطني ّ
الحر والجبهة الشعبية بنابل  1والجبهة الشعبية بنابل  2ونداء
الحر ونداء تونس بالكاف ونداء تونس بمنوبة
ّ
واالتحاد الوطني ّ
الحر بتوزر.
تونس واالتحاد الوطني الحر بالقيروان والجبهة الشعبية بسيدي بوزيد والتيار الديمقراطي
ّ
واالتحاد الوطني ّ
الحر بالقصرين ونداء تونس بسيدي بوزيد ونداء تونس بتوزر.
) (3قائمة املؤتمر من أجل الجمهورية بقبلي ونداء تونس بزغوان
) (4قائمة آفاق تونس بدائرة الدول العربية وبقية دول العالم.
) (5قرار هيئة االنتخابات عدد  34لسنة  2014املؤرخ في  21نوفمبر  2014املتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات التشريعي .2014
ّ
املعنية لتقديم مطالبها إلى وزارة املالية وهو ما يوافق األجل
) (6أصدرت الهيئة بالغا حددت فيه تاريخ  26ديسمبر  2014كأجل أقص ى للقائمات
الذي تم ضبطه ضمن ّ
التعليمات ّ
العامة عدد  107الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص لصرف املنحة.
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ّ
حزب املؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة القصرين بمبلغ قدره  4,575أ.د إال بتاريخ  29ديسمبر
 .2014كما ّ
تم إصدار أذون تحويل بمبلغ جملي قدره  32,649أ.د إلى  6قائمات أخرى) (1خالل الفترة
املمتدة من  29ديسمبر  2014إلى  09فيفري .2015
وبالرغم من إصدار قرارات إسناد القسط الثاني من املنحة لفائدة  3قائمات) (2في األجل
ّ
القانوني فإنه لم يتم تنزيل هذا القسط بحساباتها البنكية املخصصة للحملة إال خالل الفترة
املمتدة من  23جانفي  2015إلى  31جانفي  .2015ويرجع ذلك إلى غلق هذه الحسابات قبل صرف
القسط املذكور مما استوجب حصول أمناء املال الجهويين على ترخيص إلعادة تحويله مجددا
لفائدتها.

 -3اسرتشجاع املنحة العمومية
ينص الفصل  78من القانون االنتخابي على ّأنه يلزم بإرجاع كامل املنحة العمومية ّ
كل
ّ
ّ
نتخابية ولم تفز
تحصلت على أقل من  % 3من األصوات املصرح بها على مستوى الدائرة اال
قائمة
بمقعد بمجلس نواب الشعب .كما تلزم كل قائمة بإرجاع املبالغ التي ثبت أنها ال تكتس ي صبغة
انتخابية ،وتسترد ّ
ّ
الدولة كل مبلغ غير مستهلك من املنحة العمومية .وأسفرت هذه
مصاريف
ّ
األعمال على مالحظات تعلقت باملبالغ املسترجعة تلقائيا وبالتثقيل والتتبع.
املعنية بإرجاع القسط ّ
ّ
األول من املنحة ما جملته  1152قائمة).(3
ويبلغ عدد القائمات
ّ
وترتفع املبالغ الواجب استرجاعها  5.222,891أ.د يتعلق  4.738,241أ.د منها بالقائمات املترشحة
ّ
بالدوائر بالداخل و 484,650أ.د بالقائمات املترشحة بالدوائر بالخارج.
وإلى غاية  12ماي  2015اقتصر عدد القائمات التي تولت إرجاع مبالغ املنحة العمومية
املتحصل عليها أو جزء منها على  100قائمة من ضمنها قائمتان غير مطالبة قانونا بذلك) .(4وبلغ
حجم املبالغ املسترجعة إلى غاية هذا التاريخ ما قيمته  265,602أ.د (أي بنسبة إرجاع
قدرها  )% 5منها  37,144لم ّ
يتم من قبل وزارة املالية بشأنه معرفة موضوع عملية االرجاع .ويبرز
امللحق عدد  9القائمات التي تولت إرجاع كامل القسط األول من املنحة أو الجزء األوفر منه.
) (1الجبهة الشعبية بباجة والتيار الديمقراطي ببن عروس ونداء تونس ببنزرت والجبهة الشعبية بجندوبة واملهدية ونداء تونس بفرنسا .1
ّ
ّ
واالتحاد الوطني ّ
واالتحاد الوطني ّ
الحر بقبلي.
الحر بنابل 2
) (2تيار املحبة بالقيروان
ّ
ّ
ّ
) (3تتوزع بين  1091قائمة مترشحة بالداخل و 61قائمة مترشحة بالخارج ذلك أن قائمة التحالف الديمقراطي املترشحة بدائرة العالم العربي
فازت في االنتخابات إال أنها لم تحصل على املنحة العمومية.
) (4قائمة النهضة بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم وقائمة الجبهة الشعبية بدائرة الكاف.
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وي ّ
دل ضعف هذه النسبة على محدودية اإلرجاع التلقائي للمنحة العمومية من قبل
ّ
ترشحة نتيجة عدم ّ
تقيدها بأحكام األمر عدد  2761لسنة  2014املؤرخ في
القائمات امل
 1أوت  2014والذي ضبط األجل األقص ى إلرجاع املنحة العمومية تلقائيا بعشرة أيام من التصريح
ّ
العامة للمحاسبة العمومية
بالنتائج النهائية لالنتخابات وذلك بالرغم من تولي مصالح اإلدارة
ّ
املعنية بإرجاع
واالستخالص بوزارة املالية إصدار بالغ بتاريخ  5نوفمبر  2014لحث القائمات
القسط ّ
األول من املنحة في اآلجال القانونية).(1
ولوحظ كذلك محدودية النتائج املسجلة في ما يتعلق باستخالص املبالغ املتبقية
لالستخالص بعنوان املنحة العمومية املتصلة بانتخابات املجلس الوطني التأسيس ي إذ لم يتم إلى
غاية  20أفريل  2015استخالص سوى  1.363أ.د وهو ما يمثل  % 45,26فقط من جملة املبالغ
ّ
املثقلة بسجالت املحاسبين العموميين والبالغ مجموعها  (2)3.011أ.د.
ّأما فيما يخص التثقيل والتتبع ،تنص أحكام األمر عدد  2761لسنة  2014املذكور آنفا
على ّأنه في صورة عدم إرجاع املبلغ تلقائيا في اآلجال املحددة ّ
يتم جبر املطالبين بالدين وفق
مقتضيات مجلة املحاسبة العمومية بمقتض ى إذن بإرجاع أموال في حق الخزينة ّ
العامة للجمهورية
التونسية .وتعتبر عملية التثقيل من أهم مراحل استخالص الديون حيث تتوقف فرص
االستخالص ونجاعة أعمال التتبع ومآل النزاعات على إحكام هذه العملية وعلى مدى دقة املعطيات
املضمنة بسجالت املراكز املحاسبية وأمانات املال الجهوية في هذا الخصوص.
ّ
العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص إصدار مذكرة ّ
تولت مصالح اإلدارة ّ
عامة
وقد
بتاريخ  16أفريل  2015حول استرجاع القسط األول من املنحة العمومية التي تبين فيها إجراءات
الرقابة بتاريخ  15ماي  2015أنه ّ
التثقيل والتتبع .وبينت أعمال ّ
تم اصدار جميع أوامر اإلرجاع في
ّ
خصوص القسط ّ
األول من املنحة .إال ّأن عملية التثقيل لم تشمل إلى غاية نفس التاريخ سوى 863
قائمة من أصل  1152قائمة مطالبة بإرجاع القسط ّ
األول .ويعود ذلك في جزء منه إلى عدم وجود
عنوان املخابرة أو عنوان رئيس القائمة باالختصاص الترابي ألمين املال الجهوي املعني.

ّ
االنتخابية التشريعية.
) (1وكذلك املبالغ املتبقية غير املستهلة من منحة املساعدة العمومية على تمويل الحملة
) 730 (2فصال مثقال.
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ولإلشارة فإنه وخالفا النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي لسنة ّ 2011
تم فتح فصل
ّ
جديد بسجالت ّ
لسنة
نتخابية التشريعية
قباض املالية بعنوان إرجاع منحة تمويل الحملة اال
 2014وهو ما من شأنه ّأن يساعد على حسن تتبع واستخالص املبالغ املتبقية بهذا العنوان.

ّ
 -IIIالتمويل الخاص
عرف الفصل  77من القانون االنتخابي ّ
التمويل الخاص بكونه ّ
ّ
كل تمويل نقدي أو عيني
ّ
ّ
ترشحة أو الحزب .ويشترط) (1في ّ
ّ
التمويل الخاص أن يكون من الذوات
متأت من غير القائمة امل
ّ
ّ
الط ّ
بيعية ال غير في حدود عشرين ّ
الفالحية للفرد
مرة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير
ّ
ّ
ّ
شريعية وهو ما يعادل مبلغ  6.398,080د.
الواحد بالنسبة إلى االنتخابات الت
ّ
ّ
وحجر الفصل  17من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014املتعلق بضبط قواعد
ّ
نتخابية وإجراءاته تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهوال أو ذاتا
تمويل الحملة اال
معنوية عمومية أو خاصة أو متأتيا من غسيل األموال.
ّ
نتخابية طبقا للفصل  93من القانون
وتهدف رقابة دائرة املحاسبات على تمويل الحملة اال
خاصة إلى ّ
االنتخابي ّ
التثبت من تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة .وفي هذا الصدد تم الوقوف
على وجود مخاطر تعلقت أساسا بالعمليات النقدية التي ّ
سنة 2014
تم إنجازها خالل
وب ّ
التمويل من قبل ذوات معنوية وعبر وسائل اإلعالم وبمخاطر التمويل ّ
املقنع عبر الجمعيات.

أ -مااطرالعمليات النقدية
ّ
تم الوقوف على مالحظات تعلقت بارتفاع حجم املعامالت النقدية خالل الحملة
ّ
نتخابية وتضمين الحسابات املالية ملوارد نقدية مجهولة املصدر وتعدد حاالت عدم تصريح بعض
اال
ّ
القائمات املترشحة بكل مواردها النقدية.
) (1الفصل  11من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة .2014
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تبين من خالل ّ
وقد ّ
النظر فيما عدده  3084حسابا بنكيا شخصيا مفتوحا لدى
ّ
ّ
ّ
ّ
شريعية ورؤساء أحزابهم ووكالء القائمات املترشحين
 6بنوك باسم  1888مترشحا) (1لالنتخابات الت
عنها ،تعدد العمليات املالية النقدية املنجزة خالل سنة  2014من خالل تلك الحسابات وأهمية
العمليات ّ
ّ
املالية نقدا التي تجاوز مبلغ ّ
كل عملية منها  10آالف
مبالغها .فعلى سبيل املثال ارتفع عدد
دينار والتي شهدها  171حسابا شخصيا (مفتوحة لدى بنكين) إلى ّ 569
عملية إيداع بقيمة 18.979
أ.د وإلى  789عملية سحب بقيمة  28.500أ.د .وقد ّ
تم إنجاز ( %47أي ما يعادل  13.345أ.د) من
ّ
نتخابية.
سحوبات  2014خالل الفترة اال
نتخابية ّ
ولئن ال يمكن الجزم ّ
ّ
فإن بعض
بأن هذه األموال قد استعملت في تمويل الحملة اال
الحسابات املذكورة شهدت خالل الفترة االنتخابية سحوبات نقدية غير اعتيادية من حيث مبلغها
ونسقها مقارنة بنسق العمليات التي شهدتها الحسابات وتواترها خالل الفترات األخرى من السنة.
ّ
فعلى سبيل املثال ارتفعت ّ
السحوبات نقدا بالنسبة إلى أحد الحسابات البنكية خالل الفترة
ّ
نتخابية إلى  5.578أ.د منها  2.200أ.د خالل األربعة أيام األخيرة من الحملة .كما شهد  13حسابا
اال
ّ
نتخابية وارتفع مبلغها
بنكيا خالل سنة  2014عمليات سحب نقدا انحصر القيام بها على الفترة اال
إلى  243أ.د.
ومن جهة أخرى وقفت ّ
ّ
البريدية بلغت
الدائرة على تداول لألموال عن طريق الحواالت
ّ ّ
ّ
ّ
نتخابية بالنسبة إلى  15مترشحا ما قدره  44أ.د.
الجملية خالل الفترة اال
قيمتها
ّ
ّ
ّ
شريعية عن
وتبين من خالل فحص  14حسابا بنكيا شخصيا لفائزين في االنتخابات الت
حزب حركة ّ
النهضة ّأنه ّ
تم خالل الفترة املمتدة بين نهاية شهر فيفري وبداية شهر مارس 2014
ّ ّ
مالية نقدا بهذه الحسابات ا تفعت إلى  136,800أ.د ّ
إيداع مبالغ ّ
لكل مترشح
بمعدل  10آالف دينار
ر
ّ
ثم إصدار صكوك أو القيام بتحويل أموال لفائدة الحزب املذكور.

) (1ينتمون للقائمات الفائزة.
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وأفاد الحزب المعني تعقيبا على المالحظة التي وجّهتها له الدّائرة في هذا
تبرعات في حدود  10آالف
السّياق ،بأنّه طلب في أواخر سنة  2013من قواعده جمع ّ
دينار لك ّل واحد وذلك بغاية تمويل أحد أنشطته الحزبية خالل سنة .2014
ّ
ّ
وإ اء هذه الوضعية يعتبر مصدر ّ
التمويالت التي تولى الحزب تقديمها للقائمات املترشحة
ز
ّ
ّ
عنه بعنوان التمويل الذاتي غير واضح فضال عن أن جمع ّ
سياسية على
التبرعات لتمويل أعمال
ّ
نحو ما ّ
تم القيام به يخالف التشريع الجاري به العمل في املجال حيث لم يقم الحزب بجمع
التبرعات مباشرة بل تولى القيام بذلك منخرطوه بأسمائهم الشخصية وتم إيداع املبالغ بحساباتهم
ّ
ثم تحويلها إلى حساب الحزب .وبذلك ظلت هذه التبرعات التي استفاد بها الحزب مجهولة املصدر
وفي ذلك مخالفة ألحكام الفصل  19من املرسوم عدد  87لسنة  .2011كما لم يتم وفق الفصل 24
من هذا املرسوم تسجيل أسماء املتبرعين األصليين ضمن سجل تبرعات الحزب.
وخالفا للفصول من  83إلى  86من القانون االنتخابي لم تتو ّل بعض القائمات التصريح
ضمن حساباتها املالية بموارد تحصلت عليها .ويذكر في هذا الشأن ،حصول  4رؤساء قائمات عن
ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر قبل انطالق الحملة على صكوك مسحوبة على الحساب الشخص ي
حزب
ّ
لرئيس الحزب بلغت  100أ.د .وس ّجل في نفس ّ
السياق ،حصول رئيس القائمة املستقلة صوت الحق
بقفصة على مبلغ  20أ.د قبل الحملة من رئيس الحزب املذكور .كما ثبت من خالل فحص
ّ
الحسابات البنكية تحويل مبلغ بتاريخ  30سبتمبر  2014بقيمة  20أ.د من حساب مترشح عن حركة
نداء تونس بدائرة صفاقس  2لفائدة رئيس القائمة املترشحة عن حركة نداء تونس بدائرة
صفاقس.1
ّ
مترشحتين عن حزب ّ
التكتل الديمقراطي من
ويذكر في نفس اإلطار عدم تسجيل قائمتين
أجل العمل والحريات بدائرتي جندوبة وبن عروس ملبالغ جملية بقيمة  2,888أ.د وقائمتين
مترشحتين عن الحزب الجمهوري بدائرتي تطاوين ونابل  1ملبالغ جملية بقيمة  5,032أ.د بالحسابات
املالية املودعة لدى الدائرة وكذلك الشأن بالنسبة إلى ثالث قائمات عن حزب آفاق تونس) (1التي لم
تتضمن سجالتها موارد نقدية بمبلغ جملي قدره  9,345أ.د.

) (1بدوائر صفاقس وسوسة وبن عروس.
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و ّ
ّ
تحصلت عليها قائمة الجبهة الوطنية لإلنقاذ بالكاف
تبين من خالل فحص املوارد التي
ونفقاتها ّأن مجموع ّ
النفقات املنجزة بقيمة  8,837أ.د فاق مجموع املوارد البالغة  4,792أ.د بما
قد ه  4,045أ.د .وجاء بإفادة القائمة ّأن هذا الفارق بين املوا د ّ
والنفقات ّ
مرده "تسبقات من رئيس
ر
ر
ّ
يتسن إدراجها بالحساب ّ
املوحد".
القائمة وبعض األعضاء لم
وإجماال وب ّ
النظر إلى املخاطر التي يمكن أن ّ
تنجر عن املعامالت املالية املنجزة نقدا أو عن
طريق حواالت وإلى صعوبة تحديد مختلف أوجه استعمالها تدعو الدائرة إلى ضرورة إيالء هذه
ّ
نتخابية وإحكام ّ
الرقابة عليها من قبل الجهات املعنية للحد
املعامالت عناية خاصة خالل الفترات اال
ّ
نتخابية .كما تدعو الدائرة إلى
من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحمالت اال
ّ
ضرورة التزام القائمات املترشحة بالتنصيص على مصادر تمويل حملتها والتصريح بكل مواردها
بالحسابات املالية.

ّ
التمويل من قبل ذوات معنوية ّ
خاصة
ب-
ّ
ّ
نص الفصل  77من القانون االنتخابي على أن يتم تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة من
ّ
الذوات الطبيعية دون سواها .غير ّأن فحص املؤيدات ّ
املقدمة للدائرة أفرز حاالت انتفاع
قبل
ّ
بعض القائمات بتمويل من ذوات معنوية .وتعلق هذا اإلخالل بقائمة حركة وفاء املترشحة بدائرة
صفاقس  1التي انتفعت بتمويل من ذات معنوية بقيمة  1أ.د وبالقائمة املترشحة عن حزب أفاق
تونس بدائرة زغوان التي استغلت فضاء وضع على ذمتها من قبل شركة قدرت كلفة استغالله
بحوالي  0,800أ.د.
ّ
ّ
وتم الوقوف على نفس اإلخالل بالنسبة إلى القائمة املترشحة عن التحالف الديمقراطي
بدائرة نابل  5( 2أ .د).
ّ
تعلقت بمخاطر ّ
وفضال عن الحاالت املبينة أعاله ّ
التمويل
تم الوقوف على مالحظات
ّ
الجمعيات وبالتمويل املقنع عبر وسائل اإلعالم.
املقنع عبر

ّ
ّ
ّ
الجمعيات
 -1مااطرالتمويل املقنع عبش
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ّ
الجمعيات خالل الفترة املمتدة من شهر
ارتفع حجم التحويالت األجنبية لفائدة
جوان إلى سبتمبر  2014إلى  8.075أ.د مقابل  3.879أ.د خالل نفس الفترة لسنة  .(1)2013علما بأنّ
سنة  2014شهدت تكوين  1292جمعية مقابل  1745جمعية خالل سنة .2013
ّ
الرقابة عليها .وقد ّ
الجمعيات) (2وحجم تمويلها تدعيم ّ
تم الوقوف
ولم يواكب تطور عدد
ّ
ّ
على عدم ّ
للجمعيات في ما
الجمعيات بأحكام املرسوم عدد  88لسنة  2011املنظم
تقيد بعض
يتعلق باإلفصاح عن املساعدات األجنبية التي تتلقاها .و ّ
مما يشار إليه أن البالغ الذي تولت الكتابة
ّ
للجمعيات لتذكيرها بأحكام املرسوم املذكور املتعلقة
العامة للحكومة توجيهه بتاريخ  4جوان 2013
بتحجير جمع مؤسس ي أو ّ
ّ
والجمعياتية وبنشر املساعدات
مسيري الجمعية بين املسؤوليات الحزبية
والتبرعات والهبات املتحصل عليها من جهات أجنبية وإعالم الكاتب العام للحكومة لم يلق
االستجابة املطلوبة.
وقد أفادت اإلدارة العامّة للجمعيات واألحزاب ضمن إجابتها عن مالحظات
الدائرة أنّها رغم دعوتها الجمعيات إلى احترام واجب نشر المعلومات المتعلقة
بمصادر تمويلها اقتصر عدد الجمعيات التي تقيدت بهذا الواجب على  282جمعية من
ضمن ما يزيد على  18000جمعية.
تم الوقوف على ّ
ّ
وفي سياق متصل ولئن ّ
العامة
تطور أعمال التنسيق بين اإلدارة
ّ
ّ
بالجمعيات
للجمعيات واألحزاب برئاسة الحكومة واللجنة التونسية للتحاليل املالية) (3فيما يتعلق
التي وردت في شأنها تصا يح بالشبهة) (4من البنوك إلى اللجنة املذكورة ّ
فإن أعمال التنسيق بين
ر
ّ
ّ
ّ
العامة للديوانة تستدعي مزيد التدعيم .فرغم توفر
للجمعيات واألحزاب واإلدارة
العامة
اإلدارة
معطيات لدى مصالح الديوانة حول  96عملية توريد ّ
تم إنجازها خالل سنة  2014في شكل هبات
ّ
جمعيات بقيمة إجمالية قدرها  793,843أ.د) (1لم يتبين مد اإلدارة ّ
ّ
للجمعيات
العامة
أجنبية لفائدة
واألحزاب بها.
)-(1حسب املعطيات املتوفرة لدى البنك املركزي التونس ي.
ّ
الجمعيات في موفى سنة  2014ما جملته  18000جمعية مقابل  9000جمعية في موفى .2010
)(2بلغ عدد
) (3تم احداثها بموجب القانون عدد  75لسنة  2003املتعلق بدعم املجهود الدولي ملقاومة االرهاب وغسيل األموال.
)-(4اعالم يتم توجيهه من قبل املؤسسات البنكية إلى اللجنة التونسية للتحاليل املالية قصد انجاز أعمال تقص ي بخصوص عمليات مالية غير
اعتيادية.
ّ
) (1استنادا إلى املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة للديوانة والتي تمت معالجتها من قبل الدائرة.
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و ّ
نص الفصل  18من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014املؤرخ في
ّ
ّ
االنتخابية وإجراءاته وطرقه على أنه يعتبر
 8أوت  2014واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة
تمويال ّ
ّ
خاصة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير
مقنعا توجيه موارد عمومية أو
ّ
ّ
ملترشح أو لحزب .ويعتبر شكال من أشكال ّ
ّ
الجمعيات
التمويل املقنع قيام
مباشرة لقائمة مترشحة أو
ّ
ّ
بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو
املساهمة في تنظيمها.
وتولت دائرة املحاسبات إجراء رقابة على العمليات املالية التي شهدتها الحسابات البنكية
ّ
ّ
الجمعيات التي تلقت تمويال أجنبيا خالل سنة  2014وذلك للتأكد من مدى التزامها
لعدد من
بأحكام الفصل الرابع من املرسوم عدد  88لسنة  2011الذي ّ
ّ
الجمعيات أن تجمع
يحجر على
ّ
األموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن
ّ
تقدم الدعم املادي لهم.
مما يشير إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة بعض ال ّ
و ّ
جمعيات املرتبطة بأحزاب سياسية
ّ
مصنفة) (2ذات مخاطر سياسية بصفة غير مباشرة في الترويج لجهة سياسية
أو شخصيات
ّ
مترشحة لالنتخابات التشريعية تلقي اللجنة التونسية للتحاليل املالية تصاريح بالشبهة في الغرض.
فعلى سبيل املثال تلقت اللجنة تصاريح بالشبهة في خصوص عمليات مالية مسترابة لرئيس جمعية
ّ
مصنف كشخصية ذات مخاطر سياسية .وفضال عن ذلك ّ
تطور نشاط هذه الجمعية خالل الفترة
نتخابية بنسق مرتفع حيث شهد أحد أبرز أنشطتها وكلفته خالل هذه الفترة تطورا بنسبة ّ
ّ
هامة
اال
ناهزت  %81مقا نة بسنة ..2013
ر
ّ
الجمعيات إلى وكيل
وفي نفس السياق أفضت أعمال اللجنة إلى إحالة ملف إحدى
الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية بتونس والذي أذن بتجميد أحد حساباتها البنكية وذلك لوجود
وخاصة الفصل  4منه الذي ّ
ّ
ّ
يحجر تجميع
للجمعيات
قرائن حول مخالفتها أحكام املرسوم املنظم
األموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن

) (2مصطلح معتمد من قبل اللجنة التونسية للتحاليل املالية يطلق على الجمعيات املرتبطة بصنف من حرفاء املؤسسات املالية وغير املالية
واملتمثلين في األشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم (حسب منشور البنك املركزي
التونس ي عدد  15لسنة .)2013
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تقدم الدعم املادي لهم .ففضال عن أهمية ّ
ّ
التمويالت األجنبية) (1التي تحصلت عليها الجمعية ّ
تبين
ّ
مترشح لالنتخابات التشريعية ب ّ
النظر إلى اضطالع رئيسها بمهام صلب الحزب
للجنة ارتباطها بحزب
املعني ووجود عمليات مالية متقاطعة بين الحساب البنكي للجمعية وحسابات شخصيات من ذوي
املخاطر ّ
السياسية تنتمي إلى نفس الحزب.
وقد أفادت اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب بهذا الخصوص أنها تولّت
اتخاذ اإلجراءات في خصوص الجمعيتين المذكورتين أعاله وذلك بالتنبيه عليهما ثم
التدرج من الرقابة اإلدارية الدنيا بالتنبيه على
طلب تعليق نشاطهما تماشيا مع مبدأ
ّ
الجمعية ث ّم الرقابة القضائية بتسليط عقوبة تعليق النشاط وح ّل الجمعية بطلب من
الكاتب العام للحكومة أو ممّن له مصلحة في ذلك من طرف المحاكم المختصة.
ّ
وتبين من خالل املعطيات املتوفرة لدى اللجنة التونسية للتحاليل املالية ّأن إحدى
ّ
ّ
الجمعيات األجنبية تولت إبرام اتفاقيات تفاهم مع عدة هياكل من ضمنها حزب له قائمات مترشحة
لالنتخابات التشريعية وذلك قصد وضع تحت تصرف هذه الهياكل جميع خبرات وإمكانيات
الجمعية في مجال القيادة واإلدارة ّ
السياسية .وسجل حساب الجمعية عمليات تحويل على التوالي
ّ
لفائدة عضو بحزب سياس ي مترشح لالنتخابات التشريعية (  106أ.د) ولفائدة مجلة ناطقة باسم
ّ
حزب ثان له قائمات مترشحة لالنتخابات التشريعية ( 80أ.د).
ومن شأن العمليات املنجزة على النحو املبين أعاله ّأن تبرز أهمية املخاطر املتصلة
ب ّ
ّ
ّ
خاصة عبر الترويج بصفة غير مباشرة للقائمات أو األحزاب
نتخابية
التمويل املقنع للحمالت اال
ّ
املترشحة.
ّ
وعلى صعيد آخر تبين من خالل مقاربة قائمة املترشحين إلى االنتخابات التشريعية
ّ
ّ
باملعطيات املتوفرة لدى اإلدارة ّ
للجمعيات واألحزاب ّأن  82مترشحا ينتمون إلى  15قائمة
العامة
ّ
جمعيات خالل
إئتالفية و 30قائمة حزبية و 37قائمة مستقلة واصلوا مباشرة مهامهم كرؤساء
ّ
ّ
ّ
ّ
الجمعيات باعتبار عدم وجود
مشروعية الجمع بين صفة املترشح ورئاسة
نتخابية .ورغم
الفترة اال

) (1تحصلت الجمعية خالل الفترة  2014-2012على مبالغ تجاوزت  2م.د.
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نص قانوني صريح يمنع ذلك ّ
فإن الدائرة توص ي باعتماد التدابير الكفيلة بتالفي مخاطر الترويج
ّ
الجمعيات أي كان مجال النشاط التي ّ
ّ
تؤمنه.
املباشر أو غير املباشر للمترشحين أو األحزاب من قبل
وفي هذا اإلطار أفادت اإلدارة العامّة للجمعيات واألحزاب السياسية بضرورة
إعادة النظر في الواجبات الملقاة على عاتق الجمعيات وجعلها أكثر فاعلية واحتراما
وذلك خا ّ
صة بتحسين جودة الرقابة والمتابعة من خالل العمل على تحسين خاصة
الرقابة على الميدان ومزيد التنسيق بين جميع األطراف المتدخلة في مجال متابعة
أنشطة الجمعيات ومراقبتها.

ّ
 -2التمويل املقنع عبشوسائل اإلعالم
ّ
كرس القانون االنتخابي والقرارات التطبيقية له حرية وسائل اإلعالم في تغطية الحملة
االنتخابية ،غير ّأنه ّ
تم التأكيد على ضرورة االلتزام بمبادئ املساواة واإلنصاف بين مختلف
القائمات املترشحة وكذلك بقواعد الحملة وإجراءاتها من قبل القائمات ووسائل اإلعالم.
ّ
ّ
وينص الفصل  18من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  (1)2014على أنه يعتبر تمويال
ّ
ّ
خاصة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة
مقنعا توجيه موارد عمومية أو
لقائمة مترشحة.
وتهدف رقابة دائرة املحاسبات في هذا املجال أساسا إلى التثبت من مدى تقيد وسائل
اإلعالم والقائمات املترشحة بقواعد الحملة وشروطها الخاصة بوسائل اإلعالم وذلك من خالل
النظر في مدى نجاعة اآلليات املعتمدة لضمان تغطية إعالمية للحملة االنتخابية خالية من أي
تمويل دعائي من شأنه أن ّ
يمس من مشروعية مصادر تمويلها.
وقد أفضت هذه الرقابة إلى الوقوف ّ
خاصة على عدم كفاية آليات ضمان التقيد باملبادئ
ّ
األساسية للحملة املتعلقة بالتغطية اإلعالمية وآليات الرقابة على تطبيقها وكذلك على بعض
) (1الفصل  18من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014املؤرخ في  8أوت  2014واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية
وإجراءاته.
49

الحاالت التي قد تكون من قبيل اإلشهار السياس ي التي ّ
خصت به بعض وسائل اإلعالم عددا من
القائمات املترشحة.

 -1-2التقيد بمبادئ الحملة النتاابية وقواعدها عند التغطية اإلعالمية
ومراقبتها
ي ّ
عد تقيد وسائل اإلعالم عند تغطيتها للحملة االنتخابية بمبادئ املساواة والحياد من جهة
ومراقبة مدى التزام القائمات املترشحة بها من جهة أخرى من الضمانات الهادفة إلى تحقيق
شفافية الحملة ومشروعية مصادر تمويلها.
ّ
وفي هذا اإلطار تولت هيئة االتصال السمعي والبصري وهيئة االنتخابات) (1اتخاذ آليات
لضمان تغطية الحملة االنتخابية على أساس احترام مبادئ التعددية واإلنصاف تمثلت ّ
خاصة في
إصدار قرارات ترتيبية .غير ّأن عددا من وسائل اإلعالم السمعية والبصرية لم تتو ّل توفير تغطية
إعالمية متساوية) (2بين القائمات الراجعة إلى نفس الصنف) (3حيث قامت على سبيل املثال
بتخصيص مدة بث في كل القنوات لفائدة حركة النهضة بنسبة  %11,3من املدة التي ّ
تم تخصيصها
"للصنف أ" ) (4من القائمات املترشحة مقابل نسبة بث بلغت  %5,7بالنسبة إلى حركة نداء تونس
و %5,6للجبهة الشعبية و %3,8آلفاق تونس و %1,3لالتحاد الوطني الحر.
ّ
وينص الفصل  55من القانون االنتخابي على أنه يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ
التدابير الالزمة لضمان احترام واجب الحياد الذي يقتض ي التعامل بموضوعية ونزاهة وعدم
االنحياز إلى أية قائمة مترشحة ،وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين) . (5وقد ّ
تبين ّأن
مجلس هيئة االتصال السمعي والبصري ولئن أكد ببيانه الصادر بتاريخ  16مارس  2015على ّأن
ّ
التحري بخصوص الدور الدعائي الذي لعبته قنوات تلفزية وإذاعية لفائدة بعض
الهيئة بصدد
ّ
القائمات املترشحة خالل الحملة فإن الهيئة املذكورة لم تستكمل بعد أعمالها في هذا الشأن.
) (1قرار هيئة االنتخابات عدد  26لسنة  2014بتاريخ  8سبتمبر  2014املتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة
وااللكترونية.
ّ
) (2تقرير هيئة االتصال السمعي والبصري حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية واإلذاعية خالل الحملة االنتخابية التشريعية من  4إلى
 24أكتوبر .2014
)(3الفصل  9من القرار املشترك املؤرخ في  5جويلية .2014
) %58 (4من ّ
ّ
املخصصة لكل أصناف القائمات املترشحة.
مدة البث الجملية
) (5الفصل الثالث من القانون االنتخابي.
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وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية فقد لوحظ تخصيص أكبر نسبة
تغطية لحركة نداء تونس حيث بلغت  %24تليها حركة النهضة بنسبة  (1). % 10,5وإ ّن اقتصار
اإلجراءات التي ّ
تم إقرارها في شأن وسيلة اإلعالم املخلة بمبدأ املساواة على توجيه لفت نظر لها ال
يحول دون عدم التقيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات املترشحة.
ورغم رصد هيئة االنتخابات  363مخالفة بالنسبة إلى وسائل الإلعالم املكتوبة
ّ
واإللكترونية) (2فإنه لم يتبين للدائرة اتخاذها إجراءات في شأن وسائل اإلعالم املذكورة أو القائمات
املترشحة املخلة .وقد أفادت الهيئة في هذا الخصوص ّ
بأن أغلب التجاوزات لم ترتق إلى مرتبة
املخالفة االنتخابية التي يمكن نسبتها لقائمة أو أخرى.
ّ
ّ
يتسن لهيئتي االتصال
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالدوائر االنتخابية بالخارج فإنه لم
السمعي والبصري) (3واالنتخابات التأكد من مدى التزام القائمات املترشحة عن تلك الدوائر بمبادئ
الحملة االنتخابية والقواعد املنظمة لعالقتها بوسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة
ّ
خاصة إلى تعارض القواعد املتعلقة باستعمال القائمات لوسائل
واإللكترونية األجنبية بالنظر
ّ
اإلعالم األجنبية والنظام القانوني املنطبق في بلد اإلقامةّ .
وأدى ذلك إلى عدم تمكن دائرة
املحاسبات من النظر في مدى انتفاع تلك القائمات بتمويل دعائي غير مشروع من قبل وسائل
اإلعالم املذكورة.
ويدعو الوضع إلى معالجة مثل هذه النقائص مستقبال ّ
للرفع من ضمان تغطية إعالمية
للحملة االنتخابية ملختلف القائمات املترشحة خالية من أية مضامين دعائية بمقابل أو مجانا.

 2-2اإلشهارالسياس ي

) (1تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حول االنتخابات التشريعية والرئاسية.
) (2تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حول االنتخابات التشريعية والرئاسية.
)(3الفصل  66من القانون االنتخابي (باستثناء وسائل اإلعالم السمعية والبصرية املمثلة في تونس.
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ّ
حجر اإلطار القانوني لالنتخابات اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية وكذلك القيام
باإلشهار السياس ي املقنع من خالل الدعاية والترويج لقائمة مترشحة)ّ .(1
وتم اعتباره من ضمن
النفقات غير املشروعة.
ويهدف اإلشهار السياس ي حسب ما ّ
تم تعريفه بالقانون االنتخابي إلى استمالة الناخبين أو
التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية أو املكتوبة أو االلكترونية أو
عبر وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة.

اللكرتشونية

اإلشهار السياس ي عبش وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية أو املكتوبة أو

ّ
ركزت هيئة االتصال السمعي والبصري أعمالها فيما يتعلق بوسائل اإلعالم السمعية أو
البصرية على املخالفات التي ّ
تم في شأنها صراحة إقرار عقوبات وارتقت إلى مرتبة الجرائم
ّ
ّ
االنتخابية .وتمثل تلك الخروقات دعاية غير مشروعة من شأنها أن تشكل منحة دعائية أو نفقة
غير مشروعة) .(2ولم ّ
تحدد هيئة االنتخابات بصفة دقيقة عدد حاالت اإلشهار السياس ي التي
انتفعت بها القائمات املترشحة خالل الحملة بوسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية والتي من شأنها
ّ
أن تمثل نفقات غير مشروعة.
ّ
ّ
وقد تولت دائرة املحاسبات الوقوف على بعض الحاالت التي قد يكون من شأنها أن تشكل
إشها ا سياسيا أو إشها ا سياسيا ّ
مقنعا ّ
خصت وسائل اإلعالم بها بعض القائمات املترشحة استنادا
ر
ر
إلى نتائج أعمال الهيئتين املذكورتين وكذلك من خالل معالجة عينة من التسجيالت املتعلقة
بالقائمات الفائزة ّ
وعينة من وسائل اإلعالم املكتوبة بالتنسيق مع املصالح العمومية وبعض الهياكل
ّ
املختصة).(3
املهنية
فقد لوحظ ّأن بعض القنوات التلفزية ّ
خصت القائمات املترشحة عن حزب حركة نداء
ّ
تونس وحركة النهضة وحزب التحالف الديمقراطي بإشهار سياس ي تمثل في بث ومضات إشهارية
وذلك خالفا للفصل  45من املرسوم عدد  116لسنة  2011الذي حجر على كافة منشآت اإلعالم

) (1الفصل الخامس من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  25لسنة .2014
) (2الفصل  38من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  20لسنة .2014
) (3مؤسسة التلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا لألنباء والغرفة النقابية لوكالت اإلشهار.
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السمعي والبصري بث برامج أو إعالنات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياس ي أو قائمات مترشحة
بمقابل أو مجانا.
ّ
وتولى مجلس هيئة االتصال السمعي والبصري بتاريخ  7أكتوبر و 24أكتوبر  2014اتخاذ
قرارين في تسليط خطية بقيمة  10أالف دينار) (1على قناتين خصتا حركة النهضة وحركة نداء
تونس بومضتين إشهاريتين وإعالم)(2هيئة االنتخابات بتلك الخروقات.
وقد أفادت هذه األخيرة بأنّه "ال يمكنها حسب الفصل  73من القانون
االنتخابي تسليط عقوبة على األحزاب وبأنّها قامت باحتساب كلفة اإلشهار ضمن
سقف اإلنفاق االنتخابي للقائمات التابعة لهذين الحزبين ولم يتبين لها أ ّن لهذه
المخالفة أثرا جوهريا على نتائج االنتخابات" .
ومن جهة أخرى تولت ،حسب هيئة االتصال السمعي والبصري ،أربع قنوات تلفزية البث
املباشر لبعض التظاهرات السياسية أو االجتماعات العامة للقائمات املترشحة عن حركة النهضة
بدوائر سوسة وصفاقس وتونس .(3)1وقد خصت ثالث قنوات معنية بالبث املباشر حركة النهضة
ّ
بنسبة بث هامة بلغت بالنسبة إلى إحداها  .% (4) 37,7كما تولت إحدى القنوات البث املباشر
لتظاهرة سياسية للقائمات املترشحة عن االتحاد من أجل تونس).(5
ولئن تعتبر االجتماعات العامة وسيلة من وسائل الدعاية االنتخابية وفقا للفصل  59من
القانون االنتخابي املذكور أعاله ّ
فإن ّبثها عبر قنوات تلفزية من شأنه أن ّ
يؤدي إلى تجاوز الدائرة
االنتخابية املعنية بالتظاهرة وبالتالي إلى اتساع عدد الناخبين املستهدفين عالوة على ما يمكن أن
تحتويه تلك االجتماعات من مضامين إشهارية تهدف إلى استمالة الناخبين والتأثير في آرائهم.

) (1الفصل  45من املرسوم عدد  116لسنة .2011
) (2طبقا للفصل  73من القانون االنتخابي.
) (3املنعقدين على التوالي بتاريخ 11أكتوبر و 18أكتوبر  2014و 24أكتوبر.2014
) (4املرتبة الثانية كانت بنسبة .% 3,6
) (5االجتماع العام املنعقد بتاريخ  15أكتوبر .2014
53

ّ
وقد أكد مجلس هيئة االتصال السمعي والبصري في هذا الشأن ،ببيانه الصادر بتاريخ 14
أكتوبر  ،2014على ّأن هذا النوع من املمارسات الصحفية غير السليمة يعد ضربا من اإلشهار
السياس ي املمنوع قانونا..
وفي هذا اإلطار أفادت حركة النهضة بأنها لم تقم بتكليف القنوات بتغطية
التظاهرات وال ببثها ول م تكن على علم مسبق بذلك .كما أضافت أنها لم تكن في وضع
يسمح لها بمنع البث حتى لو أرادت ذلك بل األمر موكول إلى هيئة تعديل المشهد
السمعي البصري.
وأفاد حزب حركة نداء تونس ّ
بأن البرنامج الذي خصه بومضة اشهارية ال
عالقة له بالحزب بل هو برنامج أنتجته القناة المعنية لحث المواطنين على القيام
بواجبهم االنتخابي.
كما أفادت إحدى القنوات المعنية أن بثها المباشر الجتماعات عديد األحزاب
يندرج ضمن برنامج التغطية اإلخبارية اليومية للقناة وأنها لم تتلق أو تقدّم أي دعم
معنوي أو مادي أو اشهاري ألي حزب كان.
ّأما بالنسبة إلى وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية فقد خص) (1البعض منها القائمة
املترشحة عن حزب آفاق تونس بدائرة منوبة والقائمات املترشحة عن حزب صوت الشعب وحزب
األمان وحزب املؤتمر من أجل الجمهورية وحركة نداء تونس وحركة الشعب وحركة النهضة بدوائر
تونس 1وأريانة وصفاقس 2والقائمة املترشحة عن التحالف الديمقراطي بدائرة نابل  1ورئيس حزب
االتحاد الوطني الحر) (2بإشهار سياس ي مباشر أو ّ
مقنع .

) (1من خالل أعمال هيئة االنتخابات ودائرة املحاسبات بالتعاون مع مؤسسة التلفزة ووكالة تونس إفريقيا لألنباء.
) (2بلغت كلفة االشهار السياس ي لرئيس الحزب بإحدى املجالت  5000د.
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وفي هذا اإلطار لم يتبين للدائرة ما يفيد اتخاذ هيئة االنتخابات اإلجراءات القانونية
بخصوص حاالت اإلشهار السياس ي بوسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية باستثناء إحالة واحدة إلى
وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية بتونس بخصوص مسؤولية إحدى الصحف عن عملية إشهار
خصت األمين العام لحزب املؤتمر من أجل الجمهورية) (1وكذلك إشعار ّ
وجه إلى إحدى الصحف
بتاريخ  13أكتوبر  2014بشأن اإلشهار السياس ي الذي انتفعت به القائمة املترشحة عن حزب آفاق
تونس بمنوبة.
ّ
يتعلق بالوسائط االلكترونية فلئن ّ
ينص الفصل  68من القانون االنتخابي على أنه
وفيما
تسري كافة املبادئ املنظمة للحملة على أي وسيلة إعالم الكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر
ّ
ّ
فإنه لم ّ
يتبين تولي القائمات إعالم هيئة االنتخابات
وسائط الكترونية تهدف للدعاية االنتخابية
باملواقع والصفحات االلكترونية املخصصة لحملتها االنتخابية) .(2كما لم يتضمن اإلطار القانوني
أحكاما بخصوص مراقبة تلك الوسائط خالل فترة الحملة.
وبالرغم من استعمال شارات مختلف األحزاب املترشحة وشعاراتها وكذلك صور إشهارية
ّ
لعدد من رؤساء القائمات بمختلف وسائل اإلعالم املذكورة فإنه لم يتم تسجيل أي اعتراض من
قبل القائمات املعنية بهذا الشأن باستثناء ما قام به حزب املؤتمر من أجل الجمهورية الذي تولى
بتاريخ  9أكتوبر  2014اإلعالن بصفحته االلكترونية عن عدم تحمله أية مسؤولية فيما يتعلق
باختيارات الصحيفة ملوعد نشر اإلشهار على أساس أن نشره كان مبرمجا قبل الحملة .وتجدر
املالحظة ّ
بأن اإلشهار السياس ي ّ
محجر خالل الفترة االنتخابية وفق أحكام الفصل  57من القانون
االنتخابي.
ّ
وإزاء هذه الوضعيات وباعتبار ّأن اإلشهار يمثل خدمة ولو كان بدون مقابل كما ورد
بتعريف اإلشهار السياس ي بالقانون االنتحابي ّ
وأن التمويل الذي يتخذ شكل دعاية يندرج ضمن
التمويل العيني ونظرا إلى ما يتطلبه من تكاليف بعنوان اإلنتاج والبث وإلى ما لإلشهار السياس ي من
تأثير على الناخبين وبالتالي على شفافية الحملة واملساواة بين كافة املترشحينّ ،
فإن الدائرة تدعو
مستقبال إلى إيالء هذا الجانب مزيد العناية من خالل التحديد بأكثر دقة ملسؤولية كل األطراف من
) (1الفصل  17من قرار هيئة االنتخابات عدد  26لسنة  2014بتاريخ  8سبتمبر  2014واملتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل اإلعالم
املكتوبة وااللكترونية .
)(2الفصل  12من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  28لسنة  2014بتاريخ  15سبتمبر  2014يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة
االنتخابية وحملة االستفتاء.
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قائمات مترشحة وهيئات تعديلية ورقابية معنية باملجال ،علما ّ
بأن تكلفة الخدمات) (3التي ّتمت
ّ
وخصت بها بعض القنوات التلفزية أو وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية القائمات
اإلشارة إليها
املترشحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ترتفع على التوالي إلى ما يفوق  194أ.د و 13أ.د.
ّ
وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنه تعتبر من ضمن النفقات غير املشروعة حسب
الفصل  38من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014كل إنفاق يتخذ شكل منحة دعائية
يكون موضوعه مخالفة أو جنحة أو جناية أو القيام باإلشهار السياس ي.
ومن شأن تجسيم ما دعت إليه الدائرة أن يضمن تقيد وسائل اإلعالم بمبادئ الحملة
ّ
ّ
االنتخابية وقواعدها عند التغطية اإلعالمية وأن يمكن من تفادي تمرير كل ما من شأنه أن يمثل
دعاية غير مشروعة وكذلك إحكام مراقبة مدى التزام القائمات املترشحة بالقواعد املنظمة للحملة
في هذا املجال.


اإلشهارالسياس ي عبشوسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة

ّ
عرف الفصل  3من القانون االنتخابي اإلشهار السياس ي بكونه كل عملية دعاية بمقابل
مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف إلى الترويج
لشخص أو ملوقف أو لبرنامج أو لحزب سياس ي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم ...
ّ
عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
ّ
وتولت هيئة االنتخابات في هذا املجال اعتبار الالفتات املتضمنة لصور رؤساء وأعضاء
ّ
القائمات املترشحة والتي تقوم مقام الوسائط اإلشهارية الثابتة ّ
محجرة والسيارات املغلفة بصفة
ّ
محترفة والتي تقوم مقام الوسائط اإلشهارية املتنقلة واملركزة بوسائل النقل الخاصة إشهارا
ّ
سياسيا .ومكنت أعمال الرقابة املجراة في هذا الشأن من الوقوف على تأدية بعض القائمات
املترشحة لنفقات بعنوان اإلشهار السياس ي.

ّ
ّ
املختصة في هذا املجال.
) (3تولت دائرة املحاسبات ،عمال بالفصل  95من القانون االنتحابي االستعانة بخبرة املصالح العمومية
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ولوحظ في هذا الخصوص أن القائمة املترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة بنزرت
وقائمة الوفاء ملشروع الشهيد بدائرة بن عروس تولتا اكساء بعض السيارات بكلفة قدرها على
التوالي  5,400أ.د و  3,499أ.د وهو ما يعد من قبيل اإلشهار السياس ي.
وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى قائمات عن حزب االتحاد الوطني الحر التي تولت كراء
ّ
شاحنات إشهار رقمية وتعليق معلقات إشهارية خاصة بالحزب بمبلغ قدره  1,770أ .د
بالنسبة إلى كل من دوائر بنزرت والكاف وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة و 3,541أ.د بالنسبة إلى
دائرة نابل .1
وعالوة على ذلك اتضح أن  22قائمة مترشحة عن حزب املؤتمر من أجل الجمهورية داخل
ّ
البالد تولت خالل الحملة استعمال سيارات تم تغليفها من قبل شركة خدمات مختصة وتعليق
الفتات إشهارية على جدران منازل بمبلغ  4,190أ.د .وتجدر اإلشارة إلى أن ثالث قائمات مترشحة عن
هذا الحزب بدوائر نابل  2وسيدي بوزيد ونابل  1أفادت في إجاباتها أنه تم نزع التغليف إثر تدخل
الهيئات الفرعية لالنتخابات املعنية.
ّ
ومكنت املعاينات امليدانية املجراة على التظاهرات املنجزة من قبل القائمات املترشحة
خالل الفترة االنتخابية من قبل قضاة الدائرة من الوقوف على توزيع القائمة املترشحة عن حزب
ّ
مجلة تضمنت مقالين ّ
يروجان لرئيس
االتحاد الوطني الحر بدائرة تونس 1بتاريخ  24أكتوبر 2014
هذا الحزب .وتولى الحزب صرف مبلغ  5أ.د لفائدة املجلة املذكورة.
وحيث ّأن هذه النفقات ّ
تصنف ضمن اإلشهار السياس ي الذي ّ
تم تحجيره وفقا ألحكام
ّ
الفصل  57من القانون االنتخابي فإنه يرجع إلى النيابة العمومية لدى دائرة املحاسبات إحاطة
ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما باألفعال التي وقفت عليها أعمالها الرقابية
وتختص هذه املحاكم بزجرها .ووفقا للفصل  154من القانون االنتخابي ّ
فإن القائمات املخالفة
تكون عرضة لخطية مالية تتراوح بين  5أ.د و 10أ.د.

ج – تجاوز سقف التمويل الخاص
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ّ
ّ
نص الفصل  11من األمر عدد  2761لسنة  2014على أنه ال يمكن أن يتجاوز سقف
ّ
ل ّ
ترشحها ّ
كل قائمة ّ
ّ
بالنسبة إلى ّ
نهائيا خمس ي
تم اإلعالن عن قبو
الخاص النقدي أو العيني
التمويل
ّ
االنتخابية .وخالفا لذلك ّتمت معاينة تجاوز هذا السقف
السقف اإلجمالي لإلنفاق على الحملة
ّ
ّ
بالنسبة إلى القائمة املترشحة عن حزب حركة النهضة بدائرة صفاقس  1حيث تبين من خالل
بقيمة
فحص املؤيدات املقدمة إلى الدائرة تجاوزها لسقف التمويل الخاص لإلنفاق
 258,500د .وسجلت القائمة املترشحة عن التحالف الديمقراطي بدائرة بنزرت تجاوزا في سقف
التمويل الخاص بقيمة  3,655أ.د.
وخالفا للفصل  77من القانون االنتخابي الذي حدد املساهمة الفردية للذوات الطبيعية
ّ
في حدود عشرين مرة األجر املضمون في القطاعات غير الفالحية تم الوقوف على تجاوز القائمة
ّ
املترشحة عن حزب اللقاء الدستوري بدائرة تونس  2سقف التمويل الخاص بقيمة  0,602أ.د.
ّ
االنتخابية للقائمة املترشحة عن حزب املبادرة بدائرة
وبلغت مساهمة أحد األفراد في تمويل الحملة
املنستير  6,500أ.د أي بتجاوز السقف بمبلغ  102دّ .
وسجلت القائمة املترشحة عن حزب حركة
نداء تونس بدائرة نابل  1تجاوز السقف من قبل أحد املت ّبرعين بما قيمته  3,602أ.د.
ّ
ّ
الرقابة على ّ
االتحاد الوطني ّ
مكنت أعمال ّ
ومن جهة أخرى
الحر من الوقوف
مالية حزب
على عديد النقائص تعلقت بمشروعية موارده مما انعكس على موارد الحملة وعلى سقف التمويل
الخاص املسموح به باعتبار مساهمة الحزب في تمويل قائماته.
ّ
فقد تم الوقوف على غياب موارد ّ
مالية متأتية من تبرعات أو من اشتراكات املنخرطين
ّ
ّ
ّ
حصريا من تحويالت بنكية
املصرح بها للدائرة متأتية
حيث اتضح أن موارد الحساب البنكي للحزب
إلى 2
منجزة من قبل رئيس الحزب بلغت  450أ.د خالل الفترة املمتدة من  17أفريل 2014
ّ
ّ
وتعد هذه املمارسات خرقا للفصل  17من املرسوم عدد  87لسنة  2011املتعلق
سبتمبر .2014
بتنظيم األحزاب السياسية ّالذي ّ
ّ
سنويا ،وذلك
حدد قيمة االشتراك الواحد بمبلغ أقصاه  1,2أ.د
باعتبار أن رئيس الحزب هو املنخرط واملساهم الوحيد .وقد ّ
تم ذلك في غياب مسك السجالت
ّ
املنصوص عليها باملرسوم املذكور ومنها على وجه الخصوص سجل االنخراطات والتبرعات .وتشكل
هذه املمارسات مخالفة للفصل  19من نفس املرسوم ّالذي ّ
ّ
السياسية قبول
حجر على األحزاب
ّ
ّ
بالنسبة إلى ّ
ّ
كل
السنوية  60أ.د
تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها
مانح.
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وقد تولّى الحزب المعني بتاريخ  15ماي  2015إجابة عن استفسارات الدائرة
بتبرعات نقدية تحمل إمضاء األمين العام للحزب بقيمة 262
مدّها بوثائق إثبات تعلّقت ّ
أ.د تمت خالل الفترة الممتدّة من غرة مارس  2014إلى  16أوت  .2014إالّ أنّه في
غياب سجّالت التبرعات ودفاتر الجذاذات والبيانات المتعلّقة بها ال يمكن الجزم
بمصداقية وصوالت التبرعات المقدّمة خاصة أن مراجع الحسابات وقف على نفس
اإلخالل في تقريره المتعلّق بالسنة الماليّة  2011حيث أشار إلى غياب السجّالت
القانونيّة.
وفضال عن ذلك لم ّ
يقدم الحزب املذكور ما يفيد تنزيل هذه التبرعات بحسابه البنكي
ّ
كل املعامالت ّ
الذي ّ
ينص على أ ّن ّ
املالية
الوحيد وذلك خالفا للفصل  17من املرسوم املذكور سابقا
للحزب صرفا ودخال ّ
تتم عن طريق الحساب البنكي الوحيد.
ولئن أفاد الحزب في إجابته عن استفسارات الدائرة ّ
أن جزءا من مداخيله
لسنة  2014والبالغ  128أ.د متأت من قرض من أمين عام الحزب فإن ذلك يمثل خرقا
للفصل  17من المرسوم عدد 87

نص على ّ
لسنة  2011الذي ّ
أن موارد الحزب

المتأتّية من القروض تكون لدى مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد
المؤرخ في  10جويلية .2001
 65لسنة 2001
ّ
ّ
ّ
تحصلت عليه
مشروعية تمويل الحزب على التمويل الذاتي الذي
وقد انعكست عدم
ّ
القائمات املترشحة عن الحزب املذكور حيث بلغت جملة السحوبات من حساب الحزب خالل
ّ
ّ
االنتخابية ما قيمته  229,243أ.د .من ضمنها مبلغ  180,528أ.د يمثل سحوبات خصصها
الفترة
الحزب لتمويل القائمات التابعة له حسب املعطيات املستقاة لديه .وتبعا لذلك تولت الدائرة إعادة
ّ
احتساب مناب ّ
كل قائمة في التمويل الذاتي املتأتي من الحزب واملسموح به قانونا على أساس
ّ
ّ
االنتخابية
حصتها في مجموع النفقات التي بذلها الحزب على مختلف قائماته املترشحة خالل الفترة
والتي وردت في شأنها وثائق إثبات لدائرة املحاسبات.
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ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر التي
وبناء على ما سبق ذكره تكون القائمات املترشحة عن حزب
قدمت حساباتها ( 25قائمة) قد استفادت بتمويل تجاوز ّ
ّ
الحد القانوني املسموح به للحزب بقيمة
جملية قدرها  105,933أ.د .وإزاء هذه اإلخالالت تحصلت هذه القائمات على تمويل خاص تجاوز
الحد القانوني املسموح به للفرد الواحد كما ّ
تم تحديده بالفصل  77من القانون االنتخابي .كما
تجاوزت القائمتان املترشحتان عن نفس الحزب بدائرتي توزر وتونس  1سقف التمويل الخاص
الجملي املحدد بخمس ي سقف االنفاق االنتخابي.

د  -مااطرالتمويل األجنبي
ّ
ينص الفصل  80من القانون االنتخابي على أنه يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما
فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية .وقد أفضت األعمال الرقابية للدائرة في هذا املجال
ّ
االنتخابية التشريعية إلى الوقوف على مالحظات
والهادفة إلى التأكد من مشروعية تمويل الحملة
تعلقت بمحدودية منظومة الرقابة على التمويل األجنبي وبارتفاع مستوى املخاطر املتصلة
ّ
االنتخابية التشريعية.
بمشروعية مصادر تمويل الحملة
ففي ما يخص آليات الرقابة نص الفصل  89من القانون االنتخابي على أن تتولى هيئة
ّ
االنتخابات خالل الحملة مراقبة التزام القائمات املترشحة بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وفرض
احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك املركزي التونس ي ودائرة
املحاسبات ووزارة ّ
املالية .وتعمل هيئة االنتخابات طبقا للفصل  5من قرارها عدد  20على ضمان
شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف األموال املرصودة لها وعلى منع تمويل الحملة بمصادر
أجنية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة وذلك بالتنسيق مع ّ
السلط القضائية
ّ
واإلدارية ذات العالقة .إال ّأن تعاون هيئة االنتخابات مع الجهات اإلدارية املختصة في مجال رقابة
ّ
ّ
ّ
االنتخابية اقتصر بالنسبة إلى البنك املركزي التونس ي على املسائل املتعلقة بإصدار
تمويل الحملة
ّ
ّ ّ
بالنسبة إلى وزارة ّ
املالية فقد
املناشير املتعلقة بالحسابات البنكية الوحيدة املخصصة للحملة .أما
اقتصر على صرف املنحة في هذه الحسابات دون أن يشمل الرقابة على مشروعية مصادر التمويل.
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وفي هذا السياق وخالفا للفصل  90من القانون االنتخابي لم ّ
يتبين ما يفيد قيام مصالح
البنك املركزي التونس ي اتخاذ إجراءات خصوصية بهذا العنوان باستثناء إصداره مناشير للبنوك)(1
ّ
االنتخابية تمويالت أجنبية.
تدعوها إلى الحرص على عدم تلقي الحسابات املفتوحة بعنوان الحملة
ولم يتبين تولي مصالحه املختصة إنجاز أعمال تفقد لدى املؤسسات البنكية للتأكد من مدى
ّ
تقيدها بهذه اإلجراءات.
وقد أفاد البنك المركزي في هذا الخصوص ّ
أن عدم إنجازه أعمال تفقد لدى
المؤسسات البنكية مردّه تعدد القائمات وتشتتها على الفروع البنكية في كامل أنحاء
البالد وهي مهمة تتطلب قدرات بشرية ووسائل استثنائية لم يتسن للبنك المركزي
التونسي توفيرها في اآلجال المطلوبة .غير ّ
أن البنك المركزي التونسي يعتزم
مستقبال بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات واللجنة التونسية للتحاليل
المالية والبنوك تعزيز المراقبة على كل التحويالت األجنبية للحسابات الخا ّ
صة
بالحمالت االنتخابية والحسابات الشخصيّة للمترشحين على ّ
أن يتم مدّه بالمعطيات
المتعلقة بهذه الحسابات في اآلجال المعقولة.
ولئن لم تشهد الحسابات البنكية املفتوحة بعنوان الحملة واملودعة لدى الدائرة تنزيل
ّ
ّ
موارد أجنبية بها فإنه تتعين اإلشارة إلى بعض النقائص التي تعلقت بالدوائر املترشحة بالخارج .فقد
ّ
تحصلت إحدى القائمات االئتالفية على مبلغ  6.429أورو بعنوان تمويل خاص تأتى من ذوات
أجنبية .ولم تتول القائمة ال ّ
ّ
رد على املالحظات األولية املوجهة لها من قبل
طبيعية حاملة ألسماء
الدائرة.
ّ
وعلى صعيد آخر ّ
تم الوقوف على تسجيل بعض الحسابات الشخصية ملترشحين عمليات
ّ
ّ
بالنسبة إلى البعض منها التصريح بالشبهة)ّ (1
مما
االنتخابية ولم يتم
غير اعتيادية تزامنت مع الفترة

) (1منشور عدد  8لسنة  2014بتاريخ  16سبتمبر  2014ومنشور عدد  9لسنة  2014بتاريخ  26سبتمبر .2014
) 10 (1عمليات مسترابة ( 4.249أ.د) من ضمن  117عملية بمبلغ إجمالي قدره  8.600أ.د ّتم انجازها على مستوى الحسابات الشخصية
ّ
للمترشحين لالنتخابات التشريعية املفتوحة لدى بنكين خالل سنة .2014
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ّ
يستدعي تدعيم آليات الرقابة على العمليات البنكية للمترشحين من قبل الجهاز البنكي لضمان
مشروعية التمويل غير العمومي للحملة.
ّ
كما ّ
تم الوقوف على تلقي تسعة مترشحين لالنتخابات التشريعية مبالغ صادرة من الخارج
خالل سنة  2014بواسطة تحويالت بنكية أو بريدية باستثناء التحويالت بعنوان املساعدات
ّ
العائلية .إال ّأن عدم تبرير املعنيين مشروعية مصادر هذه التمويالت واستعمالها عبر تقديم الوثائق
ّ
خاصة
املثبتة ملوضوعها ومآلها ساهم بدوره في ارتفاع مخاطر تمويل الحملة بتمويالت أجنبية
ّ
بالنظر إلى تولي أغلب املترشحين املعنيين إيداع مبالغ بالحسابات الوحيدة للحملة بعنوان التمويل
الذاتي.
املالية عناية ّ
وفي سياق متصل ساهم إيالء اللجنة التونسية للتحاليل ّ
خاصة بالتصاريح
ّ
بالشبهة الواردة عليها بخصوص املترشحين لالنتخابات التشريعية لسنة  2014في إبراز مخاطر
ّ
ّ
االنتخابية ألحد املترشحين غير الفائزين أفض ى إلى إحالة ملفه إلى وكيل
تمويل أجنبي للحملة
الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية بتونس.
ّ
وشهد عدد ّ
ّ
االنتخابية
الحواالت البريدية املتأتية من الخارج ومبالغها املنجزة خالل الفترة
ّ
االنتخابية حوالي ثلث املبلغ الجملي للتحويالت
ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمتها خالل الفترة
ّ
املنجزة خالل سنة  .2014وانتفع  20مترشحا بحوالي  % 26منها .وتجاوزت قيمة هذه التحويالت في
ّ
بعض الحاالت  40ألف دينار ّ
مما يستدعي تدعيم آليات الرقابة على العمليات البريدية للمترشحين
من قبل البريد التونس ي لضمان مشروعية التمويل غير العمومي للحملة.
ّ
وعلى صعيد آخر تولت دائرة املحاسبات تقص ي البيانات املتعلقة بالتمويل األجنبي لدى
اإلدا ة العامة ّ
للديوانة التي تضطلع في إطار مهامها ّ
خاصة بمهمة رقابة حركة األموال داخل البالد
ر
وعبر الحدود .وفي هذا اإلطار ّ
تم الوقوف على إنجاز عمليات بيع أوراق نقدية لدى مؤسسات بنكية
ّ
بمبلغ إجمالي قدره  73ألف دينار من قبل  3مترشحين لم تتوفر في خصوصها تصاريح بتوريد
العامة ّ
العملة لدى اإلدارة ّ
للديوانة.
ّ
ومكن النظر في قاعدة املعطيات "عملة " لدى مصالح ّ
الديوانة من معاينة أهمية حجم
عمليات توريد العملة التي ّتمت خالل سنة  2014حيث بلغت ما قيمته  2.501,837م.د وأهمية
ّ
ّ
االنتخابية إذ بلغت ما قيمته  686,832م.د أي ما يمثل
املبالغ التي لم يتم تحديد مآلها خالل الفترة
.%27,45
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ورغم أهمية املبالغ غير املسواة بعنوان العملة ّ
املوردة وارتفاع املخاطر بعنوانها ال تتوفر
لدى مصالح البنك املركزي التونس ي معطيات شاملة حول مآلها النهائي وذلك بالنظر إلى تعدد أوجه
استعمالها كإيداعها لدى وسيط مقبول أو صرف هذه املبالغ لدى البنوك أو استعمالها في إطار
عمليات تجا ية .ولئن تولت مصالح ّ
الديوانة بداية من شهر سبتمبر  2014االنطالق في تنفيذ آلية
ر
ّ
اإلجراء الحدودي) (1فقد تبين أن نسبة تطبيق هذا اإلجراء خالل الفترة املمتدة من شهر سبتمبر
 2014إلى  14نوفمبر  2014لم تتجاوز .% 34
ويستدعي مزيد تفعيل آلية اإلجراء الحدودي املذكورة تدعيم التنسيق بين البنك املركزي
التونس ي ومصالح ّ
الديوانة لتوفير املعطيات الالزمة للتأكد من مآل العملة ّ
املوردة كطبيعة نشاط
األشخاص الذين يتولون توريد مبالغ ّ
هامة من العملة األجنبية وتفادي التأخير في توفير هذه
املعطيات خصوصا ّأن مصالح ّ
الديوانة لم تتلق إلى غاية  20أفريل  2015إجابة بخصوص مطلبها
ّ
املوجه إلى البنك املركزي التونس ي بتاريخ  11ديسمبر  2014حول طبيعة نشاط أشخاص تولوا
توريد مبالغ ّ
هامة من العملة األجنبية .ومن شأن ذلك أن يدعم رقابة مسالك التمويل األجنبي
ّ
والحد من مخاطر االستعمال غير املشروع لتلك التدفقات.

 -IVاإلفصاح عن املوارد
لضمان شمولية موارد الحملة االنتخابية أوجب اإلطار القانوني لالنتخابات تحديد قيمة
املوارد العينية وتقييدها في السجل املعد لذلك وتنزيل املوارد املالية املتأتية من التمويل الذاتي أو
الخاص أو العمومي فور قبضها بالحساب البنكي الوحيد للحملة.

أ-

التبشعات العينية

ّ
نص الفصل  34من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014على وجوب تسجيل
ّ
ّ
ّ
املعد لذلك مع بيان طبيعة هذا املورد العيني واسم ولقب وصفة
السجل
العينية في
املوارد
ّ
الشخص الذي قدمه وعدد الوصل املمض ى من قبله واملرقم بصفة مسبقة .غير ّأن عديد القائمات

) (1واملتمثل في مد قاعة العمليات الديوانية ملصالح إدارة الحدود واألجانب بمعطيات حول املسافرين الذين يتولون التصريح بمبالغ ّ
هامة في
العملة عند الدخول للتثبت من مآل هذه املبالغ.
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ّ
لم تتول تقديم ّ
املؤيدات املثبتة لبعض مواردها املدرجة في حساباتها ّ
املالية ّ
بالتحقق
مما ال يسمح
من مشروعية مصادرها.
ّ
ّ
ويذكر في هذا السياق أن الحسابات ّ
املالية لقائمتين مترشحتين عن حزب االتحاد الوطني
ّ
املترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة القيروان ّ
ّ
تضمنت
الحر بدائرتي قبلي ونابل  2وللقائمة
تبرعات ّ
بيانات حول حصولها على ّ
عينية بلغت تباعا  8,350أ.د و 10,746أ.د و 5,700أ.د مجهولة
املصدر وذلك في غياب ّ
مؤيدات لها.
ّ
يتوفر في شأنها ّ
وبلغت جملة املوارد ّ
مؤيدات لتسع قائمات مستقلة) (1حوالي
العينة التي ال
 16,420أ.د وهو ما يمثل نسبة  % 95,26من مواردها الذاتية وما نسبته  % 27من مجموع مواردها.
ومن جهة أخرى لوحظ غياب ّ
سجالت التبرعات وغياب التنصيص على هوية ّ
املتبرعين
ّ
فضال عن افتقار وصوالت ّ
التبرع إلى ختم الهيئة الفرعية لالنتخابات بالنسبة إلى بعض القائمات
ّ
ّ
مما ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر
يخل بشفافية التبرعات .ويذكر في هذا الشأن القائمة املترشحة عن حزب
بدائرة املنستير والقائمة املترشحة عن االتحاد من أجل تونس بدائرة القيروان اللتان لم ّ
تمدا
ّ
الدائرة بدفتر التبرعات العينية .وكذلك الشأن بالنسبة إلى القائمة املترشحة عن حزب اللقاء
الدستوري بدائرة قبلي التي لم تقدم مؤيدات بعنوان مساهمات عينية بمبلغ  3,020أ.د فضال عن
تبرع عيني ال تحمل توقيع ّ
معاينة وصوالت ّ
املتبرعين.
ّ
ّ
تضمنت الحسابات ّ
وعالوة على ذلك ّ
املالية لقائمات مترشحة عن حزب االتحاد الوطني
بتبرعات ّ
الحر) (1بيانات حول انتفاعها ّ
ّ
عينية إما في شكل كراء سيارات بمبالغ قدرها  4,200أ.د
و 6,720أ.د أو في شكل التكفل بمصا يف طباعة بمبلغ  2,238أ.د دون تحديد الجهة التي ّ
تكفلت
ر
بهذه النفقات.
ّ
وقد ّبررت أغلب القائمات النقائص املذكورة بعدم علمها بتوفر مثل هذه الدفاتر فضال
ّ
محدودية اإلحاطة ّ
ّ
ّ
الفرعية لالنتخابات".
والتأطير التي وفرتها لها الهيئات
عن "

) (1قائمات إرادة وتحدي وصوت الجريد وامليعاد والعدالة ولنكن عادلين وخدمة للمواطن ووفاء للوطن وأمل قفصة واإلقالع.
) (1بدوائر سوسة وقفصة وتونس.1
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ّ
ّ
ّ
االتحاد الوطني ّ
الحر ) (2لم
ومن جهة أخرى اتضح أن قائمتين مترشحتين عن حزب
ّ
تتض ّمن ّ
سجالتهما موارد ّ
عينية ّ
تبرع بها الحزب بمبلغ جملي قدره  5,517أ.د .
ّ
ّ
وتمثل التمويل العيني في بعض الحاالت األخرى في ّ
تكفل الحزب املترشحة عنه قائمات
ّ
ببعض املصاريف .غير أنه لم يتبين قيام القائمات املعنية بتسجيل هذه التبرعات في حسابياتها على
ّ
الحر بدائرة سوسة بعنوان كراء ّ
االتحاد الوطني ّ
سيارات بمبلغ
غرار القائمة املترشحة عن حزب
ّ
 5,880أ.د .وفي نفس السياق لم تتو ّل القائمات املترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدوائر أريانة
ّ
ّ
عينية متأتية من الحزب بقيمة  7,659أ.د بعنوان
وجندوبة والقيروان تسجيل مساهمات
ّ
االنتخابية.
مستلزمات الدعاية
ّ
وأفرزت املهمة الرقابية امليدانية على حزب حركة نداء تونس في جانبها املتعلق بتمويل
ّ
ّ
املترشحة لم ّ
االنتخابية التشريعية لسنة ّ 2014
يتم
تحمل الحزب نفقات لفائدة قائماته
الحملة
التصريح بها من قبل القائمات ضمن حساباتها ّ
املالية .فقد تم الوقوف على ّ
تحمل الحزب خالل فترة
الحملة مصاريف بمبلغ  144أ.د بعنوان نفقات ذات صبغة انتخابية تمثلت في مصاريف طباعة
ّ
واقتناء هدايا) (1لم ّ
يتم التصريح بها من قبل القائمات املترشحة عن هذا الحزب ضمن حساباتها
املالية املودعة لدى الدائرة.
ّ
ّ
املصرح بها من قبل القائمات املترشحة بمختلف
كما تبين من خالل مقاربة املعطيات
ّ
االنتخابية واملعطيات املستقاة من الوثائق التي تحصلت عليها الدائرة من قبل نفس الحزب
الدوائر
اختالف في تحديد املساهمات النقدية والعينية للحزب ارتفعت على التوالي إلى  25أ.د و 19,765أ.د
يتم تسجيلها من قبل القائمات بحساباتها ّ
لم ّ
املالية.
وسجلت القائمة املترشحة عن حركة نداء تونس بدائرة قبلي فارقا بين املداخيل املبينة
بالحساب املالي وتلك التي أفرزتها رقابة الدائرة بلغ  10,800أ.د حيث لم تحتسب بعض املساهمات
العينية والقسط الثاني من املنحة.
ولم يتم من قبل  19قائمة مترشحة عن حزب املؤتمر من أجل الجمهورية تسجيل
ّ
املساهمة التي ّ
قدمها لها الحزب كتمويل ذاتي عيني والتي ناهزت  260أ.د في سجالت النفقات
) (2بدائرتي تونس  2وقابس.
) (1منها  17,420أ د ّتم بشأنها تحديد القائمات املنتفعة باالعتماد على حسابية الحزب والفواتير املؤيدة لنفقاته.
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ّ
التأليفية .وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى  9قائمات عن حزب االتحاد
واملداخيل وفي القائمات
الوطني الحر التي لم تفصح ضمن قائمة املداخيل والنفقات عن موارد عينية تحصلت عليها قدرها
 61,526أ.د.
ومن جهة أخرى ،وفيما يتعلق بتقييم التبرعات العينية ولضمان املساواة بين مختلف
ّ
املترشحين ّ
كرس القانون االنتخابي احتساب النفقات العينية ضمن السقف االنتخابي وذلك بهدف
ّ
ّ
ّ
ّ
الحزبية لإلمكانات الهامة املتاحة لها بطريقة ّ
العملية
بشفافية
تخل
تجنب توظيف بعض القائمات
االنتخابية وبنزاهتها .ونص الفصل  8من قرار هيئة االنتخابات عدد ّ 20
ّ
املؤرخ في  8أوت  2014على
ّ
ّ
أنه يتم تقدير قيمة التمويل العيني بغرض تنزيله في الحساب املالي للقائمة املترشحة بالرجوع إلى
األسعار املعمول بها في السوق حين تسلمها وباعتبار االهتالك.
وفي هذا اإلطار اتضح من خالل النظر في التبرعات العينية ّ
املنزلة بالحسابات ّ
املالية
ّ
لقائمات عن حركة النهضة ) (2أن طريقة تقديرها ّ
العينية ال ترتكز على األسعار املتداولة
للتبرعات
ّ
ّ
بالسوق وتعتبر منخفضة خاصة بالنسبة إلى املبالغ املتعلقة باستعمال السيارات الخاصة أو كراء
املحالت للقيام بالتظاهرات أو لشراء معدات للتظاهرات.

ب -املوارد النقدية
ّ
لم ّ
املخصصة للحملة بالحساب
تتقيد بعض القائمات املترشحة بتنزيل كامل املوارد
البنكي على غرار املوارد املالية املتأتية من مساهمات حزبية أو ّ
تبرعات نقدية أو مساهمات خاصة.
ويذكر في هذا الصدد خاصة ست قائمات عن حزب حركة نداء تونس) (1التي لم تتول تنزيل
بالحساب البنكي الوحيد موارد قدرها  21,336أ.د وست قائمات عن حركة وفاء) (2موارد قدرها
 16,342أ.د وست قائمات عن حزب آفاق تونس) (3موارد بلغت  14,137أ.د و 4قائمات عن حزب
املباد ة الدستورية ) (4موا د بمبلغ جملي قد ه  8,063أ.د .كما لم ّ
تنزل أربع قائمات عن حزب املجد
ر
ر
ر
) (5بالحساب البنكي الوحيد مبالغ قدرها  4,405أ.د و 3قائمات عن حزب التحالف الديمقراطي)(6
مبلغا قدره  7,928أ.د.
) (2بدوائر بنزرت والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس  1وصفاقس  2وتونس  2وسوسة وباجة وإيطاليا.
) (1بدوائر زغوان والقيروان ومدنين وسيدي بوزيد وصفاقس  2وبنزرت.
) (2بدوائر أريانة ونابل  1وصفاقس  2وصفاقس  1وبنزرت ومدنين.
) (3بدوائر سليانة و نابل 1و تونس 2وبن عروس و صفاقس 1واألمريكيتين وبقية دول أوروبا.
) (4بدوائر منوبة ومهدية وسليانة وتطاوين.
) (5بدوائر تونس  2ومنوبة ومدنين وتطاوين
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ّ
ويذكر في نفس اإلطار عدم تنزيل قائمات مترشحة عن حزب حركة النهضة بدوائر
صفاقس وفرنسا  1وفرنسا  2ملبالغ جملية ارتفعت إلى  5,082أ.د بالحساب البنكي الوحيد .وكذلك
كان الشأن بالنسبة إلى قائمتين عن حزب التيار الديمقراطي) (7انتفعتا بتمويالت ذاتية وخاصة
نقدية بمبلغ جملي قدره  10,062أ.د دون اإلفصاح باملبلغين املذكورين في إطار الحساب البنكي
الوحيد.
وقد ّبررت بعض القائمات هذا اإلخالل ّ
ّ
االنتخابية وتسارعها
بأن ضغط مواعيد الحمالت
وحرصها على اإليفاء بالتزاماتها تجاه ّ
املزودين الذين تعاملت معهم قد حالت دون تنزيل بعض املوارد
ّ
املالية بالحساب البنكي الوحيد املفتوح للغرض.
وتحول هذه النقائص دون التأكد من مشروعية وشمولية موارد القائمات املعنية
ونفقاتها ومن التحقق من احترام سقف اإلنفاق االنتخابي ومن شأن هذه النقائص أن تنعكس
سلبا على درجة شفافية الحملة وأن تؤدي بالنظر إلى أهمية املبالغ النقدية التي لم ّ
يتم تنزيلها
ّ
بالحساب البنكي إلى رفض الحساب املالي للقائمة املخلة وتحميلها عقوبة تساوي  %10من سقف
اإلنفاق االنتخابي وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  98من القانون االنتخابي.

) (6بنابل  2والقيروان وباجة.

) (7بدائرتي مدنين و بنزرت.
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الجزء الثالث
مراقبة نفقات الحملة النتاابية

ّ
تبين من النظر في طبيعة نفقات الحملة االنتخابية للقائمات على نحو ما ّ
تم التصريح به
إلى دائرة املحاسبات ّأن هذه النفقات تجاوزت  9.661أ.د ّ
وأن مصاريف كراء املعدات ووسائل النقل
ومصاريف الطباعة والنشر ومصاريف التظاهرات واالجتماعات نالت النصيب األكبر من مجموع
النفقات املنجزة حيث مثلت على التوالي  %31,74و %30,78و .%20,62ويبرز الرسم البياني املوالي
هيكلة نفقات هذه القائمات :

توزيع النفقات حسب النوعية
9.84%

الطباعة والنشر واإلشهار

7.02%

30.78%

التظاهرات واالجتماعات واالستقباالت
كراء املعدات ووسائل النقل
األجور واملنح

31.74%
20.62%

مصاريف مختلفة

وقد تمت تأدية أكثر من نصف ( ) % 51,23هذه النفقات نقدا .وإجماال ّ
تبوب هذه
النفقات حسب طريقة تأديتها كاآلتي :
بيان طريقة الدفع
نقدا
صك
تحويل
عيني
املجموع

املبلغ بالدينار
4 950 010,216
1 787 072,761
1 125 951,754
1 798 913,353
9 661 948,084

النسبة ()%
51,23
18,50
11,65
18,62
100,00

وق د د ددد بلغ د د ددت نفق د د ددات القائم د د ددات الف د د ددائزة  3.376أ.د وه د د ددو م د د ددا تج د د دداوز  %34م د د ددن مجم د د ددل
النفقات املصرح بها من قبل القائمات التي أودعت حساباتها لدى دائرة املحاسبات.
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ّ
ومكنت الفحوصات املجراة على نفقات الحملة االنتخابية من الوقوف على نقائص
ّ
تعلقت خاصة بمدى مشروعية النفقات املنجزة وبدرجة شفافية حسابات الحملة ومصداقيتها.

 -Iمشروعية نفقات الحملة
ّ
تعلقت أبرز النقائص التي تم الوقوف عليها بخالص نفقات ذات طبيعة غير انتخابية
وبإنجاز نفقات تجاوز مبلغها الفردي  500د أو بتجزئتها لتفادي تسديدها من خالل تحويل أو صك
بنكي.

أ -الصبغة النتاابية للنفقات
ّ
تتمثل املصاريف االنتخابية وفقا للفصل  3من القانون االنتخابي في مجموع النفقات
النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة االنتخابية من قبل القائمة أو الحزب أو لفائدتهم
وتم استهالكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته .ونص
الفصل  37من قرار هيئة االنتخابات عدد  20لسنة  2014خاصة على أنه ال تكتس ي النفقة صبغة
التعهد بها خالل الفترة االنتخابية ّ
انتخابية إال إذا ّ
تم ّ
وتم دفعها أو استهالكها في الدائرة االنتخابية
ّ
ّ
املعنية إذا تعلق األمر باالنتخابات التشريعية .غير أن فحص الوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة
بالحملة أفرز حاالت تضمين الحسابات املالية ملصاريف ال تكتس ي صبغة انتخابية.
ويذكر في هذا الشأن خاصة ّ
تعهد بعض القائمات املترشحة عن أحزاب فائزة بمقعد
بمجلس نواب الشعب لنفقات تعتبر غير انتخابية بلغ قدرها  57,902أ.د بالنسبة إلى حزب االتحاد
الوطني ّ
الحر ) (1و 36,447أ.د بالنسبة إلى حزب املؤتمر من أجل الجمهورية)(2
و 29,881أ.د
بالنسبة إلى حزب آفاق تونس) (3و 28,268أ.د بالنسبة إلى حزب حركة نداء تونس) (4و 17,462أ.د
) (1بدوائر سيدي بوزيد وسوسة وبن عروس واملهدية وقفصة وتونس  2وقبلي ونابل  1ونابل  2ومنوبة واملنستير ومدنين وسليانة وباجة وتوزر
والقصرين والقيروان وجندوبة وزغوان وبنزرت وأريانة وتونس .1
) (2بدوائر باجة والقصرين ونابل  2وبن عروس وفرنسا  2وقفصة وجندوبة والقيروان ومدنين ونابل  1وسيدي بوزيد وسليانة وسوسة وتونس 2
وزغوان وأريانة وبنزرت وقابس وقبلي والكاف واملهدية ومنوبة واملنستير وتوزر وتونس  1وصفاقس  1وصفاقس  2وتطاوين.
) (3بدوائر الكاف وسيدي بوزيد وتوزر وتونس  1وأريانة وبن عروس وجندوبة واملهدية ونابل  1وصفاقس  1وتونس  2وفرنسا  1وصفاقس 2
والقصرين والقيروان وقفصة ونابل  2وباجة والقارة األمريكية وبقية دول أوروبا.
) (4بدوائر تونس  2وبن عروس ونابل  2وبنزرت وسوسة وزغوان واملنستير وجندوبة واملهدية ومدنين وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وتوزر
وصفاقس  1وصفاقس  2والقصرين وقابس وفرنسا .1
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بالنسبة إلى حزب املبادرة الوطنية الدستورية) (1و 16,240أ.د بالنسبة إلى حزب حركة
و 8,458أ.د) (3بالنسبة إلى حزب التحالف الديمقراطي.

النهضة)(2

وبلغ حجم النفقات غير االنتخابية التي ّ
تم الوقوف عليها بالنسبة إلى قائمات إئتالف
الجبهة الشعبية وقائمة نداء التونسيين بالخارج تباعا  45,178أ.د) (4و  14,195أ.د).(5
ّ
ولم تخل نفقات عدد من القائمات املترشحة عن أحزاب غير فائزة في االنتخابات
التشريعية من مثل هذه النقائص .ويذكر في هذا ّ
الصدد خاصة قائمات عن حزب املجد) (6بمبلغ
 7,299أ.د و قائمات عن حزب الجبهة الوطنية التونسية) (7بمبلغ  3,504أ.د.
ّ
وتوزعت النفقات غير االنتخابية املذكورة إلى نفقات لم تكن تهدف إلى نيل ثقة الناخب
ونفقات استهلكت خارج الفترة االنتخابية فضال عن نفقات ّتمت تأديتها خارج الدائرة االنتخابية
املترشح بها.
ّ
يتعلق بالنفقات التي لم تكن غايتها نيل ثقة ّ
الناخب يذكر على سبيل املثال ما
ففيما
ّ
أنجزته القائمة املترشحة عن حزب االتحاد الوطني ّ
الحر بدائرة نابل 2التي تولت خالص أتعاب
بقيمة  3,720أ.د بعنوان توزيع مطويات خالل يوم االقتراع والقائمات عن حركة نداء تونس بدوائر
قبلي وقابس وسليانة وصفاقس التي ّ
تكفلت خاصة بتسديد أتعاب عضو بالقائمة والوكيل املالي لها
في نفس الوقت ونفقات معدات لتكوين املالحظين بمبلغ جملي تجاوز  2أ .د.
كما تم الوقوف على تحميل قائمتين مترشحتين عن حزب آفاق تونس بدائرتي تونس 1
والقصرين وكذلك قائمتين عن حزب املبادرة الوطنية الدستورية بدائرتي القصرين وزغوان
لنفقات بعنوان خالص أتعاب مالحظين يوم االقتراع بلغت ما جملته على التوالي  4,500أ.د و5,490
أ.د .كما يذكر في هذا ّ
السياق تولي القائمة املترشحة عن حزب العمل التونس ي بدائرة نابل  2صرف
)(1بدوائر سوسة وزغوان وقفصة وتونس  2وأريانة ونابل  1وبنزرت وجندوبة واملهدية وقابس وقبلي وتطاوين وسليانة والقصرين.
) (2بما عدده  33دائرة.
) (3بدوائر باجة وتونس  2ومدنين والكاف ومنوبة ونابل  2والقيروان.
) (4خاصة بدوائر فرنسا  1وفرنسا  2والقصرين وصفاقس  2وأريانة.
) (5دائرة فرنسا .2
) (6بدوائر تونس  2وبن عروس ومنوبة ونابل  1والقيروان وباجة وجندوبة واملهدية وصفاقس  1وصفاقس .2
) (7بدوائر أريانة وباجة وتونس  2وجندوبة وقفصة ومنوبة ونابل .1
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مبلغ  1,878أ.د لصيانة سيارة خاصة وتأمينها وخالص معاليم فحصها الفني بالوكالة ّ
الفنية للنقل
ّ
البري.
ومن جهة أخرى وخالفا للفصل  8من قرار هيئة االنتخابات عدد ّ 14
18
املؤرخ في
جويلية  2014الذي ّ
حدد فترة الحملة االنتخابية التشريعية من يوم  4أكتوبر  2014إلى يوم 24
2
أكتوبر  2014وذلك بالنسبة إلى القائمات املترشحة بالدوائر االنتخابية بالداخل ومن يوم
أكتوبر  2014إلى  22أكتوبر  2014بالنسبة إلى القائمات املترشحة بالدوائر االنتخابية بالخارج تم
الوقوف على تضمين الحسابات املالية لنفقات تم التعهد بها أو استهالكها خارج الفترة املذكورة.
وفاق حجم النفقات التي تمت تأديتها خارج الفترة االنتخابية مبلغ  26أ.د بالنسبة إلى 24
قائمة مترشحة عن حزب حركة نداء تونس) .(1كما اعترت نفس النقائص ما عدده  19قائمة
مترشحة عن حزب آفاق تونس) (2بمبلغ  25,395أ.د و  9قائمات مترشحة عن حركة النهضة بمبلغ
 11,786أ .د) (3و 3قائمات مترشحة عن حزب االتحاد الوطني ّ
الحر بمبلغ  7,480أ.د ) (4فضال عن 10
6,709
قائمات مترشحة عن حزب املجد) (5التي تكفلت بنفقات خارج الفترة االنتخابية بمبلغ
ّ
التونسية) (6و 3قائمات عن
أ.د .كما يذكر في نفس اإلطار  5قائمات مترشحة عن الجبهة الوطنية
حزب حركة وفاء) (7التي ضمنت حساباتها نفقات تمت تأديتها خارج فترة الحملة االنتخابية بمبالغ
جملية قدرها تباعا  3,505أ.د و 2,015أ.د.
وفي ذات السياق تجاوز مبلغ النفقات املنجزة خارج الفترة االنتخابية من قبل قائمات
مترشحة عن ائتالف الجبهة الشعبية  42أ.د .
ّ
ّأما بخصوص القائمات املستقلة فقد تولت قائمة "أمل تونس" املترشحة بدائرة بن
عروس وقائمة "زرقاء اليمامة " بدائرة املنستير تأدية نفقات بعد انقضاء فترة الحملة االنتخابية
بلغت على التوالي  2,700أ.د و 6,119أ.د.
) (1بدوائر تونس  1وتونس  2وبن عروس ونابل  2وبنزرت وسوسة وزغوان والقيروان واملنستير وباجة وجندوبة والكاف واملهدية وقابس ومدنين
وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وتوزر وصفاقس  2وصفاقس  1والقصرين وفرنسا .1
) (2بدوائر صفاقس 1وجندوبة والكاف وباجة وسيدي بوزيد وتوزر وتونس  1وأريانة وبن عروس واملهدية ونابل 1وتونس 2وصفاقس 2وفرنسا1
والقصرين والقيروان وقفصة وباجة ونابل. 2
) (3بدوائر إيطاليا وفرنسا  2وفرنسا  1وقفصة وقبلي ونابل  1ونابل  2وبن عروس وتونس.
) (4بدوائر سليانة وتونس  2ومدنين.
) (5بدوائر تونس  2وبن عروس ومنوبة ونابل  1والقيروان وباجة وجندوبة واملهدية وصفاقس  1وصفاقس .2
) (6تطاوين و تونس 2و أريانة ونابل  1واملنستير.
) (7بدوائر منوبة وأريانة وجندوبة.
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وعالوة على ذلك تضمنت النفقات غير االنتخابية في جانب منها نفقات تم إنجازها خارج
ّ
ّ
تعلقت بمصاريف أكل ّ
وتزود بالوقود وتنقل على غرار ما تمت مالحظته بالنسبة
الدائرة املترشح بها
إلى قائمتي حزب االتح داد الوطني ّ
الحر) (1بمبلغ جملي قدره  3,413أ.د وقائمات عن حزب املؤتمر من
أجل الجمهورية) (2بمبلغ جملي قدره  4,237أ.د.
وتطبيقا للفصل  78من القانون االنتخابي وللفصلين  14و 16من قرار هيئة االنتخابات
عدد  20لسنة  2014فإن القائمات التي تبين في شأنها إنجاز نفقات ال تكتس ي صبغة انتخابية ملزمة
ّ
املتحصلة على
بإرجاع املبالغ املذكورة .وتجدر اإلشارة إلى ّأن هذه األحكام ال تنطبق على القائمات
ّ
نسبة  %3من األصوات أو الفائزة بمقعد في حالة توفر تمويالت ذاتية أو خاصة لديها تتجاوز قيمتها
الجملية مبلغ النفقات غير االنتخابيةّ .أما بالنسبة إلى القائمات التي لم تتحصل على نسبة  %3من
األصوات أو لم تفز بمقعد فهي غير معنية بذلك باعتبار أنها ملزمة بإرجاع كامل القسط األول من
املنحة العمومية.
ّ
االنتخابية
وعلى صعيد آخر اتضح ّأن عددا من األحزاب قامت قبيل انطالق الحملة
ّ
تولت بخصوصها صرف مبالغ ّ
هامة .ولئن كانت هذه األنشطة تهدف إلى
بتنظيم تظاهرات وأنشطة
وحثهم على انتخاب القائمات املترشحة عن هذه األحزاب ّ
استقطاب الناخبين ّ
فإن الدائرة لم
ّ
االنتخابية للقائمات املعنية باعتبار ّأن التظاهرات تمت
تحتسب هذه املصاريف ضمن النفقات
ّ
االنتخابية .وتبعا لذلك توص ي دائرة املحاسبات ّ
ّ
ّ
قانونية تنظم فترة ما
بسن أحكام
خارج فترة الحملة
ّ
االنتخابية على نحو ّ
يكرس مبدأ املساواة ويضمن تكافؤ الفرص بين القائمات
قبل الحملة
املترشحة.

) (1بدائرة بن عروس وباجة.
) (2بدوائر تونس  1واملنستير ونابل  1وأريانة ومنوبة وبن عروس وتطاوين.
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ب -نفقات تمت تأديتها نقدا
لم ّ
تتقيد بعض القائمات املترشحة بأحكام الفصل  85من القانون االنتخابي الذي أوجب
تسديد املصاريف االنتخابية بواسطة شيكات أو تحويالت بنكية إذا تجاوزت قيمة النفقة الواحدة
خمسمائة دينار.
وفي هذا الصدد ّاتضح أهمية حجم النفقات التي تجاوزت ّ
الحد القانوني املسموح به
لتأديتها نقدا بالنسبة إلى بعض القائمات .وقد شابت هذه النقائص خاصة قائمات عن حزب آفاق
تونس) (1بمبلغ  70,853أ.د وقائمات عن حزب االتحاد الوطني ّ
الحر ) (2بمبلغ  39,260أ.د وقائمات
عن حزب حركة نداء تونس) (3بمبلغ  33,677أ.د وقائمات عن حزب املبادرة الوطنية الدستورية)(4
بمبلغ  28,098أ.د وقائمات عن حزب التحالف الديمقراطي) (5بمبلغ  12.458د وقائمات عن حزب
املؤتمر من أجل الجمهورية) (6بمبلغ  7,186أ.د إضافة إلى قائمات مترشحة عن حزب حركة
النهضة) (7بمبلغ  5,645أ.د.
ووقفت الدائرة على نفس النقائص بعنوان قائمات مترشحة عن أحزاب لم تفز بمقعد
بمجلس نواب الشعب .فعلى سبيل املثال بلغ حجم النفقات التي فاق مبلغها الفردي  500د وتم
تسديدها نقدا  48,368أ.د بالنسبة إلى قائمات عن حزب حركة التونس ي) (8و 26,749أ.د بالنسبة إلى
قائمات عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) (9و 24.588أ.د بالنسبة إلى حزب
ّ
حركة وفاء) .(10ويذكر كذلك قائمات عن حزب اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي)(11بمبلغ

) (1بدوائر الكاف وسليانة وباجة وسيدي بوزيد وتونس  1وبنزرت وقابس وجندوبة ومدنين واملنستير ونابل  1وتونس  2وفرنسا  1وصفاقس 2
والقصرين والقيروان وقفصة ونابل  2وسوسة.
) (2بدوائر سيدي بوزيد وبن عروس واملهدية وقفصة وقبلي وقابس ونابل 1واملنستير والقصرين والقيروان وجندوبة وزغوان وبنزرت وأريانة
وتونس  1وتوزر.
) (3بدوائر نابل  1ونابل  2وزغوان وتطاوين وتوزر وصفاقس  1وقفصة.
) (4بدوائرنابل  1ونابل  2وبنزرت وباجة وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وصفاقس .2
) (5بدائرتي أريانة ومدنين.
) (6بدوائر مدنين ونابل  1وصفاقس  2وسيدي بوزيد وأملانيا.
) (7بدوائر زغوان وأملانيا وإيطاليا.
) (8بن عروس وسوسة والقيروان وباجة وتونس  2وجندوبة والكاف واملهدية وتوزر وصفاقس  2والقصرين وفرنسا .1
) (9بدوائر قفصة ومدنين وسليانة وتطاوين وأريانة ومنوبة وبنزرت وتونس  2ونابل .2
) (10بدوائر منوبة وتطاوين وبنزرت ومدنين وأريانة ونابل  1وتوزر والقصرين.
) (11بدوائر تونس  1وتونس  2وسوسة وزغوان والقيروان والقصرين.
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 17,447أ.د وقائمات عن حركة الديمقراطيين االشتراكيين) (1بما جملته  16,292أ .د وقائمات عن
الحزب االشتراكي) (2بمبلغ  15,195أ.د وقائمات عن حزب املجد) (3بمبلغ  12,176أ.د فضال عن
قائمات عن حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية) (4بمبلغ  11,395أ .د والقائمات البورقيبية)(5
بمبلغ  10,019أ.د.
ّ
تولت قائمات تيار ّ
املحبة) (4تسديد نفقات بقيمة
ّأما بخصوص القائمات االئتالفية فقد
إجمالية بلغت  10,431أ.د نقدا فاق مبلغ النفقة الواحدة منها  500د .وكانت هذه املبالغ في حدود
 46,882أ.د بالنسبة إلى عدد من قائمات ائتالف الجبهة الشعبية.
تصرفها على النّحو المذكور بعدم
بررت قائمات تعلّق بشأنها هذا اإلخالل
ّ
وقد ّ
قبول بعض المزوّ دين خالص مستحقّاتهم بواسطة شيكات أو تحويالت بنكيّة
واشتراطهم الخالص نقدا إضافة إلى عدم تمكين بعض الفروع البنكيّة عدد من
القائمات المتر ّ
شحة من دفاتر شيكات وبرفض بعض البنوك فتح حسابات بنكيّة باسم
القائمات المترشحة إبّان انطالق الحملة.
ّ
وعالوة على ذلك اتضح أن بعض القائمات تولت تجزئة نفقات من نفس الطبيعة منجزة
لدى نفس ّ
املزود في فترات متقاربة تجاوز مبلغها  500د لتجنب تأديتها بواسطة صكوك أو تحويالت
ّ
ّ
اإلتحاد الوطني ّ
الحر بدائرة بنزرت تولت تجزئة
بنكية .من ذلك ّأن القائمة املترشحة عن حزب
مصاريف بلغ قدرها  12,100أ.د بعنوان أجور فاق األجر الفردي منها  500د .وكذلك كان الشأن
بالنسبة إلى قائمتين مترشحتين عن حزب آفاق تونس بدائرتي سوسة وبن عروس وثالث قائمات
مترشحة عن حزب حركة النهضة بدوائر بنزرت واملهدية ومدنين التي شهدت حاالت تجزئة نفقات
بعنوان نفس الشراءات لدى نفس ّ
املزود بلغ مجموعها  9,735أ.د.

) (1بدوائر نابل  2وسيدي بوزيد والكاف وصفاقس  1وزغوان وصفاقس  2وبنزرت وقابس ونابل .1
) (2بدوائر زغوان وتونس  1ونابل  2والقصرين وجندوبة.
) (3بدوائر أريانة وبن عروس ومنوبة ونابل  1وجندوبة واملهدية وسيدي بوزيد وصفاقس .2
) (4بدائرة منوبة.
) (5بدوائر منوبة وسوسة وبنزرت.
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ومن شأن عدم التقيد بأحكام الفصل  85آنف الذكر أن ّ
يعرض القائمات املخالفة إلى
عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل
 99من القانون اإلنتخابي.

 -IIشفافية حسابيات الحملة ومصداقيتها
وفقا ألحكام الفصل  93من القانون االنتخابي يتعين على كل قائمة مترشحة مسك
حسابية ذات مصداقية تتضمن بيانات شاملة ودقيقة حول كل عمليات القبض والصرف املتصلة
بتمويل الحملة بما من شانه أن يعطي صورة حقيقية وشفافة عن نفقات الحملة وتمويلها .غير ّأن
ّ
بعض القائمات تولت تأدية نفقات في غياب وثائق إثبات شاملة وذات مصداقية وتنظيم تظاهرات
دون اإلفصاح عن البعض منها أو اإلدالء بكامل النفقات املترتبة عنها فضال عن عدم تطابق املوارد
والنفقات وعدم شمولية الحساب البنكي الوحيد لكامل موارد الحملة ونفقاتها.

أ  -مصداقية وثائق اإلثبات وشموليتها
ّ
أوجب الفصل  85من القانون االنتخابي إنجاز املصاريف املتعلقة بالحملة االنتخابية بناء
ّ
ّ
على وثائق إثبات ّ
مصداقية .غير أنه اتضح من خالل فحص الوثائق املثبتة لنفقات
أصلية وذات
ّ
القائمات املترشحة وجود إخالالت تعلقت بمصداقية هذه الوثائق إضافة إلى عدم تضمنها كل
املصا يف املفصح عنها في إطار الحسابية ّ
املقدمة لدائرة املحاسبات.
ر

 -1مصداقية وثائق اإلثبات
خالفا ألحكام الفصل  25من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
املؤرخ في  29جويلية 1991
واملتعلق باملنافسة واألسعار والفصل  18من مجلة األداء على القيمة املضافة افتقرت عديد
الفواتير ّ
املؤيدة للنفقات االنتخابية إلى التنصيصات الوجوبية على غرار الرقم التسلسلي والجهة
املستفيدة وتاريخ الفاتورة ورقم املعرف الجبائي.
ّ
ويذكر في هذا ّ
السياق ّأن قائمات عن حزب حركة نداء تونس) (1وحزب االتحاد الوطني
ّ
ّ
الحر) (2وحزب املجد) (3وحزب الخضر للتقدم ) (4تولت إنجاز نفقات بمبالغ جملية قدرها على
ّ
االنتخابية ببنزرت ومدنين وسوسة التي تولت صرف نفقات بلغت على التوالي  23,459أ.د و15,313د و 12,337أ.د.
) (1خاصة بالدوائر
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التوالي  129,858أ.د و 87,294أ.د و 36,066أ.د و 16,764أ.د بناء على وثائق إثبات شابتها إخالالت
ّ
املعرف الجبائي ّ
تمثلت أساسا في غياب ّ
للمزودين على الفواتير أو في ضوء وثائق ال ترتقي إلى مؤيدات
إثبات.
كما اعترت نفس النقائص وثائق إثبات نفقات قائمات عن حزب آفاق تونس) (5بعنوان
مصاريف جملية بلغت  10,601أ.د وقائمات عن حزب حركة النهضة) (6بمبلغ جملي قدره
ّ
اللقاء ّ
الدستوري بمبلغ جملي قدره
 7,922أ.د .وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى قائمات عن حزب
 11,115أ.د وقائمة مترشحة عن حزب حركة التونس ي) (7بمبلغ قدره  10,639أ.د.
ّأما فيما يتعلق بقائمات ائتالف الجبهة الشعبية فقد بلغت قيمة النفقات التي ّ
تم صرفها
 46,148أ.د.
دون تقديم وثائق إثبات بشأنها أو بتقديم وثائق غير أصلية أو غير كافية ما قدره
وشملت هذه النفقات خاصة القائمات املترشحة بدوائر سوسة وأملانيا وفرنسا 1وإيطاليا وتونس1
وتونس 2وقفصة والقصرين.
وقد أفادت بعض القائمات بهذا الخصوص أنّه نظرا للضغوطات التي حتمتها
أنشطة الحملة االنتخابية توقيتا وعددا وتنوعا تعذّر عليها التنصيص على بعض
المعلومات على الفواتير .وأرجعت عدم تقديم فواتير تحمل المعرف الجبائي أو
االقتصار على تقديم وصوالت استالم إلى عدم مسك المزويدين لدفاتر مالية أو لرفض
البعض منهم تقديم فواتير تحمل التنصيصات القانونية.

) (2بعنوان  14قائمة وخاصة قائمات تونس ّ 1
ومنوبة وباجة.
) (3خاصة بدوائر القيروان وباجة ومدنين ومنوبة.
) (4خاصة بدائرتي تونس  1وبنزرت.
) (5بدوائر سليانة وباجة وسيدي بوزيد وزغوان وبن عروس وسوسة.
) (6بدوائر تونس  2ونابل  2واملنستير واملهدية واألمركيتين وباقي دول األوروبا.
) (7بدائرة صفاقس.2
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 -2شمولية وثائق اإلثبات
لم تتو ّل بعض القائمات إثبات كامل النفقات التي أفصحت عنها حيث تبين من خالل
فحص الوثائق املودعة لدى الدائرة وجود نفقات لم تتوفر بشأنها وثائق إثبات وذلك خالفا
للفصول من  83إلى  86من القانون االنتخابي التي نصت على ضرورة مسك حساب يتضمن جميع
العمليات قبضا وصرفا بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.
وفي هذا الصدد ّ
تبين أن حسابيات قائمتين مترشحتين عن حزب آفاق تونس) (1و 3قائمات
عن حركة وفاء) (2و 13قائمة عن حزب املؤتمر من أجل الجمهورية) (3تضمنت نفقات بمبالغ جملية
قدرها تباعا  10,973أ.د و 14,141أ.د و 21,326أ.د دون أن تكون مرفقة بوثائق إثبات بما ّ
يخل
بمصداقية النفقات املعنية .وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى قائمتين مترشحتين عن حزب حركة
نداء تونس بدائرتي القيروان ( 20,675أ.د) ومدنين ( 11,896أ.د).
ومن شأن هذه االخالالت أن ّ
تعرض القائمات املترشحة بالدوائر املعنية للعقوبات
ّ
بإمكانية معاقبة
املنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل  99من القانون االنتخابي والذي يقض ي
االخالل بأحكام الفصلين  85و 86من القانون االنتخابي بخطية يتراوح مبلغها بين ألف دينار
وخمسة آالف دينار.

ب -اإلفصاح عن كامل النفقات
لم تتول بعض القائمات املترشحة اإلفصاح عن كامل النفقات املنجزة وتسجيلها
بالحسابات املودعة لدى الدائرة رغم ارتباطها الوثيق باألنشطة الدعائية االنتخابية على غرار
تكاليف النقل واالتصال وأتعاب الذين تولوا توزيع املطويات وتأمين االجتماعات.

) (1بدوائر نابل 1وسوسة.
) (2بدوائر سيدي بوزيد والقيروان وأريانة.
) (3بدوائر تونس  1ونابل  1وأريانة ومنوبة وبن عروس واملنستير وقابس وقبلي ومدنين وتونس  2والقيروان وصفاقس  2وفرنسا .2
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وقد تعلق األمر بقائمات مترشحة عن حزب حركة نداء تونس) (4التي لم تفصح عن بعض
النفقات تعلقت بتوفير مستلزمات دعاية من قبل الحزب وأتعاب الوكيل املالي ونفقات إيجار
ّ
مقرات الحملة وأتعاب أعوان االستقبال أو الذين تكفلوا بتوزيع املطويات إضافة إلى نفقات
االتصاالت الهاتفية.
وشابت نفس اإلخالالت نفقات  12قائمة مترشحة عن حزب املجد وقائمة مترشحة عن
حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وقائمة املستقبل وقائمة متحدون من أجل تونس وثالث
قائمات الوفاء ملشروع الشهيد حيث لم تفصح عن نفقات املقرات أو تكاليف االتصاالت الهاتفية
أو نفقات التزود بالوقود أو مصاريف النقل والتنقل إضافة إلى أجرة الوكيل املالي أو نفقات توزيع
املطويات.
املضمنة بوثائق إثبات ّ
كما ّ
ّ
ّ
املصرح بها ضمن
النفقات
تبين من خالل مقاربة البيانات
ّ
املهدية مع محاضر معاينة
الحساب املالي للقائمة املترشحة عن االتحاد الوطني الحر بدائرة
ّ
ّ
الفرعية لالنتخابات عدم شمولية مصاريف كراء
االنتخابية املنجزة من قبل أعوان الهيئة
األنشطة
ّ
املصرح بها وذلك بعنوان  6تظاهرات حيث بلغ عدد السيارات املستغلة والتي لم ّ
ّ
يتم
السيارات
ّ
تضمين كلفتها في الحساب املالي  31سيارة وذلك عالوة على غياب نفقات املقرات التي استغلتها
ّ
ّ
املطويات
االنتخابية ومنح األعوان الذين استعانت بهم القائمة لتوزيع
القائمة خالل الحملة
ّ
والن ّ
شريات.
ّأما قائمات حركة النهضة) 1(1فلم تتول اإلفصاح عن بعض النفقات املتعلقة بالتظاهرات
ّ
ّ
واملعدات التي وقع استعمالها.
خاصة منها التي تمت تأديتها بعنوان املحالت
ّ
تصرح ضمن حساباتها ّ
وتبين ّأن خمس قائمات عن حزب آفاق تونس) (2لم ّ
املالية بنفقات
ّ
بعنوان تظاهرات أنجزتها .كما تولى هذا الحزب خالل الحملة االنتخابية تسويق فيديو إشهاري في
شكل "شريط غنائي" على الوسيط االلكتروني "يوتيوب" وشبكات التواصل االجتماعي لم ّ
يتم إدراج

)(4خاصة منها املترشحة بدوائر تونس  2وبن عروس وزغوان وقبلي ومدنين وقابس واملهدية وصفاقس  2وتطاوين وتوزر وأملانيا.
) (1بدوائر تونس  1وتونس  2ونابل  1ونابل  2وسوسة والكاف وقبلي وقفصة وإيطاليا وبنزرت.
) (2بدوائر زغوان ومدنين واملنستير وتونس 2والقيروان.
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كلفة إنتاجه بالحسابات املقدمة إلى الدائرة .وقد بلغت تلك الكلفة ما قيمته  7,529أ.د حسب
العقد) (3الذي ّ
تم توفيره من قبل الحزب املذكور.
ومن جهة أخرى اتضح من خالل مقا بة قائمات التظاهرات ّ
املقدمة للدائرة وقائمة
ر
األنشطة التي تم التصريح بها لدى الهيئة الفرعية املعنية ومحاضر املعاينات ملراقبي الهيئات
الفرعية لالنتخابات والزيارات امليدانية التي تولى قضاة الدائرة إنجازها عدم إفصاح القائمات عن
كافة التظاهرات.
ّ
الحر لم ّ
االتحاد الوطني ّ
تصرح بكامل
من ذلك ّأن  (1)11قائمة مترشحة عن حزب
ّ
ّ
املصرح بها بين نشاط واحد
األنشطة والتظاهرات التي نظمتها وتراوح عدد األنشطة غير
و 8أنشطة و 5قائمات) (2عن حركة نداء تونس لم تفصح عن تظاهرات رغم معاينتها من قبل
الهيئات الفرعية لالنتخابات وقضاة الدائرة.
ويذكر في هذا الشأن كذلك أن قائمات مترشحة عن حزب حركة النهضة ) 1(3لم تتول
تسجيل النفقات املنجرة عن تنظيم بعض التظاهرات .كما لم تفصح قائمات عن حزب آفاق تونس
بالدوائر االنتخابية (باجة ،سيدي بوزيد ،زغوان ،أريانة ،بنزرت ،املهدية ،منوبة وتونس )2عن
بعض التظاهرات.
ومن شأن عدم اإلفصاح عن نفقات انتخابية واحتسابها أن ينعكس سلبا على شمولية
ّ
املضمنة بالحساب املالي املودع لدى دائرة املحاسبات وعلى مصداقيته وأن ّ
يعرض
البيانات
القائمات املعنية إلى رفض الحساب املالي وتسليط عقوبة عليها تساوي  % 10من سقف اإلنفاق
االنتخابي وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  98من القانون االنتخابي.
ّ
املصرح بها والنفقات املنجزة فعليا.
كما وقفت الدائرة على حاالت عدم تطابق النفقات
فعلى سبيل املثال تجاوز الفارق بين النفقات املصرح بها من قبل خمس قائمات ،مترشحة عن حزب
) (3عقد مبرم من حزب أفاق تونس بتاريخ  1أكتوبر .2014
) (1بدوائر تونس  2واملنستير ومدنين وقابس والقصرين والقيروان وجندوبة وسليانة وباجة ومنوبة وتونس .1
) (2بدوائر قبلي ( 5أنشطة) وقابس (3أنشطة) وتوز ( 4أنشطة) وزغوان ( 8أنشطة) وواملهدية حوالي  20نشاطا ّ
صرحت القائمة باحتمال تنظيمها
بصفة عفوية من قبل مناصري الحزب.
) (3بدوائر قفصة وصفاقس  2وصفاقس  1وباجة وسوسة ومنوبة وتونس  2وتونس .1
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حركة نداء تونس بدوائر بنزرت و أريانة وصفاقس  2وقفصة واملهدية ،وتلك التي تم إعادة
احتسابها ما قدره تباعا  36أ.د و 12أ.د و 23أ.د و 18أ.د و  21أ.د.
وسجلت القائمة املترشحة عن حركة نداء تونس بدائرة قبلي فارقا بين املداخيل املبينة
بالحساب املالي وتلك التي أفرزتها رقابة الدائرة بلغ قدره  10,800أ.د حيث لم تحتسب بعض
املساهمات العينية والقسط الثاني من املنحة.
وعلى صعيد آخر تبين في بعض الحاالت وجود فارق بين إجمالي النفقات املنجزة استنادا
إلى وثائق اإلثبات املقدمة وإجمالي املصاريف املثبتة بكشوف الحسابات البنكية .وقد تعلق األمر
خاصة بقائمة مترشحة عن حزب املصالحة ) (1التي أنجزت نفقات خارج إطار الحساب البنكي
ّ
املخصص للحملة بمبلغ  13,335أ.د وقائمات عن حزب املبادرة الدستورية ) (2بمبلغ قدره
الوحيد
 7,926أ.د والقائمة املترشحة عن االتحاد من أجل تونس بدائرة فرنسا بمبلغ جملي قدره 7.429
أورو.
ّ
الحكمية للدائرة ستتولى كلما ثبت لها ذلك إدراج مبالغ
وتجدر اإلشارة إلى أ ّن التشكيالت
ّ
املصرح بها واحتسابها ضمن سقف اإلنفاق االنتخابي وتسليط العقوبات املالية
النفقات غير
املنصوص عليها بالفصل  98من القانون االنتخابي على القائمات التي تجاوزت سقف اإلنفاق
االنتخابي.
وعلى صعيد آخر لم تساعد محدودية الرقابة املالية لهيئة االنتخابات على الوكالء املاليين
على الحد من اإلخالالت املرتكبة.
فقد بلغ العدد الجملي للزيارات املنجزة للوكالء املاليين للقائمات حسب التقارير التي
وفرتها الهيئة  844زيارة .وتهدف هذه الزيارات حسب دليل اإلجراءات الذي وضعته الهيئة باألساس
إلى التحقق من التزام القائمات املترشحة بإجراءات تسجيل املداخيل والنفقات املتعلقة بها ومن
مشروعية املداخيل والنفقات املنجزة ومن عدم تجاوز السقف املحدد لها .إال أن هذه التقارير لم
تشمل دائرتي صفاقس  2وسوسة .ولئن شملت زيارات الوكيل املالي بكل من تطاوين ونابل  2وتوزر
كافة وكالء القائمات املترشحة بها (أي بنسبة تغطية تساوي  %100من القائمات املترشحة) فإن
هذه النسبة لم تتجاوزّ %16
بكل من صفاقس  1ومنوبة وباجة .وارتفع عدد الوكالء املاليين الذين
)(1بدائرة املنستير.
)(2بدوائر باجة وتطاوين وسليانة.
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لم تشملهم أية عملية رقابة مالية ما جملته  363وكيال ماليا وهو ما يمثل نسبة حوالي  % 32من
مجموع القائمات املترشحة بها.
وحسب قرار هيئة االنتخابات عدد  20املؤرخ في  8أوت  2014يعاين أعوان املراقبة
املخالفات لقواعد تمويل الحملة ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير واملحاضر في حالة
عدم احترام هذه القواعد وت ّ
ضمن املخالفات بمحضر يكون مرفقا بكافة الوثائق واملؤيدات .إال أن
تقارير زيارة الوكالء املاليين لم تشفع بمحاضر مخالفات مالية بالرغم من اإلشارة إلى وجود العديد
منها ضمن التقارير املذكورة .وال تساعد الرقابة املالية الجزئية على القائمات املترشحة على رصد
كافة املخالفات املالية املرتكبة من قبل هذه القائمات.
وترجع عدم كفاية الرقابة املالية التي مارستها هيئة االنتخابات على القائمات املترشحة في
جزء منها إلى عدم توفر املوارد البشرية املختصة لتأمينها .فقد بين النظر في الشهادات العلمية ملا
جملته  973عون مراقبة موزعين على  20دائرة انتخابية أن  820منهم (حوالي  )%84يحملون
شهادات علمية في اختصاص اإلعالمية وأن عدد املراقبين الذين يحملون شهادات في اختصاصات
االقتصاد والتصرف وفي الحقوق ال يتعدى على التوالي  41عونا ( )%4و 11عونا ( .)% 1ويعزى هذا
الوضع إلى أن انتداب أعوان املراقبة تم من بين األعوان الذين تولوا تأمين عملية تسجيل الناخبين.
ولم يساعد تأخير انتداب املراقبين (األسبوع األول من شهر أكتوبر) على تجاوز النقائص على
مستوى تكوينهم األساس ي واقتصر التكوين الذي تلقونه على دورة تكوينية واحدة دامت يومين
اثنين).(1
وفي هذا المجال أفادت الهيئة بأنّها "عملت على مراقبة حسابات أغلب
الوكالء الماليين للقائمات المترشحة غير ّ
أن عدم التنصيص ضمن القانون االنتخابي
على أية عقوبة تجاه كل وكيل مالي يتف ّ
صى من الحضور لدى الهيئة الفرعية المعنية
إلجراء الرقابة الالزمة لم يمكنها من إجراء هذه الرقابة في عدّة حاالت" فضال عن
"أنها عملت على االستفادة من الخبرة المتوفرة لدى أعوان الرقابة التابعين لبعض
الوزارات والهياكل العمومية غير أنها لم تتوصل بردود ايجابية في الغرض".

) (1تم تأمينها من قبل املشرفين على أنشطة املراقبة على املستوى الجهوي.
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الخاتم د دة

ّ
ّ
ّ
التطور اإليجابي الذي شهده اإلطار القانوني املتعلق بتمويل
تسجل دائرة املحاسبات
ّ
لعضوية مجلس ّنواب الشعب من حيث إقرار تمويل ّ
ّ
متنوع يخضع
االنتخابية
ومراقبة الحملة
تسنى ّ
والنتائج .ولئن ّ
معززة على صعيدي املدى ّ
لرقابة ّ
للدائرة الوقوف على ّ
تحسن في تنظيم
ّ
ّ
الجوانب ّ
األساسية
واملحاسبية للحمالت االنتخابية وفي املجهود املبذول للتعريف باملفاهيم
املالية
االنتخابية ّ
ّ
فإن أعمالها مكنت من الوقوف كذلك على وجود مخاطر
ذات العالقة بتمويل الحملة
تكتنف عديد جوانب تمويل الحملة ّ
مما ينبغي معه العمل على إيجاد حلول وآليات ملعالجتها واتخاذ
التدابير التي ّ
تؤمن حسن االستعداد للمواعيد االنتخابية القادمة.

ّ ّ
ّ
القانونية والتأخيشفي إصدارها
تعدد النصوص
-1
ّ
ّ
ّ
ّ
االنتخابية على وجه
شريعية عموما ولتمويل الحملة
تميز اإلطار القانوني لالنتخابات الت
ضم ّ 41
الخصوص ّ
ّ
ّ
بتنوع مصادره حيث ّ
ترتيبية
أساسية وقرارات جمهورية وأوامر
نصا بين قوانين
وقرارات صادرة عن هيئة االنتخابات وعن هيئة االتصال السمعي والبصري إلى جانب مناشير البنك
عامة وتعليمات العمل ال ّ
صادرة عن مصالح وزارة ّ
املركزي التونس ي واملذكرات ال ّ
املالية .وإزاء ذلك
ّ
توص ي الدائرة بتجميع هذه األحكام على نحو ّ
املترشحين ووكالئهم ّ
املاليين اإلطالع على
ييسر على
اإلطار القانوني ّ
برمته واإلملام بمختلف جوانبه.
ّ
وشهد إصدار عدد من ّ
ّ
ّ
االنتخابية تأخيرا
املنظمة لجوانب تتعلق بتمويل الحملة
النصوص
ّ
ّ
خاصة بنشر بعض قرارات هيئة االنتخابات
يتعارض مع مقتضيات املساءلة .وقد تعلق األمر
ّ
ّ
االنتخابية وتمويلها وإجراءاتها وقرار هيئة االتصال السمعي
املتعلقة بضبط قواعد تنظيم الحملة
ّ
ّ
الخاصة بفترة الصمت االنتخابي وعدد من مناشير البنك املركزي
والبصري املتعلق بضبط القواعد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التشريعية
الخاصة بتمويل الحملة االنتخابية
البنكية
التونس ي املتعلقة بفتح الحسابات
ّ
ّ
البنكية.
والتعديالت واإلضافات التي شملت تغيير آجال غلق الحسابات
ّ
وتوص ي دائرة املحاسبات بالعمل على وضع اإلطار القانوني املنظم للحملة االنتخابية
ّ
املقبلة ونشره قبل ّ
مدة معقولة من انطالق الحملة االنتخابية بما يمكن من اإلطالع على أحكامه
واإلملام بها ضمانا لحسن تطبيقها.
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 -2تعريف الحساب املالي
ّ
ّ
تمكن دائرة املحاسبات من ّ
التثبت من مدى
يمثل الحساب املالي آلية اإلفصاح التي
ّ
ّ
ّ
ّ
بشفافية الحملة
االنتخابية وقواعدها واملتعلقة أساسا
احترام املترشحين ملبادئ تمويل الحمالت
ّ
ّ
وبمشروعية املداخيل والنفقات.
وباملساواة بين املترشحين
ألهمية هذه ّ
ّ
اآللية توص ي الدائرة بتضمين اإلطار القانوني تعريفا دقيقا للحساب
واعتبارا
املالي وأحكاما صريحة تجعل من الوثائق املحاسبية ّ
ومؤيدات القبض والصرف من بين ّ
املكونات
الوجوبية لهذا الحساب .كما توص ي الدائرة بإعداد نماذج ّ
مقيسة للوثائق ّ
ّ
املكونة للحساب املالي
على غرار الحسابية التأليفية الجامعة وقائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات ت ّ
تضمن البيانات
ّ
تمكن من تحديد مختلف مستلزمات هذه األنشطة وتقدير كلفتها ّ
املالية وتأخذ في
الكافية التي
ّ
ّ
ّ
حاجيات الجهة املكلفة بالرقابة وتمكنها من إجراء أعمال املقاربة الالزمة.
االعتبار
ّ
األصلية التي ّ
يتم إيداعها لدى
وفي سياق متصل توص ي الدائرة بتحديد مآل الوثائق
ّ
الدائرة ّ
ّ
الحسابية ووثائق
حتى تتمكن القائمات من احترام األحكام القانونية التي توجب عليها حفظ
البنكية ّ
ّ
ملدة خمس سنوات.
اإلثبات التي بحوزتها بما فيها الوثائق
 -3إقرار نظام السرتشجاع
اعتبارا ملحدودية نسبة إرجاع املنحة العمومية من قبل القائمات التي لم تتحصل على
 %3من األصوات املصرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية أو لم تفز بمقعد بمجلس نواب
الشعب) (1على غرار ما ّ
تم الوقوف عليه بالنسبة إلى انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي) (2ولتالفي
النقائص التي ّ
سجلتها دائرة املحاسبات كالتأخير في صرف املنحة بعنوان املساعدة العمومية
وضعف مصداقية عدد من الوثائق ّ
املقدمة وعدم ثبوت الصبغة االنتخابية لبعض النفقاتّ ،تتجه
ّ
ال ّتوصية باعتماد نظام استرجاع املصاريف املنجزة في إطار الحملة االنتخابية بعد التأكد من
صحتها ومن مطابقتها لإلجراءات املعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده يراعي مبدإ املساواة بين
كافة املترشحين .ومن شأن ذلك أن يضمن املحافظة على املال العام وأن يساهم في ترشيد
الترشحات.
) (1بتاريخ  12ماي  2015لم تتجاوز نسبة االسترجاع .%5
)(2بتاريخ  20أفريل لم تتجاوز نسبة االسترجاع .46,25
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 -4السراع في إصدار إطارمحاسبي لتمويل الحمالت
ّ
املحاسبية املنصوص
توص ي دائرة املحاسبات في هذا املجال باإلسراع في إصدار املعايير
ّ
عليها باملرسوم عدد  87لسنة  2011املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واعتماد إطار محاسبي
يخص عمليات تمويل الحمالت االنتخابية ويضبط طرق وقواعد قيد النفقات واملوارد.
كما توص ي الدائرة بضرورة تحديد املؤهالت الواجب توفرها في الوكيل املالي ومزيد توضيح
مسؤولياته وذلك بالنظر إلى ما تشكوه الحسابات ّ
املالية املودعة لدى الدائرة من قلة إحكام مسك
والسجالت ّ
العديد من الدفاتر ّ
ّ
الحسابيات فضال عن كثرة
وتعدد اإلخالالت في مستوى إعداد
ّ
ّ
املتعلقة ّ
بمؤيدات النفقات واملداخيل .وقد انعكس ذلك سلبا على درجة
التشطيبات والنقائص
ّ
شفافية العديد من الحسابات ّ
ّ
ومصداقيتها مما يدعو إلى ضرورة اشتراط حد أدنى من
املالية
املعرفة باملسائل املالية واملحاسبية لدى الوكيل املالي.
وعمال بالقواعد ّ
التصرف واستئناسا ببعض التجارب الدولية التي ت ّ
ّ
حمل
العامة لحسن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املخصصة للحملة وباحترام سقف اإلنفاق
بمشروعية املوارد
املسؤولية املتعلقة
املترشح بمفرده
ّ
املتعلقة بطبيعة النفقات ومبالغها ،توص ي دائرة املحاسبات ّ
بسن أحكام
وبتوفير وثائق اإلثبات
واملحاسبية للوكيل من جهة واملهام األخرى املتعلقة ب ّ
ّ
تفصل بين املهام ّ
التحقق من مصدر
املالية
ّ
ّ
ّ
ّ
وشرعيتها ومشروعية النفقات على نحو يمكن من إحكام أعمال الرقابة.
والعينية
النقدية
املوارد

 -5مزيد إحكام تنظيم فرتشة ما قبل الحملة النتاابية
لم ّ
يسن اإلطار القانوني أحكاما واضحة تنظم األنشطة املنجزة قبل بداية الحملة
ّ
ّ
ّ
املتعلقة بها .وإزاء ذلك أمكن لألحزاب ّ
إمكانياته
كل حسب
االنتخابية وتضع قواعد التمويل واإلنفاق
وقدراته ،تنظيم أنشطة وتظاهرات للتعريف بقائماتها وببرامجها االنتخابية قبل أيام قليلة من
انطالق الحملة وهو ما يتنافى و مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بين القائمات املترشحة .وبناء على ذلك
ّ
فإن دائرة املحاسبات تدعو إلى إقرار أحكام تنظم فترة ما قبل الحملة االنتخابية من حيث تأديتة
النفقات ذات عالقة بالحملة االنتخابية واحتسابها.
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 -6تدعيم رقابة التمويل غيشاملشروع
لتدارك النقائص التي ّ
سجلتها دائرة املحاسبات في مستوى نظام رصد املعامالت املالية
ّ
غير االعتيادية من قبل املؤسسات البنكية والبريدية وما يتسم به من صعوبة في متابعة مصادر هذه
العمليات واملآل الذي انتهت إليه ّ
ّ
فإن البنك املركزي التونس ي مدعو إلى وضع اآلليات الالزمة ملتابعة
مدى تقيد املؤسسات البنكية باملنشور عدد  15لسنة .2013
ّ
وبالنظر إلى املخاطر التي يمكن أن ّ
تنجر عن املعامالت املالية املنجزة نقدا أو عن طريق
حواالت وإلى صعوبة تحديد مختلف أوجه استعمالها تدعو الدائرة إلى ضرورة إيالء هذه املعامالت
عناية خاصة خالل الفترات االنتخابية وإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير
مشروعة في تمويل الحمالت االنتخابية .كما تدعو البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي واإلدارة
العامة للديوانة إلى مزيد التنسيق في ما بينها بما ي ّ
ّ
عزز حماية االنتخابات من التمويل غير املشروع.
وتدعو الدائرة كذلك إلى ضرورة التزام القائمات املترشحة بالتنصيص على مصادر تمويل حملتها
والتصريح بكل مواردها بالحسابات املالية.

 -7القائمات املرتشّحة بالخارج
ّ
املترشحة بالخارج بإجراءات ّ
خاصة لتمكينها من احترام
لم يفرد اإلطار القانوني القائمات
حسابية القسط ّ
ّ
األول لدى دائرة املحاسبات بالنظر إلى قصر اآلجال وبعد املسافات.
واجب إيداع
لذا تدعو الدائرة إلى سن أحكام تأخذ بعين االعتبار خصوصيات القائمات املترشحة
بالخارج من حيث فتح الحسابات البنكية وغلقها وتأدية النفقات والرقابة عليها وطريقة وآجال
إيداع الحسابات املالية.

 -8التصال بالقائمات وتبليغها التنابيه ونتاج األعمال الرقابية
بالنظر إلى الصعوبات التي القتها دائرة املحاسبات في تبليغ التنابيه للقائمات واألحزاب
التي لم تودع الحسابات املالية وفق الفصل  98من القانون االنتخابي وكذلك املالحظات األولية التي
أفرزها النظر في الحسابات املالية املودعة لديها توص ي الدائرة الهيئة بمزيد التحري عند تلقي
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مطالب الترشحات في مدى صحة العناوين ّ
املقدمة لها وفق أحكام الفصل  8من قرار هيئة
االنتخابات.

 - 9نشرالحسابات ّ
املالية
ّ
ّ
ّ
وكيفية استعمال التمويل
االنتخابية
الشفافية على تمويل الحمالت
بهدف إضفاء مزيد
العمومي وضمان ّ
لسنة
حق املواطنين في النفاذ إلى املعلومة أوجب القانون األساس ي عدد 16
ّ
ّ
اليومية الصادرة في البالد
 2014على القائمات املترشحة نشر حساباتها املالية بإحدى الجرائد
ّ
ّ
النهائية .وعالوة على عدم إقرار اإلطار
التونسية في ظرف شهرين من تاريخ اإلعالن عن النتائج
القانوني لعقوبة في صورة اإلخالل باألحكام املذكورة وعدم تحديده للجهة التي ستتولى مراقبة نشر
الحسابات ّ
فإن أجل الشهرين املنصوص عليه ال يتماش ى واألجل األصلي إليداع الحسابات لدى
ّ
واملحددة بخمسة وأربعين يوما.
دائرة املحاسبات
ّ
وتوص ي الدائرة بسن أحكام ت ّ
حدد البيانات الواجب نشرها وتمكن العموم من النفاذ إليها
ّ
وتقر عقوبات في صورة اإلخالل بها.

ّ
 -10زجراملخالفات ّ
والنتاابية
املالية
ّ
ّ
شابت النظام القانوني للعقوبات ّ
واالنتخابية جملة من النقائص تعلقت بعدم
املالية
التناسب بين الخطإ والعقوبة من جهة وعدم إقرار جزاء لعدد من املخالفات من جهة أخرى.
وقد اقتض ى الفصل  98من القانون األساس ي عدد  16لسنة  2014أن تتولى دائرة
املحاسبات تسليط عقوبة ّ
مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف اإلنفاق االنتخابي على
الجهة التي لم تقم بإيداع الحساب املالي لديها بعد التنبيه عليها وإمهالها ثالثين يوما.
ّ
الخطية ّ
ّ
املالية
تقديرية في خصوص تسليط
و ّيتضح ّأن القانون لم يمنح الدائرة سلطة
حد أقصاها لها .ونتيجة لذلك ّ
حد أدنى للعقوبة و ّ
ينص على ضبط ّ
حيث لم ّ
فإن العقوبة املستوجبة
في خصوص عدم إيداع الحسابات ّ
املالية لدى الدائرة في اآلجال تتسم بالصرامة إذ يتراوح مبلغها
ّ
باعتبار قيمة سقف اإلنفاق االنتخابي بين  563,125أ.د و 1462,5أ.د بالنسبة إلى القائمات
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ّ
ّ
املترشحة ّ
ّ
ّ
الجمهورية وبين  875أ.د و 3120أ.د بالنسبة إلى القائمات
االنتخابية داخل تراب
بالدوائر
املترشحة بالخارج.
ويطرح ارتفاع مبالغ هذه العقوبات وصرامتها مسألة مدى إمكانية تنفيذ قرارات الدائرة
ّ
بالنظر ّ
خاصة إلى قدرة أعضاء القائمات على التقيد بذلك .وهو ما يدعو إلى التفكير مستقبال في
مراجعة العقوبة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن
يغفل ضرورة التناسب بين املخالفة املرتكبة والجزاء املستوجب.
وعلى صعيد آخر ّ
تبين ّأن اإلطار القانوني لم يقر بصورة صريحة عقوبات نتيجة عدم
احترام عدد من أحكام القانون االنتخابي .ويذكر في هذا الصدد عدم التنصيص على عقوبة في
ّ
صورة اإلخالل بوحدة الحساب البنكي وتجاوز سقف ّ
املتحصل عليها من قبل الذوات
التبرعات
ّ
ّ
معنوية وعدم تضمين الحساب املالي لنفقات ّتمت
الطبيعية والحصول على تبرعات من ذوات
تأديتها.
ّ
ّ
ورغم أن القانون األساس ي رتب عقوبة عن رفض الحساب املالي للقائمات فإنه لم يبين
مستوجبات الرفض من قبل دائرة املحاسبات ّ
مما يدعو إلى تحديد حاالت رفض الحساب املالي
وزجر كل اإلخالالت لضمان احترام األحكام القانونية.

 -11إحكام توزيع األرصدة املتبقية بالحسابات البنكية وتصفية املساهمات
العينية
لم يتضمن اإلطار القانوني املنظم لتمويل الحملة قواعد تنظم ترتيب تحميل النفقات
ّ
على مصادر تمويل الحملة .ولئن أقرت دائرة املحاسبات أنه ال يمكن تسديد نفقات غير انتخابية
عن طريق التمويل العمومي ّ
فإنها توص ي بإقرار سلم لتحميل النفقات بغاية تحديد األولوية في
استهالك املوارد وتوزيع الرصيد حسب مصادر التمويل.
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 -12مزيد تنظيم اإلشهار
بالنظر إلى ما شاب جانب الدعاية االنتخابية من إخالالت من شأنها املساس بمبدأ
املساواة وتكافؤ الفرص بين املترشحين فضال عن مشروعية النفقات املتعلقة بها تدعو الدائرة إلى
ّ
ّ
االنتخابية وتزيل االلتباس
وتحدد بوضوح مفهومي اإلشهار السياس ي والدعاية
إقرار أحكام تنظم
ّ
الذي يحف بتغطية وسائل اإلعالم الوطنية لتظاهرات القائمات املترشحة وما قد ينجر عنه من
ّ
وشخصيات دون غيرها .كما تدعو إلى ضرورة تدعيم الرقابة على وسائل اإلعالم
تمييز لقائمات
ضمانا ّ
لتقيدها بمبادئ الحملة االنتخابية وقواعدها عند التغطية اإلعالمية وتفادي تمرير كل ما
ّ
من شأنه أن يمثل دعاية غير مشروعة وتدعو أيضا إلى إحكام مراقبة مدى التزام القائمات
املترشحة بالقواعد املنظمة للحملة في هذا املجال.
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ّ
ضبط ّ
ّ
العامة لدائرة املحاسبات في اجتماعها
نص هذا التقرير من قبل الجلسة
السيدات ّ
املنعقد في  5جوان  2015بحضور ّ
والسادة :

عبد اللطيف الخراط الرئيس ّ
ّ
األول
ومحمد الهادي الزرمديـ ـني وعمر التونكتي وفرج
الكشو وهند القنجي ونجيب القطاري وحاتم السليني ومحمد الطرابلس ي وشريفة قويدر
وفضيلة القرقوري والزهرة خياش وسمير الشرفي رؤساء غرف وعبد املجيد مشكان
ّ
ّ
ولطفي دربال وهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان وعلياء املكي براطلي ونرجس السالمي
واملنجي الحمامي ومنير بن رجب ومنير ّ
ّ
ومحمد ياسين الزمني
السكوري ومراد بن قسومة
وإيناس زنينة وريم حسن وبسمة بن غالي وشيراز التليلي وعباس بدر وزكرياء حمودة
ومنى بوراوي وسامية الزموري وفيصل ماني ونهاد معلول ولطفي ثائري وحسين بوصندل
وفتحية ّ
حماد ومحمد بوعزيز رؤساء أقسام وسمير الحضري وعبد اللطيف الشابي
ومحمد ّ
منصر وحبيب عبد السالم وألفة مملوك ونجوى بن علي ورجاء عفيفي ومحمد
شيحة وشاكرالجدلي ومحمد أمين ر ّبيع مستشارون.

املالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

امللحق عدد  : 1القائمات التي تولت إيداع حساباتها في اآلجال القانونية
 -1القائمات الحزبية
ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

1

االتحاد الوطني الحر

دائرة زغوان

2015-01-21

2

االتحاد الوطني الحر

دائرة بن عروس

2015-01-27

3

االتحاد الوطني الحر

دائرة نابل 1

2014-12-25

4

االتحاد الوطني الحر

دائرة القصرين

2015-01-30

5

االتحاد الوطني الحر

دائرة نابل 2

2015-02-02

6

االتحاد الوطني الحر

دائرة املنستير

2015-02-03

7

االتحاد الوطني الحر

دائرة بنزرت

2015-01-20

8

االتحاد الوطني الحر

دائرة القيروان

2015-02-03

9

االتحاد الوطني الحر

دائرة سوسة

2015-02-03

 10االتحاد الوطني الحر

دائرة جندوبة

2015-01-29

 11االتحاد الوطني الحر

دائرة قبلي

2015-02-03

 12االتحاد الوطني الحر

دائرة املهدية

2015-02-02

 13االتحاد الوطني الحر

دائرة توزر

2015-01-30

 14االتحاد الوطني الحر

دائرة قفصة

2015-01-07

 15االتحاد الوطني الحر

دائرة تونس 2

2015-01-30

 16االتحاد الوطني الحر

دائرة باجة

2015-01-29

 17االتحاد الوطني الحر

دائرة سليانة

2014-12-24

 18االتحاد الوطني الحر

دائرة مدنين

2015-01-12

 19االتحاد الوطني الحر

دائرة قابس

2015-01-02

 20االتحاد الوطني الحر

دائرة تونس 1

2015-01-30

 21االتحاد الوطني الحر

دائرة الكاف

2015-01-05

 22االتحاد الوطني الحر

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-11

 23االتحاد الوطني الحر

دائرة منوبة

2015-01-16

 24االتحاد الوطني الحر

دائرة أريانة

2014-12-18
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 25االتحاد الوطني الحر

دائرة تطاوين

2014-12-16

 26حركة النهضة

دائرة املنستير

2015-01-29

 27حركة النهضة

دائرة الكاف

2015-01-23

 28حركة النهضة

دائرة أريانة

2015-01-05

 29حركة النهضة

دائرة منوبة

2015-01-12

 30حركة النهضة

دائرة سليانة

2015-01-08

 31حركة النهضة

دائرة القصرين

2015-01-05

 32حركة النهضة

دائرة قابس

2015-01-22

 33حركة النهضة

دائرة تونس 2

2015-01-06

 34حركة النهضة

دائرة توزر

2015-01-22

 35حركة النهضة

دائرة نابل 1

2015-01-29

 36حركة النهضة

دائرة باجة

2015-01-05

 37حركة النهضة

دائرة قفصة

2015-02-03

 38حركة النهضة

دائرة القيروان

2015-01-29

 39حركة النهضة

الدول العربية وبقية دول العالم

2015-01-05

 40حركة النهضة

دائرة صفاقس 2

2015-01-22

 41حركة النهضة

دائرة فرنسا 2

2015-02-03

 42حركة النهضة

دائرة قبلي

2015-01-22

 43حركة النهضة

دائرة مدنين

2015-01-22

 44حركة النهضة

دائرة جندوبة

2015-01-22

 45حركة النهضة

دائرة إيطاليا

2015-01-05

 46حركة النهضة

دائرة زغوان

2015-01-29

 47حركة النهضة

دائرة تطاوين

2015-01-22

 48حركة النهضة

دائرة بنزرت

2015-01-21

 49حركة النهضة

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-08

 50حركة النهضة

دائرة املهدية

2015-01-29

 51حركة النهضة

األمريكيتين وبقية دول أوروبا

2015-02-03

 52حركة النهضة

دائرة صفاقس 1

2015-01-22
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 53حركة النهضة

دائرة تونس 1

2015-01-26

 54حركة النهضة

دائرة أملانيا

2015-02-03

 55حركة النهضة

دائرة بن عروس

2015-01-06

 56حركة النهضة

دائرة نابل 2

2015-01-29

 57حركة النهضة

دائرة سوسة

2015-01-29

 58حركة النهضة

دائرة فرنسا 1

2015-02-03

 59حركة نداء تونس

دائرة زغوان

2015-01-08

 60حركة نداء تونس

دائرة بنزرت

2015-02-04

 61حركة نداء تونس

دائرة القصرين

2015-01-05

 62حركة نداء تونس

دائرة تونس 1

2015-01-08

 63حركة نداء تونس

دائرة فرنسا 1

2015-01-05

 64حركة نداء تونس

دائرة تطاوين

2015-01-05

 65حركة نداء تونس

دائرة صفاقس 1

2015-01-05

 66حركة نداء تونس

دائرة الكاف

2015-01-30

 67حركة نداء تونس

دائرة نابل 1

2015-01-09

 68حركة نداء تونس

دائرة املهدية

2015-01-29

 69حركة نداء تونس

دائرة أملانيا

2015-02-04

 70حركة نداء تونس

دائرة سوسة

2015-01-05

 71حركة نداء تونس

دائرة باجة

2015-02-02

 72حركة نداء تونس

دائرة قفصة

2014-12-26

 73حركة نداء تونس

دائرة قبلي

2014-12-15

 74حركة نداء تونس

دائرة فرنسا 2

2015-01-09

 75حركة نداء تونس

دائرة منوبة

2015-02-04

 76حركة نداء تونس

الدول العربية وبقية دول العالم

2015-01-05

 77حركة نداء تونس

دائرة بن عروس

2015-01-07

 78حركة نداء تونس

دائرة صفاقس 2

2015-01-05

 79حركة نداء تونس

دائرة مدنين

2015-02-03

 80حركة نداء تونس

دائرة أريانة

2015-01-05
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 81حركة نداء تونس

دائرة إيطاليا

2015-01-09

 82حركة نداء تونس

دائرة توزر

2015-01-21

 83حركة نداء تونس

دائرة القيروان

2015-01-05

 84حركة نداء تونس

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 85حركة نداء تونس

دائرة تونس 2

2015-01-09

 86حركة نداء تونس

دائرة قابس

2015-01-05

 87حركة نداء تونس

دائرة نابل 2

2015-01-02

 88حركة نداء تونس

دائرة جندوبة

2015-01-05

 89حركة نداء تونس

دائرة سليانة

2015-01-02

 90حركة نداء تونس

األمريكيتين وبقية دول أوربا

2015-01-09

 91حركة نداء تونس

دائرة املنستير

2015-01-05

 92حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة زغوان

2014-12-10

 93حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 94حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة بنزرت

2015-01-12

 95حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة أريانة

2015-02-03

 96حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة املهدية

2015-01-16

 97حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة قفصة

2014-12-10

 98حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة سليانة

2014-12-09

 99حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة أملانيا

2015-02-03

 100حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة القيروان

2015-01-29

 101حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة مدنين

2015-01-02

 102حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة بن عروس

2015-02-03

 103حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة توزر

2014-12-24

 104حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة صفاقس 2

2015-01-05

 105حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة منوبة

2014-12-24

 106حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة قابس

2014-12-30

 107حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة جندوبة

2014-12-24

 108حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة تونس 1

2015-01-26
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 109حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة القصرين

2015-01-30

 110حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة قبلي

2015-01-22

 111حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة تونس 2

2015-01-07

 112حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة املنستير

2015-01-23

 113حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة سوسة

2015-01-30

 114حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة باجة

2015-01-06

 115حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة صفاقس 1

2014-12-26

 116حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة نابل 2

2014-12-26

 117حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة الكاف

2014-12-26

 118حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة نابل 1

2015-01-02

 119حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة تطاوين

2014-11-26

 120حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

دائرة فرنسا 2

2015-01-05

 121الحزب الجمهوري

دائرة مدنين

2015-02-04

 122الحزب الجمهوري

دائرة تونس 1

2015-02-04

 123الحزب الجمهوري

دائرة بن عروس

2015-02-04

 124الحزب الجمهوري

دائرة صفاقس 2

2014-12-04

 125الحزب الجمهوري

دائرة الكاف

2014-12-04

 126الحزب الجمهوري

دائرة أريانة

2015-01-29

 127الحزب الجمهوري

دائرة منوبة

2015-02-04

 128الحزب الجمهوري

دائرة قابس

2014-12-30

 129الحزب الجمهوري

دائرة نابل 1

2015-02-03

 130الحزب الجمهوري

دائرة سوسة

2015-02-03

 131الحزب الجمهوري

دائرة باجة

2015-02-03

 132الحزب الجمهوري

دائرة تونس 2

2015-01-29

 133الحزب الجمهوري

دائرة صفاقس 1

2014-12-17

 134الحزب الجمهوري

دائرة قبلي

2014-12-09

 135الحزب الجمهوري

دائرة توزر

2015-02-03

 136الحزب الجمهوري

دائرة املنستير

2015-02-03
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 137الحزب الجمهوري

دائرة املهدية

2015-02-04

 138الحزب الجمهوري

دائرة قفصة

2015-02-03

 139الحزب الجمهوري

الدول العربية وبقية دول العالم

2015-01-21

 140الحزب الجمهوري

دائرة سليانة

2015-01-05

 141الحزب الجمهوري

دائرة القصرين

2015-02-04

 142الحزب الجمهوري

دائرة بنزرت

2015-02-03

 143الحزب الجمهوري

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 144الحزب الجمهوري

دائرة القيروان

2015-02-03

 145الحزب الجمهوري

دائرة جندوبة

2015-02-04

 146الحزب الجمهوري

دائرة تطاوين

2015-02-03

 147حركة وفاء

دائرة القيروان

2015-02-04

 148حركة وفاء

دائرة صفاقس 2

2014-12-16

 149حركة وفاء

دائرة الكاف

2015-02-04

 150حركة وفاء

دائرة تطاوين

2015-01-23

 151حركة وفاء

دائرة تونس 2

2014-12-25

 152حركة وفاء

دائرة أريانة

2015-02-04

 153حركة وفاء

دائرة توزر

2014-12-12

 154حركة وفاء

دائرة تونس 1

2015-02-04

 155حركة وفاء

دائرة جندوبة

2015-02-02

 156حركة وفاء

دائرة قابس

2014-12-10

 157حركة وفاء

دائرة منوبة

2015-02-04

 158حركة وفاء

دائرة بنزرت

2015-02-04

 159حركة وفاء

دائرة القصرين

2015-02-04

 160حركة وفاء

األمريكيتين وبقية دول أوربا

2015-02-02

 161حركة وفاء

دائرة باجة

2015-02-03

 162حركة وفاء

دائرة بن عروس

2015-02-04

 163حركة وفاء

دائرة نابل 1

2015-01-07

 164حركة وفاء

دائرة قبلي

2014-12-18
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 165حركة وفاء

دائرة املنستير

2015-02-03

 166حركة وفاء

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 167حركة وفاء

دائرة صفاقس 1

2014-12-09

 168حركة وفاء

دائرة مدنين

2015-01-08

 169حزب التيار الديمقراطي

دائرة صفاقس 2

2015-01-05

 170حزب التيار الديمقراطي

دائرة فرنسا 1

2015-02-04

 171حزب التيار الديمقراطي

دائرة املهدية

2015-01-05

 172حزب التيار الديمقراطي

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-12

 173حزب التيار الديمقراطي

دائرة زغوان

2015-02-04

 174حزب التيار الديمقراطي

دائرة قفصة

2014-12-26

 175حزب التيار الديمقراطي

دائرة فرنسا 2

2015-02-04

 176حزب التيار الديمقراطي

دائرة القيروان

2015-02-04

 177حزب التيار الديمقراطي

دائرة املنستير

2015-02-04

 178حزب التيار الديمقراطي

دائرة القصرين

2014-12-31

 179حزب التيار الديمقراطي

دائرة أريانة

2015-02-04

 180حزب التيار الديمقراطي

دائرة قبلي

2015-01-12

 181حزب التيار الديمقراطي

دائرة تطاوين

2015-02-04

 182حزب التيار الديمقراطي

دائرة قابس

2015-02-04

 183حزب التيار الديمقراطي

دائرة جندوبة

2015-02-03

 184حزب التيار الديمقراطي

دائرة بن عروس

2015-01-29

 185حزب التيار الديمقراطي

دائرة توزر

2014-12-01

 186حزب التيار الديمقراطي

دائرة نابل 1

2015-02-04

 187حزب التيار الديمقراطي

دائرة سليانة

2015-02-04

 188حزب التيار الديمقراطي

دائرة باجة

2015-02-03

 189حزب التيار الديمقراطي

دائرة بنزرت

2015-01-29

 190حزب التيار الديمقراطي

دائرة مدنين

2015-02-04

 191حزب التيار الديمقراطي

دائرة تونس 2

2015-02-04

 192حزب التيار الديمقراطي

دائرة سوسة

2015-02-04
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 193حزب التيار الديمقراطي

دائرة نابل 2

2015-02-04

 194حزب التيار الديمقراطي

دائرة صفاقس 1

2015-01-05

 195حزب التيار الديمقراطي

دائرة منوبة

2015-02-04

 196حزب التيار الديمقراطي

دائرة تونس 1

2015-01-19

 197حزب التيار الديمقراطي

دائرة الكاف

2015-02-04

 198حزب التيار الديمقراطي

األمريكيتين وبقية دول أوربا

2015-02-04

 199حزب التيار الديمقراطي

الدول العربية وبقية دول العالم

2015-02-04

 200التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة جندوبة

2015-01-06

 201التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة تونس 1

2015-02-03

 202التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة مدنين

2015-02-04

 203التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة تطاوين

2015-02-03

 204التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة توزر

2014-12-12

 205التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة نابل 1

2015-02-04

 206التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة فرنسا 1

2015-02-04

 207التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة الكاف

2015-02-02

 208التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة تونس 2

2015-02-03

 209التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة منوبة

2015-02-03

 210التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة قابس

2015-02-04

 211التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة سوسة

2015-01-22

 212التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة بن عروس

2015-02-04

 213التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة صفاقس 2

2015-01-09

 214التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة بنزرت

2014-12-19

 215التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة سليانة

2015-02-04

 216التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة القيروان

2015-02-03

 217التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة قفصة

2015-02-04

 218التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة أريانة

2015-02-04

 219التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-02

 220التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة صفاقس 1

2014-12-11
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 221التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

دائرة نابل 2

2014-12-11

 222حزب التحالف الديمقراطي

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 223حزب التحالف الديمقراطي

دائرة القصرين

2015-02-03

 224حزب التحالف الديمقراطي

دائرة تونس 2

2015-02-04

 225حزب التحالف الديمقراطي

دائرة سليانة

2015-01-29

 226حزب التحالف الديمقراطي

دائرة زغوان

2015-02-04

 227حزب التحالف الديمقراطي

دائرة أريانة

2015-02-02

 228حزب التحالف الديمقراطي

دائرة توزر

2015-02-04

 229حزب التحالف الديمقراطي

دائرة املهدية

2015-02-04

 230حزب التحالف الديمقراطي

دائرة بن عروس

2015-02-04

 231حزب التحالف الديمقراطي

دائرة منوبة

2015-02-04

 232حزب التحالف الديمقراطي

دائرة مدنين

2015-02-04

 233حزب التحالف الديمقراطي

دائرة الكاف

2015-02-03

 234حزب التحالف الديمقراطي

دائرة نابل 1

2015-02-03

 235حزب التحالف الديمقراطي

دائرة صفاقس 2

2015-02-04

 236حزب التحالف الديمقراطي

دائرة باجة

2015-02-04

 237حزب التحالف الديمقراطي

دائرة نابل 2

2015-02-04

 238حزب التحالف الديمقراطي

دائرة قابس

2014-12-25

 239حزب التحالف الديمقراطي

دائرة فرنسا 2

2015-02-04

 240حزب التحالف الديمقراطي

دائرة بنزرت

2015-02-03

 241حزب التحالف الديمقراطي

دائرة تونس 1

2015-02-04

 242حزب التحالف الديمقراطي

دائرة تطاوين

2015-02-02

 243حزب التحالف الديمقراطي

دائرة جندوبة

2014-12-11

 244حزب التحالف الديمقراطي

دائرة فرنسا 1

2015-02-04

 245حزب التحالف الديمقراطي

دائرة سوسة

2015-01-29

 246حزب التحالف الديمقراطي

دائرة القيروان

2015-02-02

 247آفاق تونس

دائرة سوسة

2015-01-09

 248آفاق تونس

الدول العربية وبقية دول العالم

2015-02-03
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 249آفاق تونس

دائرة تونس 2

2015-01-05

 250آفاق تونس

دائرة نابل 1

2015-01-21

 251آفاق تونس

دائرة بنزرت

2015-01-08

 252آفاق تونس

دائرة توزر

2015-01-05

 253آفاق تونس

دائرة تونس 1

2015-01-06

 254آفاق تونس

دائرة املنستير

2015-01-05

 255آفاق تونس

دائرة الكاف

2015-01-08

 256آفاق تونس

األمريكيتين وبقية دول أوروبا

2015-01-15

 257آفاق تونس

دائرة منوبة

2015-01-08

 258آفاق تونس

دائرة فرنسا 1

2015-01-15

 259آفاق تونس

دائرة أريانة

2015-01-08

 260آفاق تونس

دائرة فرنسا 2

2015-01-08

 261آفاق تونس

دائرة قفصة

2015-01-06

 262آفاق تونس

دائرة صفاقس 1

2015-01-09

 263آفاق تونس

دائرة املهدية

2015-01-06

 264آفاق تونس

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 265آفاق تونس

دائرة صفاقس 2

2015-01-06

 266آفاق تونس

دائرة قابس

2015-01-06

 267آفاق تونس

دائرة جندوبة

2015-01-21

 268آفاق تونس

دائرة نابل 2

2015-01-05

 269آفاق تونس

دائرة بن عروس

2015-01-08

 270آفاق تونس

دائرة زغوان

2015-01-06

 271آفاق تونس

دائرة مدنين

2015-01-05

 272آفاق تونس

دائرة القصرين

2015-01-05

 273آفاق تونس

دائرة سليانة

2015-01-08

 274آفاق تونس

دائرة القيروان

2015-01-08

 275آفاق تونس

دائرة باجة

2015-01-06

 276حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة زغوان

2015-01-06
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 277حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة منوبة

2015-01-06

 278حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة نابل 2

2015-02-03

 279حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة بن عروس

2014-12-26

 280حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة أريانة

2015-01-16

 281حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة تونس 2

2014-12-31

 282حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة املنستير

2014-12-30

 283حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة تطاوين

2015-01-09

 284حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة قبلي

2014-12-01

 285حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة صفاقس 2

2015-01-07

 286حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة القصرين

2015-01-05

 287حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة صفاقس 1

2014-12-30

 288حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة القيروان

2015-01-05

 289حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة نابل 1

2015-01-23

 290حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 291حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة أملانيا

2015-01-27

 292حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة قفصة

2015-01-05

 293حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة باجة

2015-01-30

 294حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة فرنسا 1

2015-02-03

 295حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة مدنين

2014-11-20

 296حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة جندوبة

2015-02-04

 297حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة املهدية

2015-01-07

 298حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة سليانة

2015-01-09

 299حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة الكاف

2015-02-03

 300حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة قابس

2015-01-13

 301حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة سوسة

2014-12-30

 302حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

دائرة بنزرت

2015-01-20

 303حركة الشعب

دائرة سليانة

2015-01-05

 304حركة الشعب

دائرة املنستير

2014-11-25
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 305حركة الشعب

دائرة تونس 2

2015-02-03

 306حركة الشعب

دائرة باجة

2015-02-03

 307حركة الشعب

دائرة صفاقس 2

2015-02-04

 308حركة الشعب

دائرة بن عروس

2015-02-02

 309حركة الشعب

دائرة نابل 2

2015-02-04

 310حركة الشعب

دائرة سوسة

2015-02-04

 311حركة الشعب

دائرة القيروان

2015-02-04

 312حركة الشعب

دائرة قبلي

2014-12-25

 313حركة الشعب

دائرة تونس 1

2015-02-04

 314حركة الشعب

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 315حركة الشعب

دائرة منوبة

2015-01-30

 316حركة الشعب

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-21

 317حركة الشعب

دائرة بنزرت

2015-01-09

 318حركة الشعب

دائرة قفصة

2015-02-03

 319حركة الشعب

دائرة توزر

2015-02-04

 320حركة الشعب

دائرة قابس

2015-02-03

 321حركة الشعب

دائرة أريانة

2015-02-03

 322حركة الشعب

دائرة مدنين

2015-01-02

 323حركة الشعب

دائرة الكاف

2015-02-04

 324حركة الشعب

دائرة نابل 1

2015-02-04

 325حركة الشعب

دائرة جندوبة

2015-02-04

 326حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة مدنين

2015-01-05

 327حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة تطاوين

2015-01-23

 328حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة املنستير

2014-12-10

 329حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة تونس 2

2015-01-02

 330حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة قبلي

2015-02-04

 331حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة الكاف

2014-12-19

 332حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة أريانة

2014-12-26
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 333حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 334حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة زغوان

2015-02-04

 335حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة تونس 1

2015-01-05

 336حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة نابل 2

2014-12-01

 337حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة القيروان

2014-12-11

 338حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة صفاقس 2

2014-12-30

 339حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة بنزرت

2015-01-02

 340حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة صفاقس 1

2014-12-30

 341حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة بن عروس

2015-01-28

 342حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة نابل 1

2015-01-02

 343حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة باجة

2014-12-26

 344حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة قابس

2015-01-09

 345حركة الديمقراطيين االشتراكيين

دائرة منوبة

2015-01-02

 346حزب األمان

دائرة القصرين

2015-02-04

 347حزب األمان

األمريكيتين وبقية دول أوروبا

2015-02-03

 348حزب األمان

دائرة تونس 2

2014-12-01

 349حزب األمان

دائرة صفاقس 2

2014-12-15

 350حزب األمان

دائرة القيروان

2014-11-11

 351حزب األمان

دائرة جندوبة

2014-12-11

 352حزب األمان

دائرة سليانة

2015-02-04

 353حزب األمان

دائرة تطاوين

2015-02-04

 354حزب األمان

دائرة زغوان

2015-01-29

 355حزب األمان

دائرة تونس 1

2015-02-04

 356حزب األمان

دائرة بن عروس

2015-01-23

 357حزب األمان

دائرة قابس

2015-01-29

 358حزب األمان

دائرة املنستير

2015-02-04

 359حزب األمان

دائرة منوبة

2015-01-27

 360حزب األمان

دائرة الكاف

2015-02-04
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 361حزب األمان

دائرة بنزرت

2015-01-05

 362حزب األمان

دائرة قفصة

2015-01-12

 363حزب األمان

دائرة مدنين

2015-02-03

 364حزب األمان

دائرة سوسة

2015-01-29

 365حزب األمان

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-30

 366حزب صوت شعب تونس

دائرة توزر

2014-12-08

 367حزب صوت شعب تونس

دائرة منوبة

2015-02-02

 368حزب صوت شعب تونس

دائرة جندوبة

2015-01-12

 369حزب صوت شعب تونس

دائرة املنستير

2014-12-09

 370حزب صوت شعب تونس

دائرة سليانة

2015-02-04

 371حزب صوت شعب تونس

دائرة قفصة

2014-11-13

 372حزب صوت شعب تونس

دائرة قابس

2015-01-20

 373حزب صوت شعب تونس

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 374حزب صوت شعب تونس

دائرة تطاوين

2014-12-31

 375حزب صوت شعب تونس

دائرة أريانة

2015-02-03

 376حزب صوت شعب تونس

دائرة الكاف

2014-11-25

 377حزب صوت شعب تونس

دائرة القيروان

2015-02-03

 378حزب صوت شعب تونس

دائرة زغوان

2015-02-03

 379حزب صوت شعب تونس

دائرة نابل 2

2015-02-02

 380حزب صوت شعب تونس

دائرة مدنين

2015-02-04

 381الحركة الدستورية

دائرة بنزرت

2015-01-30

 382الحركة الدستورية

دائرة زغوان

2014-12-12

 383الحركة الدستورية

دائرة نابل 1

2015-01-12

 384الحركة الدستورية

دائرة بن عروس

2014-12-10

 385الحركة الدستورية

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 386الحركة الدستورية

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-28

 387الحركة الدستورية

دائرة املنستير

2015-02-03

 388الحركة الدستورية

دائرة باجة

2015-01-05
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 389الحركة الدستورية

دائرة القيروان

2014-11-06

 390الحركة الدستورية

دائرة فرنسا 2

2015-02-04

 391الحركة الدستورية

دائرة أريانة

2015-01-06

 392الحركة الدستورية

دائرة منوبة

2015-02-03

 393الحركة الدستورية

دائرة تطاوين

2015-02-03

 394الحركة الدستورية

دائرة صفاقس 2

2014-12-30

 395حركة التونس ي

دائرة تونس 2

2015-02-03

 396حركة التونس ي

دائرة القيروان

2015-02-03

 397حركة التونس ي

دائرة فرنسا 1

2014-12-18

 398حركة التونس ي

دائرة قبلي

2014-12-08

 399حركة التونس ي

دائرة زغوان

2015-01-15

 400حركة التونس ي

دائرة سوسة

2015-01-28

 401حركة التونس ي

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-30

 402حركة التونس ي

دائرة القصرين

2015-01-30

 403حركة التونس ي

دائرة قابس

2015-02-03

 404حركة التونس ي

دائرة بن عروس

2015-01-30

 405حركة التونس ي

دائرة توزر

2014-12-02

 406حركة التونس ي

دائرة جندوبة

2015-02-04

 407حركة التونس ي

دائرة تطاوين

2015-01-27

 408حركة التونس ي

دائرة املهدية

2015-01-30

 409حركة التونس ي

دائرة الكاف

2015-01-30

 410حزب البناء الوطني

دائرة القصرين

2015-01-30

 411حزب البناء الوطني

دائرة قفصة

2015-01-30

 412حزب البناء الوطني

دائرة زغوان

2015-01-08

 413حزب البناء الوطني

دائرة قابس

2015-01-06

 414حزب البناء الوطني

دائرة باجة

2015-02-04

 415حزب البناء الوطني

دائرة منوبة

2015-01-07

 416حزب البناء الوطني

دائرة مدنين

2015-01-02
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 417حزب البناء الوطني

دائرة تونس 2

2015-02-04

 418حزب البناء الوطني

دائرة تطاوين

2015-02-04

 419حزب البناء الوطني

دائرة أريانة

2015-02-04

 420حزب البناء الوطني

دائرة بنزرت

2015-01-07

 421حزب البناء الوطني

دائرة بن عروس

2015-01-06

 422حزب البناء الوطني

دائرة صفاقس 1

2015-01-29

 423حزب البناء الوطني

دائرة جندوبة

2015-02-02

 424حزب املجد

دائرة أريانة

2015-02-03

 425حزب املجد

دائرة صفاقس 1

2015-01-06

 426حزب املجد

دائرة صفاقس 2

2014-11-18

 427حزب املجد

دائرة تونس 2

2014-12-15

 428حزب املجد

دائرة جندوبة

2015-02-04

 429حزب املجد

دائرة تطاوين

2015-01-05

 430حزب املجد

دائرة مدنين

2015-02-04

 431حزب املجد

دائرة املهدية

2014-12-15

 432حزب املجد

دائرة نابل 1

2015-02-03

 433حزب املجد

دائرة تونس 1

2015-02-03

 434حزب املجد

دائرة القيروان

2015-01-30

 435حزب املجد

دائرة بن عروس

2015-02-03

 436حزب املجد

دائرة منوبة

2015-01-08

 437حزب املجد

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-26

 438الجبهة الوطنية التونسية

دائرة جندوبة

2015-02-04

 439الجبهة الوطنية التونسية

دائرة منوبة

2015-02-04

 440الجبهة الوطنية التونسية

دائرة تونس 2

2014-11-14

 441الجبهة الوطنية التونسية

دائرة باجة

2015-01-15

 442الجبهة الوطنية التونسية

دائرة نابل 1

2015-02-02

 443الجبهة الوطنية التونسية

دائرة أريانة

2014-12-04

 444الجبهة الوطنية التونسية

دائرة بن عروس

2014-12-01
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دائرة قفصة

2015-02-03

دائرة جندوبة

2015-01-26

دائرة القيروان

2015-02-03

دائرة قفصة

2015-02-03

دائرة زغوان

2015-02-04

دائرة صفاقس 1

2015-02-03

دائرة القصرين

2015-02-04

 452حزب الغد

دائرة جندوبة

2015-02-04

 453حزب الغد

دائرة القصرين

2015-02-03

 454حزب الغد

دائرة إيطاليا

2015-02-03

 455حزب الغد

دائرة قفصة

2015-02-03

 456حزب الغد

دائرة أريانة

2015-02-02

 457حزب الغد

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-28

 458حزب الغد

دائرة توزر

2014-12-30

 459حزب الغد

دائرة باجة

2015-02-04

 460حزب الغد

دائرة قابس

2015-02-03

 461حزب الغد

دائرة القيروان

2015-02-04

 462حزب الغد

دائرة مدنين

2015-02-02

 463حزب الغد

دائرة قبلي

2015-01-30

 464حزب الغد

دائرة نابل 2

2015-01-20

 465الحزب االشتراكي

دائرة تونس 1

2015-02-04

 466الحزب االشتراكي

دائرة بن عروس

2015-02-04

 467الحزب االشتراكي

دائرة نابل 2

2015-02-04

446
447
448
449
450
451

حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة
االقتصادية
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 468الحزب االشتراكي

دائرة جندوبة

2015-02-04

 469الحزب االشتراكي

دائرة نابل 1

2015-02-04

 470الحزب االشتراكي

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-02

 471الحزب االشتراكي

دائرة سليانة

2015-02-04

 472الحزب االشتراكي

دائرة القصرين

2015-02-04

 473الحزب االشتراكي

دائرة املنستير

2015-01-30

 474الحزب االشتراكي

دائرة زغوان

2015-02-04

 475الحزب االشتراكي

دائرة سوسة

2015-02-02

 476الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة القيروان

2015-02-03

 477الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة تونس 2

2015-01-29

 478الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 479الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة القصرين

2015-02-02

 480الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة سوسة

2015-02-04

 481الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة توزر

2015-02-03

 482الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة املنستير

2015-01-22

 483الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

دائرة أريانة

2015-02-03

 484حزب اإلصالح والتنمية

دائرة بن عروس

2015-02-03

 485حزب اإلصالح والتنمية

دائرة بنزرت

2015-02-02

 486حزب اإلصالح والتنمية

دائرة أريانة

2015-02-03

 487حزب اإلصالح والتنمية

دائرة تونس 1

2015-02-02

 488حزب اإلصالح والتنمية

دائرة باجة

2015-01-20

 489حزب اإلصالح والتنمية

دائرة القصرين

2015-02-03

 490حزب اإلصالح والتنمية

دائرة سليانة

2015-02-03

 491حزب اإلصالح والتنمية

دائرة صفاقس 1

2015-01-20

 492حزب اإلصالح والتنمية

دائرة نابل 2

2015-01-30

 493حزب اإلصالح والتنمية

دائرة منوبة

2015-02-03

 494حزب العمل التونس ي

دائرة سوسة

2015-01-28

 495حزب العمل التونس ي

دائرة نابل 2

2015-02-04
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 496حزب العمل التونس ي

دائرة صفاقس 2

2014-12-26

 497حزب العمل التونس ي

دائرة تونس 1

2015-02-04

 498حزب العمل التونس ي

دائرة أريانة

2015-02-04

 499حزب العمل التونس ي

دائرة تطاوين

2015-01-22

 500حزب اللقاء الدستوري

دائرة املنستير

2015-02-03

 501حزب اللقاء الدستوري

دائرة قفصة

2014-12-26

 502حزب اللقاء الدستوري

دائرة تونس 2

2015-01-28

 503حزب اللقاء الدستوري

دائرة قابس

2015-02-03

 504حزب اللقاء الدستوري

دائرة باجة

2015-02-04

 505حزب اللقاء الدستوري

دائرة نابل 1

2015-02-04

 506حزب اللقاء الدستوري

دائرة سليانة

2015-02-03

 507حزب اللقاء الدستوري

دائرة قبلي

2015-01-26

 508حزب اللقاء الدستوري

دائرة القصرين

2015-01-29

 509حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 510حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة نابل 2

2015-01-19

 511حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة تونس 1

2015-02-03

 512حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة القصرين

2015-02-04

 513حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة بن عروس

2015-02-03

 514حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة بنزرت

2015-01-29

 515حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة جندوبة

2015-02-03

 516حركة الديمقراطيين االجتماعيين

دائرة قفصة

2015-02-04

 517حزب االنفتاح والوفاء

دائرة تونس 1

2014-11-28

 518حزب االنفتاح والوفاء

دائرة قفصة

2015-01-29

 519حزب االنفتاح والوفاء

دائرة املنستير

2015-02-04

 520حزب االنفتاح والوفاء

دائرة قبلي

2014-12-10

 521حزب االنفتاح والوفاء

دائرة صفاقس 1

2014-12-10

 522حزب املؤتمر الشعبي

دائرة تونس 1

2015-01-09

 523حزب املؤتمر الشعبي

دائرة أريانة

2015-01-08
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 524حزب املؤتمر الشعبي

دائرة جندوبة

2015-02-04

 525حزب املؤتمر الشعبي

دائرة منوبة

2015-02-03

 526حزب املؤتمر الشعبي

دائرة صفاقس 2

2015-01-06

 527حزب املؤتمر الشعبي

دائرة القيروان

2015-02-03

 528حزب املؤتمر الشعبي

دائرة قبلي

2014-12-11

 529حزب املؤتمر الشعبي

دائرة بن عروس

2015-01-30

 530حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة تونس 1

2015-02-02

 531حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة تونس 2

2015-02-02

 532حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة القصرين

2015-02-04

 533حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة نابل 1

2015-02-04

 534حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة بنزرت

2015-02-02

 535حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة توزر

2015-01-23

 536حركة الشباب الوطني التونس ي

دائرة القيروان

2014-11-28

 537حزب العريضة الشعبية

دائرة القيروان

2015-02-04

 538حزب العريضة الشعبية

دائرة سوسة

2015-01-30

 539حزب العريضة الشعبية

دائرة القصرين

2015-02-04

 540حزب العريضة الشعبية

دائرة صفاقس 2

2015-02-03

 541حزب العريضة الشعبية

دائرة تونس 1

2015-02-04

 542حزب النور للديمقراطية والتنمية

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-01

 543حزب النور للديمقراطية والتنمية

دائرة باجة

2015-02-04

 544حزب النور للديمقراطية والتنمية

دائرة منوبة

2015-01-22

 545حزب النور للديمقراطية والتنمية

دائرة توزر

2014-12-11

 546حزب الخضر للتقدم

دائرة نابل 2

2015-02-03

 547حزب الخضر للتقدم

دائرة تونس 1

2015-02-03

 548حزب الخضر للتقدم

دائرة الكاف

2015-02-03

 549حزب الخضر للتقدم

دائرة بنزرت

2014-12-24

 550حزب الخضر للتقدم

دائرة باجة

2015-02-04

 551حزب الخضر للتقدم

دائرة قفصة

2015-02-03
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 552حزب الخضر للتقدم

دائرة بن عروس

2015-02-03

 553حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة بن عروس

2015-02-04

 554حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة تونس 2

2015-02-03

 555حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة منوبة

2015-02-03

 556حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة أريانة

2015-02-03

 557حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة زغوان

2015-02-03

 558حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة القصرين

2015-01-08

 559حزب تونس املوحدة (نداء قرطاج)

دائرة بنزرت

2015-02-04

 560الحزب الجمهوري املغاربي

دائرة قفصة

2015-01-29

 561الحزب الجمهوري املغاربي

دائرة جندوبة

2015-01-12

 562الحزب الجمهوري املغاربي

دائرة أريانة

2014-11-17

 563الحزب الجمهوري املغاربي

دائرة صفاقس 2

2014-11-20

 564الحزب الجمهوري املغاربي

دائرة القيروان

2015-02-03

 565الحزب الليبرالي التونس ي

دائرة نابل 2

2015-02-03

 566التكتل الشعبي من أجل تونس

دائرة مدنين

2015-01-05

 567التكتل الشعبي من أجل تونس

دائرة سوسة

2015-01-12

 568التكتل الشعبي من أجل تونس

دائرة قفصة

2015-01-02

 569القائمة البورقيبية

دائرة القيروان

2015-01-27

 570القائمة البورقيبية

دائرة سوسة

2014-12-09

 571القائمة البورقيبية

دائرة بنزرت

2015-01-05

 572القائمة البورقيبية

دائرة تونس 2

2014-12-29

 573حركة البناء املغاربي (عزم  -توكل  -بناء)

دائرة تونس 2

2015-01-27

 574حركة البناء املغاربي (عزم  -توكل  -بناء)

دائرة بنزرت

2015-02-04

 575حركة البناء املغاربي (عزم  -توكل  -بناء)

دائرة منوبة

2015-02-03

 576حركة البناء املغاربي (عزم  -توكل  -بناء)

دائرة قابس

2015-02-04

 577حركة الجمهورية

دائرة نابل 2

2015-02-02

 578حركة الجمهورية

دائرة نابل 1

2015-02-04

 579حركة الجمهورية

دائرة سليانة

2015-02-02
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 580حركة الجمهورية

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-03

 581حركة الجمهورية

دائرة القيروان

2015-02-04

 582الحزب الشعبي التقدمي

دائرة جندوبة

2014-12-30

 583الحزب الشعبي التقدمي

دائرة تونس 1

2014-12-29

 584الحزب الشعبي التقدمي

دائرة بنزرت

2015-02-02

 585حزب الثقافة والعمل

دائرة صفاقس 2

2015-01-29

 586حزب الثقافة والعمل

دائرة تونس 2

2015-01-27

 587حزب الثقافة والعمل

دائرة توزر

2015-02-03

 588حزب الثقافة والعمل

دائرة قبلي

2015-01-22

 589حزب املستقبل من أجل تونس

دائرة صفاقس 2

2015-02-02

 590حزب املستقبل من أجل تونس

دائرة زغوان

2014-12-04

 591حزب تونس للجميع

دائرة تونس 2

2015-01-02

 592حزب صوت الفالحين

دائرة سليانة

2015-02-04

 593حزب صوت الفالحين

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-26

 594حزب صوت الفالحين

دائرة جندوبة

2015-02-25

 595الحزب اإلسالمي التونس ي

دائرة باجة

2014-12-03

 596الحزب اإلسالمي التونس ي

دائرة املنستير

2014-11-13

 597جبهة  17ديسمبر للتنمية

دائرة نابل 1

2015-02-03

 598جبهة  17ديسمبر للتنمية

دائرة نابل 2

2015-02-02

 599جبهة  17ديسمبر للتنمية

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 600حركة الوحدويين األحرار

دائرة صفاقس 1

2014-12-04

 601حركة الوحدويين األحرار

دائرة صفاقس 2

2014-12-04

 602حركة الوحدويين األحرار

دائرة تطاوين

2014-12-24

 603حزب العدل والتنمية

دائرة منوبة

2015-01-05

 604حزب العدل والتنمية

دائرة القيروان

2015-01-30

 605حزب العدل والتنمية

دائرة سوسة

2015-01-08

 606حزب الوحدة

دائرة تونس 1

2015-01-02

 607حزب الوحدة

دائرة قابس

2015-01-02
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 608حزب الوحدة

دائرة جندوبة

2015-02-04

 609حزب الوسط االجتماعي

دائرة أريانة

2015-02-02

 610حزب الوسط االجتماعي

دائرة صفاقس 2

2014-12-23

 611حزب الوسط االجتماعي

دائرة صفاقس 1

2014-12-24

 612الحزب التونس ي

دائرة تونس 1

2015-02-03

 613الحزب التونس ي

دائرة منوبة

2015-02-03

 614الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء

دائرة املهدية

2015-02-04

 615الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 616حركة الوحدة الشعبية

دائرة املنستير

2015-01-05

 617حزب الرفاه التونس ي

دائرة املهدية

2015-01-29

 618حزب الرفاه التونس ي

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 619حزب الريادة بالعلم والعمل

دائرة نابل 1

2015-02-03

 620حزب الريادة بالعلم والعمل

دائرة أريانة

2015-02-02

 621حزب الشباب الحر

دائرة أريانة

2015-01-30

 622حزب الشباب الحر

دائرة منوبة

2015-01-20

 623حزب الكرامة واملساواة

دائرة القيروان

2015-02-02

 624حزب الكرامة واملساواة

دائرة بن عروس

2015-01-20

 625حزب املصالحة

دائرة صفاقس 1

2015-02-02

 626حزب املصالحة

دائرة املنستير

2014-12-29

 627قوى  14جانفي

دائرة صفاقس 2

2014-12-31

 628قوى  14جانفي

دائرة صفاقس 1

2014-12-02

 629التآلف الوحدوي الديمقراطي

دائرة نابل 2

2015-02-03

 630جبهة األحرار

دائرة توزر

2014-12-09

 631حركة الثقافة والتنوع

دائرة زغوان

2015-02-03

 632حركة الدستوريون األحرار

دائرة مدنين

2014-12-19

 633حزب األصالة والتقدم

دائرة القصرين

2015-01-02

 634حزب األمانات واالستراتيجيات التنموية

دائرة القيروان

2014-12-12

 635حزب األمانة والعدالة

دائرة منوبة

2014-12-24

114

ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 636حزب اإلقالع إلى املستقبل

دائرة سوسة

2015-02-04

 637حزب اإلنقاذ

دائرة أريانة

2015-02-04

 638حزب االنتماء الديمقراطي

دائرة قفصة

2015-01-28

 639حزب الحداثة

دائرة القيروان

2014-11-27

 640حزب الحداثة واألصالة

دائرة بن عروس

2014-11-28

 641حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية

دائرة منوبة

2015-02-03

 642حزب السيادة للشعب

دائرة سوسة

2014-12-29

 643حزب الصحوة

دائرة أريانة

2015-02-02

 644حزب العزة والكرامة

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 645حزب القيم الوطنية

دائرة سوسة

2014-12-16

 646حزب املحافظين التونسيين

دائرة منوبة

2014-12-30

 647حزب املحافظين التونسيين الجدد

دائرة باجة

2015-02-04

 648حزب تونس الزيتونة

دائرة قبلي

2014-12-12

 649حزب شباب تونس

دائرة زغوان

2015-01-19

مجموع القائمات الحزبية

649

 -2القائمات االئتالفية
ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 1تيار املحبة

دائرة قبلي

2015-02-04

 2تيار املحبة

دائرة سوسة

2015-01-08

 3تيار املحبة

دائرة أريانة

2014-12-09

 4تيار املحبة

دائرة سليانة

2014-12-10

 5تيار املحبة

دائرة بنزرت

2015-01-28

 6تيار املحبة

دائرة املهدية

2015-01-30

 7تيار املحبة

دائرة القصرين

2015-01-27

 8تيار املحبة

دائرة قابس

2015-02-04

115

ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 9تيار املحبة

دائرة بن عروس

2015-02-03

 10تيار املحبة

دائرة قفصة

2015-01-29

 11تيار املحبة

دائرة نابل 1

2014-12-10

 12تيار املحبة

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-05

 13تيار املحبة

دائرة الكاف

2014-12-10

 14تيار املحبة

دائرة باجة

2014-12-03

 15تيار املحبة

دائرة زغوان

2014-12-10

 16تيار املحبة

دائرة تونس 1

2014-12-02

 17تيار املحبة

دائرة جندوبة

2014-12-10

 18تيار املحبة

دائرة املنستير

2014-12-10

 19تيار املحبة

دائرة مدنين

2014-12-05

 20تيار املحبة

دائرة القيروان

2015-01-16

 21تيار املحبة

دائرة منوبة

2014-12-05

 22تيار املحبة

دائرة نابل 2

2014-12-10

 23الجبهة الشعبية

دائرة صفاقس 1

2015-01-05

 24الجبهة الشعبية

دائرة بنزرت

2015-02-04

 25الجبهة الشعبية

دائرة نابل 1

2015-02-02

 26الجبهة الشعبية

دائرة نابل 2

2015-02-03

 27الجبهة الشعبية

دائرة تطاوين

2015-02-04

 28الجبهة الشعبية

دائرة أريانة

2015-02-03

 29الجبهة الشعبية

دائرة القصرين

2015-01-30

 30الجبهة الشعبية

دائرة قابس

2015-01-13

 31الجبهة الشعبية

دائرة مدنين

2015-01-05

 32الجبهة الشعبية

دائرة قفصة

2015-01-27

 33الجبهة الشعبية

دائرة سوسة

2014-12-30

 34الجبهة الشعبية

دائرة سليانة

2015-01-29

 35الجبهة الشعبية

دائرة بن عروس

2015-01-30

 36الجبهة الشعبية

دائرة قبلي

2015-02-04
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 37الجبهة الشعبية

دائرة فرنسا 1

2015-02-04

 38الجبهة الشعبية

دائرة توزر

2015-02-03

 39الجبهة الشعبية

دائرة تونس 1

2015-01-29

 40الجبهة الشعبية

دائرة صفاقس 2

2015-01-05

 41الجبهة الشعبية

دائرة القيروان

2015-01-30

 42الجبهة الشعبية

دائرة جندوبة

2015-01-30

 43الجبهة الشعبية

دائرة منوبة

2015-01-08

 44الجبهة الشعبية

دائرة املهدية

2015-01-05

 45الجبهة الشعبية

دائرة املنستير

2015-01-05

 46الجبهة الشعبية

دائرة الكاف

2015-01-08

 47الجبهة الشعبية

دائرة تونس 2

2015-01-29

 48الجبهة الشعبية

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-12

 49الجبهة الشعبية

دائرة باجة

2015 -12 -26

 50الجبهة الشعبية

دائرة فرنسا 2

2015-12-25

 51االتحاد من أجل تونس

دائرة مدنين

2014-12-03

 52االتحاد من أجل تونس

دائرة تونس 1

2015-02-04

 53االتحاد من أجل تونس

دائرة منوبة

2015-02-04

 54االتحاد من أجل تونس

دائرة قابس

2014-12-29

 55االتحاد من أجل تونس

دائرة توزر

2015-02-03

 56االتحاد من أجل تونس

دائرة باجة

2015-02-02

 57االتحاد من أجل تونس

دائرة تونس 2

2015-02-03

 58االتحاد من أجل تونس

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-04

 59االتحاد من أجل تونس

دائرة جندوبة

2015-02-02

 60االتحاد من أجل تونس

دائرة نابل 2

2015-01-06

 61االتحاد من أجل تونس

دائرة القيروان

2015-01-05

 62االتحاد من أجل تونس

دائرة املنستير

2015-02-03

 63االتحاد من أجل تونس

دائرة املهدية

2014-12-09

 64االتحاد من أجل تونس

دائرة بن عروس

2015-01-30
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 65االتحاد من أجل تونس

دائرة بنزرت

2015-01-13

 66االتحاد من أجل تونس

دائرة نابل 1

2015-02-04

 67االتحاد من أجل تونس

دائرة صفاقس 2

2014-12-30

 68االتحاد من أجل تونس

دائرة القصرين

2015-01-29

 69االتحاد من أجل تونس

دائرة إيطاليا

2015-02-02

 70الشعب يريد

دائرة نابل 1

2015-02-03

 71الشعب يريد

دائرة زغوان

2015-02-03

 72الشعب يريد

دائرة تطاوين

2015-02-04

 73الشعب يريد

دائرة املهدية

2015-02-04

 74الشعب يريد

دائرة توزر

2015-02-02

 75الشعب يريد

دائرة املنستير

2014-12-31

 76الشعب يريد

دائرة تونس 2

2015-02-04

 77الشعب يريد

دائرة منوبة

2015-01-05

 78الشعب يريد

دائرة تونس 1

2014-12-02

 79الشعب يريد

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 80الشعب يريد

دائرة القيروان

2015-02-04

 81الشعب يريد

دائرة القصرين

2015-02-03

 82اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة سوسة

2015-02-04

 83اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة منوبة

2015-02-04

 84اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة القيروان

2015-02-04

 85اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة القصرين

2015-02-03

 86اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة توزر

2014-12-01

 87اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة تونس 1

2014-12-05

 88اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة تونس 2

2015-02-04

 89اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة بنزرت

2015-02-04

 90اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة زغوان

2014-12-15

 91اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي

دائرة أريانة

2015-02-04

 92اتحاد القوى الشبابية

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-02
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 93اتحاد القوى الشبابية

دائرة قابس

2015-01-30

 94اتحاد القوى الشبابية

دائرة باجة

2015-01-27

 95اتحاد القوى الشبابية

دائرة تونس 1

2015-02-04

 96اتحاد القوى الشبابية

دائرة بن عروس

2015-02-04

 97اتحاد القوى الشبابية

دائرة نابل 2

2015-01-27

 98اتحاد القوى الشبابية

دائرة أريانة

2015-02-04

 99اتحاد القوى الشبابية

دائرة تونس 2

2015-01-30

 100اتحاد القوى الشبابية

دائرة منوبة

2015-01-30

 101اتحاد القوى الشبابية

دائرة القصرين

2015-02-04

 102اتحاد القوى الشبابية

دائرة صفاقس 2

2014-12-26

 103الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة الكاف

2015-02-04

 104الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة صفاقس 1

2015-02-03

 105الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة باجة

2015-01-26

 106الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة زغوان

2015-01-29

 107الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-08

 108الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة سوسة

2014-12-30

 109الجبهة الوطنية لإلنقاذ

دائرة صفاقس 2

2015-02-04

 110تونس العزيزة

دائرة صفاقس 2

2015-01-28

 111تونس العزيزة

دائرة توزر

2015-01-05

 112تونس العزيزة

دائرة باجة

2015-01-26

 113تونس العزيزة

دائرة نابل 1

2015-02-02

 114الوفاء ملشروع الشهيد

دائرة سليانة

2015-02-04

 115الوفاء ملشروع الشهيد

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-02

 116الوفاء ملشروع الشهيد

دائرة القيروان

2015-02-03

 117الوفاء ملشروع الشهيد

دائرة بن عروس

2015-02-04

 118الوفاء ملشروع الشهيد

دائرة صفاقس 2

2015-02-04

 119االئتالف الديمقراطي للعمل والتنمية

دائرة بن عروس

2015-02-03

 120صوت الشعب الحر

دائرة بنزرت

2015-02-03
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 121صوت الشعب الحر

دائرة تونس 2

2014-12-30

 122صوت الشعب الحر

دائرة القيروان

2015-02-03

 123أمن شامل إلنقاذ تونس

دائرة تونس 2

2015-01-27

 124أمن شامل إلنقاذ تونس

دائرة توزر

2015-02-03

 125أمن شامل إلنقاذ تونس

دائرة بنزرت

2014-12-26

 126حركة بديل

دائرة نابل 1

2015-02-04

 127حركة بديل

دائرة جندوبة

2015-02-04

 128حركة بديل

دائرة بنزرت

2014-12-24

 129أبناء الشعب

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-03

 130أبناء الشعب

دائرة قفصة

2015-01-05

 131األديب للتنمية والعدالة

دائرة سوسة

2014-11-21

 132األديب للتنمية والعدالة

دائرة سيدي بوزيد

2014-11-21

 133االئتالف املستقل لحركة نور تونس

دائرة سوسة

2014-12-29

 134االئتالف املستقل لحركة نور تونس

دائرة املنستير

2015-01-06

 135القائمة الدستورية املوحدة

دائرة تونس 1

2015-01-09

 136تونس أقوى

دائرة مدنين

2015-02-03

 137ائتالف جهة قابس

دائرة قابس

2015-02-03

 138باب األمل

دائرة سوسة

2015-02-04

 139شمس املحبة

دائرة املنستير

2015-01-05
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مجموع القائمات االئتالفية

 -3القائمات املستقلة
ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 1أمل تونس

دائرة تونس 1

2015-02-03

 2البؤساء

دائرة تونس 1

2015-01-27

 3التكافل االجتماعي

دائرة تونس 1

2015-01-29

 4أبناء الشعب

دائرة تونس 2

2014-12-29
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 5اليد في اليد

دائرة تونس 2

2014-12-04

 6لنا الحق

دائرة تونس 2

2015-01-06

 7محيطنا نماء لثروتنا

دائرة تونس 2

2015-01-29

 8التوازن

دائرة أريانة

2014-12-05

 9القائمة املستقلة بأريانة القدوة

دائرة أريانة

2015-02-03

 10الكادحون

دائرة أريانة

2015-01-05

 11بيئتنا

دائرة أريانة

2015-01-30

 12تونس في العين

دائرة أريانة

2015-01-29

 13صوت الفنانين

دائرة أريانة

2015-02-03

 14صوت املربي

دائرة أريانة

2015-02-02

 15نحو بر األمان

دائرة أريانة

2015-01-30

 16أمل تونس

دائرة بن عروس

2015-01-28

 17األغلبية الصامتة

دائرة بن عروس

2015-02-04

 18البيئة تجمعنا

دائرة بن عروس

2015-01-05

 19الشباب املوحد لغد أفضل

دائرة بن عروس

2014-12-25

 20الصمود

دائرة بن عروس

2015-02-02

 21القوى املستقلة ببن عروس

دائرة بن عروس

2014-12-25

 22قائمة السيادة

دائرة بن عروس

2015-02-04

 23أمل وعمل

دائرة منوبة

2015-02-03

 24األحرار

دائرة منوبة

2015-01-27

 25األمل

دائرة منوبة

2015-01-16

 26التآلف

دائرة منوبة

2015-02-04

 27الزيتونة

دائرة منوبة

2014-12-12

 28السالم واالزدهار

دائرة منوبة

2015-02-04

 29الصمود

دائرة منوبة

2015-02-03

 30القائمة املستقلة لخدمة منوبة

دائرة منوبة

2015-02-04

 31القائمة املستقلة للعين الساهرة

دائرة منوبة

2015-01-05
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 32املدافعون عن الحق

دائرة منوبة

2015-02-04

 33املستقبل

دائرة منوبة

2015-02-04

 34الوفاق

دائرة منوبة

2015-02-04

 35تونس الغد

دائرة منوبة

2015-02-02

 36متحدون من أجل تونس

دائرة منوبة

2015-02-03

 37وطني

دائرة منوبة

2015-01-29

 38أمل تونس

دائرة نابل 1

2015-02-04

 39الدخلة للعمل والعدالة والتنمية

دائرة نابل 1

2015-01-05

 40تميز

دائرة نابل 1

2015-02-04

 41سامي بالحاج

دائرة نابل 1

2014-12-23

 42تونس املستقبل

دائرة نابل 2

2015-01-30

 43شباب الوحدة

دائرة نابل 2

2015-02-04

 44إصالح وبناء ببنزرت

دائرة بنزرت

2015-02-03

 45اإلرادة الشعبية

دائرة بنزرت

2015-02-04

 46االنطالق

دائرة بنزرت

2014-12-11

 47التحدي

دائرة بنزرت

2015-01-22

 48السنبلة

دائرة بنزرت

2015-01-20

 49العزة

دائرة بنزرت

2015-01-29

 50علم عمل وتحدي

دائرة بنزرت

2015-02-02

 51قائمة الرقي

دائرة بنزرت

2015-01-30

 52قائمة مشروع املستقبل

دائرة بنزرت

2015-02-03

 53ناقفوا لبالدنا

دائرة بنزرت

2015-02-04

 54إرادة الشعب

دائرة سوسة

2015-02-02

 55الرافدة

دائرة سوسة

2014-12-15

 56الصباح الجديد لتونس

دائرة سوسة

2015-01-09

 57جوهرة

دائرة سوسة

2015-01-19

 58حضر موت

دائرة سوسة

2015-02-04

 59األمل

دائرة زغوان

2014-11-26
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 60الصفاء

دائرة زغوان

2014-12-10

 61العلم نور

دائرة زغوان

2014-11-19

 62القائمة املستقلة لوالية زغوان

دائرة زغوان

2015-01-06

 63النسري

دائرة زغوان

2015-01-23

 64النسور

دائرة زغوان

2015-01-02

 65النصر

دائرة زغوان

2015-01-08

 66أحرار القيروان

دائرة القيروان

2014-11-17

 67األهل

دائرة القيروان

2015-02-04

 68البرنامج

دائرة القيروان

2015-02-04

 69الحلم القيرواني

دائرة القيروان

2015-02-03

 70الخمسة

دائرة القيروان

2014-12-30

 71الخمسة الذهبية

دائرة القيروان

2015-01-28

 72الزيتونة

دائرة القيروان

2015-02-03

 73الضوء

دائرة القيروان

2015-02-03

 74العمل

دائرة القيروان

2015-01-13

 75الفالقة

دائرة القيروان

2015-02-03

 76باب األمل

دائرة القيروان

2015-01-05

 77بديل

دائرة القيروان

2015-02-03

 78تونس للجميع

دائرة القيروان

2015-02-03

 79حركة مقاومة

دائرة القيروان

2015-02-04

 80خير القيروان

دائرة القيروان

2015-01-02

 81شباب تونس الخضراء

دائرة القيروان

2014-12-30

 82صوت املعاق

دائرة القيروان

2014-12-30

 83قائمة التخطيط والتنمية

دائرة القيروان

2015-02-04

 84مواطنون بال حدود

دائرة القيروان

2015-02-03

 85التقارب

دائرة املنستير

2014-12-15

 86الحراك االجتماعي

دائرة املنستير

2015-01-21

 87دولة الحق

دائرة املنستير

2014-12-29
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 88زرقاء اليمامة

دائرة املنستير

2015-01-26

 89شهداء تونس

دائرة املنستير

2014-12-15

 90قائمة تصحيح املسار

دائرة املنستير

2015-01-02

 91أحرار باجة

دائرة باجة

2015-02-04

 92املستقبل

دائرة باجة

2015-02-04

 93املستقلون األحرار

دائرة باجة

2015-02-04

 94قائمة التحدي

دائرة باجة

2014-12-24

 95آفاق تنموية

دائرة جندوبة

2015-02-02

 96أحرار جندوبة

دائرة جندوبة

2015-02-04

 97أمل جندوبة

دائرة جندوبة

2015-02-04

 98أوالد بالد

دائرة جندوبة

2015-02-02

 99األخوة والوفاق لضمان السلم والرقي

دائرة جندوبة

2015-02-03

 100االنطالق

دائرة جندوبة

2015-02-03

 101التنمية والعدالة واملساواة

دائرة جندوبة

2015-01-21

 102الحرية والتنمية

دائرة جندوبة

2015-01-05

 103الخضراء أمنا

دائرة جندوبة

2015-02-04

 104الشروق

دائرة جندوبة

2015-02-04

 105العبور

دائرة جندوبة

2015-01-30

 106الكرامة

دائرة جندوبة

2014-12-23

 107حرية وكرامة

دائرة جندوبة

2015-01-23

 108شمس أمل خمير

دائرة جندوبة

2015-01-30

 109صوت املرجان

دائرة جندوبة

2015-01-30

 110عندي أمل

دائرة جندوبة

2015-01-08

 111فريقة

دائرة جندوبة

2015-01-16

 112قائمة الشباب

دائرة جندوبة

2015-01-29

 113لدينا حلم

دائرة جندوبة

2014-12-15

 114أحرار والية الكاف

دائرة الكاف

2015-02-04

 115اإلرادة الحرة

دائرة الكاف

2015-02-03
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 116الحق في التنمية

دائرة الكاف

2015-02-03

 117النور

دائرة الكاف

2015-02-04

 118الوحدة الدستورية

دائرة الكاف

2015-01-06

 119جسور البناء

دائرة الكاف

2015-02-03

 120قائمة املستقلون

دائرة الكاف

2015-02-04

 121التطلع

دائرة املهدية

2015-01-05

 122العزة لتونس

دائرة املهدية

2015-01-30

 123قائمة العدالة والتنمية

دائرة املهدية

2015-02-04

 124نضال كريم

دائرة املهدية

2014-12-01

 125اتحاد شباب تونس

دائرة قابس

2015-02-04

 126األرض الطيبة

دائرة قابس

2014-12-02

 127العدل

دائرة قابس

2014-12-30

 128العمل والتنمية العادلة

دائرة قابس

2015-02-03

 129القطب البيئي بقابس

دائرة قابس

2014-12-03

 130املستقلون األحرار

دائرة قابس

2014-12-10

 131النخلة

دائرة قابس

2015-02-04

 132قائمة الضمير

دائرة قابس

2014-12-02

 133قابس أوال

دائرة قابس

2014-12-02

 134قابس في القلب

دائرة قابس

2014-12-02

 135كلنا قابس

دائرة قابس

2015-02-02

 136التآلف الوطني

دائرة مدنين

2014-12-30

 137شباب مدنين

دائرة مدنين

2015-02-02

 138ارتقاء

دائرة قبلي

2015-01-07

 139اإلصالح واملصالحة

دائرة قبلي

2014-12-17

 140التحدي

دائرة قبلي

2015-02-03

 141العلم

دائرة قبلي

2014-12-11

 142الكرامة

دائرة قبلي

2015-01-02

 143نفزاوة أوال

دائرة قبلي

2015-01-22
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 144األمل

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-03

 145البديل الشبابي

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-26

 146التشغيل استحقاق

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-31

 147الزيتونة

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-03

 148الشهيد

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 149املكافحون

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-12

 150النور

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-15

 151الوفاء والعزة للوطن

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 152باب األمل والعمل

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-02

 153تحدي

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-03

 154تفاحة عربية

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-08

 155خدمة للمواطن وفداء للوطن

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-02

 156غزة

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-02

 157فداء املحبة لتونس

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-02

 158لنكن عادلين

دائرة سيدي بوزيد

2014-12-11

 159من أجل بالدي

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-06

 160من أجل حياة أفضل

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-26

 161وفاق

دائرة سيدي بوزيد

2015-02-04

 162أوفياء

دائرة تطاوين

2015-01-27

 163اإلنصاف

دائرة تطاوين

2015-01-23

 164الحرية

دائرة تطاوين

2015-01-23

 165األمل في الحياة

دائرة سليانة

2015-02-03

 166التحدي

دائرة سليانة

2015-02-03

 167التشغيل والتنمية

دائرة سليانة

2015-01-29

 168السبيل للتشغيل والعدالة االجتماعية

دائرة سليانة

2015-01-05

 169السالم

دائرة سليانة

2015-02-04

 170الوعد الصادق

دائرة سليانة

2015-01-05
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 171شباب بالدي

دائرة سليانة

2015-02-04

 172أمانة

دائرة توزر

2015-01-30

 173الجريد

دائرة توزر

2015-01-07

 174العقل مفتاح التطور والنمو

دائرة توزر

2015-02-04

 175العمل واألمل

دائرة توزر

2015-01-19

 176النخلة

دائرة توزر

2015-02-02

 177شمس الجنوب

دائرة توزر

2014-12-10

 178صحوة الجريد

دائرة توزر

2015-02-03

 179صوت الجريد

دائرة توزر

2014-12-29

 180قائمة اإلرادة

دائرة توزر

2015-01-21

 181قائمة والء

دائرة توزر

2015-02-03

 182كلمة حق

دائرة توزر

2014-12-10

 183ملجد الجريد

دائرة توزر

2015-01-05

 184أجيال التحدي

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 185أنا الشعب

دائرة صفاقس 1

2015-02-02

 186بقلوب مبصرة نصحح املسار

دائرة صفاقس 1

2015-01-29

 187صدى الجهات

دائرة صفاقس 1

2015-01-20

 188صوت اللجان الثورية

دائرة صفاقس 1

2015-01-19

 189صوت املواطن

دائرة صفاقس 1

2015-01-05

 190قائمة االلتزام واإلنصاف

دائرة صفاقس 1

2014-12-17

 191قائمة الحرية

دائرة صفاقس 1

2015-02-02

 192قائمة شبابنا ثروة وطموحات

دائرة صفاقس 1

2015-02-04

 193أجيال التحدي

دائرة صفاقس 2

2015-02-04

 194األصالة

دائرة صفاقس 2

2014-12-24

 195اليسر

دائرة صفاقس 2

2014-12-26

 196تونسنا الغالية

دائرة صفاقس 2

2015-01-08

 197صفاقسنا

دائرة صفاقس 2

2014-12-24

 198صوت الريف

دائرة صفاقس 2

2014-12-15
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 199صوت صفاقس

دائرة صفاقس 2

2015-01-16

 200أحرار القصرين

دائرة القصرين

2015-02-04

 201أمل القصرين

دائرة القصرين

2015-01-12

 202أول الغيث

دائرة القصرين

2015-01-27

 203أوالد الشعب

دائرة القصرين

2015-01-30

 204األحرار

دائرة القصرين

2015-01-30

 205األمل

دائرة القصرين

2015-01-30

 206البديل

دائرة القصرين

2015-01-30

 207الحرية واإلنصاف

دائرة القصرين

2015-01-30

 208الشباب املدني الحر

دائرة القصرين

2015-02-04

 209الشباب للرقي والبناء

دائرة القصرين

2015-01-12

 210الشعانبي

دائرة القصرين

2015-02-02

 211القائمة املستقلة  17ديسمبر

دائرة القصرين

2015-02-02

 212املنارة الشعبية االجتماعية

دائرة القصرين

2015-02-02

 213الوصية

دائرة القصرين

2015-02-04

 214الياسمين

دائرة القصرين

2015-02-04

 215بني وطني

دائرة القصرين

2015-02-02

 216شباب الوسط للعمل والتنمية

دائرة القصرين

2015-02-04

 217صقور الحرية

دائرة القصرين

2015-01-19

 218صوت املستقل

دائرة القصرين

2014-12-23

 219غدا...أفضل

دائرة القصرين

2015-02-02

 220قائمة العهد

دائرة القصرين

2015-02-04

 221قائمة القرار

دائرة القصرين

2015-02-04

 222نعم نستطيع

دائرة القصرين

2015-01-30

 223أمانة ووفاء

دائرة قفصة

2015-01-30

 224إرادة

دائرة قفصة

2015-01-22

 225إنشاء هللا خير

دائرة قفصة

2015-02-04

 226األمانة

دائرة قفصة

2015-01-30
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ع/ر

الدائرة االنتخابية

اسم القائمة

تاريخ تقديم الحساب

 227األمل

دائرة قفصة

2015-02-03

 228اإلقالع

دائرة قفصة

2015-01-13

 229الخضراء

دائرة قفصة

2015-02-03

 230الشباب املستقل

دائرة قفصة

2015-01-30

 231الصوت الحر

دائرة قفصة

2015-01-05

 232العدالة

دائرة قفصة

2015-02-04

 233العقد الثوري

دائرة قفصة

2014-12-15

 234القائمة املستقلة لالمركزية والتنمية

دائرة قفصة

2014-12-16

 235املنارة

دائرة قفصة

2014-12-01

 236النخلة

دائرة قفصة

2015-01-05

 237الوئام

دائرة قفصة

2015-02-03

 238الوفاء بالعهد

دائرة قفصة

2015-01-02

 239الياسمين
َ 240رد االعتبار

دائرة قفصة

2015-01-30

دائرة قفصة

2015-01-05

 241شباب قفصة

دائرة قفصة

2015-01-05

 242شروق

دائرة قفصة

2015-02-04

 243صوت الحق

دائرة قفصة

2015-01-23

 244قائمة أمل قفصة

دائرة قفصة

2015-01-19

 245قفصة دارنا الكل

دائرة قفصة

2014-11-24

 246قفصة عراقة وتجديد

دائرة قفصة

2014-11-28

 247نداء التونسيين بالخارج

دائرة فرنسا 2

2015-01-27

 248التحدي والعمل

دائرة أملانيا

2015-02-02

مجموع القائمات املستقلة
املجموع العام

248
1036

129

مجموع القائمات التي قامت
بإيداع حساباتها

النسبة

القائمات الحزبية

649

% 62.64

القائمات االئتالفية

139

% 13.42

القائمات املستقلة
املجموع العام

248

% 23.94

1036

%100.00

نوع القائمة
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امللحق عدد  : 2قائمات فازت بمقاعد بمجلس نواب الشعب وقدمت حساباتها خالل
فترة اإلمهال
اسم القائمة

ع/ر

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

تاريخ تقديم
الحساب

1

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة سوسة

2015-01-09

2

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة فرنسا 1

2015-01-15

3

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة املهدية

2015-01-06

4

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة أريانة

2015-01-08

5

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة نابل 1

2015-01-21

6

آفاق تونس

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 2

2015-01-06

7

االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة باجة

2015-01-29

8

االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة القصرين

2015-01-30

9

االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة جندوبة

2015-01-29

 10االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة بن عروس

2015-01-27

 11االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة مدنين

2015-01-12

 12االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة منوبة

2015-01-16

 13االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة توزر

2015-01-30

 14االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة بنزرت

2015-01-20

 15االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة نابل 2

2015-02-02

 16االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة تونس 1

2015-01-30

 17االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة القيروان

2015-02-03

 18االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة زغوان

2015-01-21

 19الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة منوبة

2015-01-08

 20الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة القصرين

2015-01-30

 21الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة نابل 2

2015-02-03

 22الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة القيروان

2015-01-30

 23الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة قفصة

2015-01-27

 24الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة جندوبة

2015-01-30

131

ع/ر

اسم القائمة

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

تاريخ تقديم
الحساب

 25الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة تونس 1

2015-01-29

 26الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة بن عروس

2015-01-30

 27الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة سليانة

2015-01-29

 28الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية دائرة الكاف

2015-01-08

 29الجبهة الوطنية لإلنقاذ

قائمة ائتالفية دائرة سيدي بوزيد

2015-01-08

 30تيار املحبة

قائمة ائتالفية دائرة القيروان

2015-01-16

 31حركة الشعب

قائمة حزبية

دائرة باجة

2015-02-03

 32حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة سيدي بوزيد

2015-01-08

 33حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة سوسة

2015-01-29

 34حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة تطاوين

2015-01-22

 35حركة النهضة

قائمة حزبية

األمريكيتين وبقية دول
أوروبا

2015-02-03

 36حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة قابس

2015-01-22

 37حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة نابل 2

2015-01-29

 38حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة تونس 1

2015-01-26

 39حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة تونس 2

2015-01-06

 40حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة قبلي

2015-01-22

 41حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة زغوان

2015-01-29

 42حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 1

2015-01-22

 43حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة فرنسا 1

2015-02-03

 44حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة بنزرت

2015-01-21

 45حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 2

2015-01-22

 46حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة مدنين

2015-01-22

 47حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة فرنسا 2

2015-02-03

 48حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة القيروان

2015-01-29

 49حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة قفصة

2015-02-03

 50حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة املنستير

2015-01-29

132

ع/ر

اسم القائمة

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

تاريخ تقديم
الحساب

 51حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة توزر

2015-01-22

 52حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة سليانة

2015-01-08

 53حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة نابل 1

2015-01-29

 54حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة املهدية

2015-01-29

 55حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة منوبة

2015-01-12

 56حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة الكاف

2015-01-23

 57حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة جندوبة

2015-01-22

 58حركة النهضة

قائمة حزبية

دائرة بن عروس

2015-01-06

 59حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة فرنسا 2

2015-01-09

 60حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة منوبة

2015-02-04

 61حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة تونس 2

2015-01-09

 62حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة زغوان

2015-01-08

 63حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة أملانيا

2015-02-04

 64حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة مدنين

2015-02-03

 65حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة بن عروس

2015-01-07

 66حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة تونس 1

2015-01-08

 67حركة نداء تونس

قائمة حزبية

األمريكيتين وبقية دول
أوروبا

2015-01-09

 68حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة إيطاليا

2015-01-09

 69حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة بنزرت

2015-02-04

 70حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة باجة

2015-02-02

 71حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة الكاف

2015-01-30

 72حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة املهدية

2015-01-29

 73حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة نابل 1

2015-01-09

 74حركة نداء تونس

قائمة حزبية

دائرة توزر

2015-01-21

 75حزب التحالف الديمقراطي

قائمة حزبية

دائرة بنزرت

2015-02-03

 76حزب التيار الديمقراطي

قائمة حزبية

دائرة بن عروس

2015-01-29
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ع/ر

اسم القائمة

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

تاريخ تقديم
الحساب

 77حزب التيار الديمقراطي

قائمة حزبية

دائرة تونس 1

2015-01-19

 78حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

قائمة حزبية

دائرة قبلي

2015-01-22

 79حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

قائمة حزبية

دائرة القصرين

2015-01-30

حزب املبادرة الوطنية الدستورية
80
التونسية

قائمة حزبية

دائرة زغوان

2015-01-06

 81نداء التونسيين بالخارج

قائمة مستقلة دائرة فرنسا 2

134

2015-01-27

امللحق عدد  : 3األحزاب واالئتالفات التي لم تودع الحسابية الجامعة
 -1األحزاب
ع/ر

عد الدوائراالنتخابية

اسم الحزب

1

الحزب الجمهوري
حركة وفاء
حزب التيار الديمقراطي
حركة الديمقراطيين االشتراكيين
حزب األمان

25

6

حزب صوت شعب تونس

23

7

حركة التونس ي (العدل أساس امللك)

20

8

حزب البناء الوطني

16

9

حزب املجد

15

10

الجبهة الوطنية التونسية

14

11

حركة الربيع العربي لتحقيق السيادة االقتصادية

14

12

الحركة الديمقراطية لإلصالح والبناء

10

13

حزب العمل التونس ي

10

14

حزب االنفتاح والوفاء

9

15

حزب املؤتمر الشعبي

9

16

حركة الشباب الوطني التونس ي

8

17

حزب النور للديمقراطية والتنمية

8

18

حزب العدالة والتنمية

6

19

الحزب الجمهوري املغاربي

6

20

الحزب الليبرالي التونس ي

6

21

التكتل الشعبي من أجل تونس (من أجل تحقيق سلطة الشعب)

5

22

حركة البناء املغاربي (عزم  -توكل  -بناء)

5

23

حركة الجمهورية

5

24

حزب املستقبل من أجل تونس

4

25

حزب تونس للجميع

4

26

حزب صوت الفالحين

4

2
3
4
5

ع/ر

31
31
31
25

عد الدوائراالنتخابية

اسم الحزب
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27

جبهة  17ديسمبر للتنمية

3

28

حزب الوحدة

3

29

حزب الوسط االجتماعي
التآلف الوحدوي الديمقراطي

3
2

31

الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء

2

32

حركة الوحدة الشعبية

2

33

حزب األصالة

2

34

حزب الريادة بالعلم والعمل

2

35

حزب الكرامة واملساواة

2

36

حزب املصالحة

2

30

مجموع القائمات الحزبية

367

 -2االئتالفات
ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اسم االئتالف
تيار املحبة
الشعب يريد
اتحاد الشباب الديمقراطي التونس ي
الجبهة الوطنية لإلنقاذ
تونس العزيزة
الوفاء ملشروع الشهيد
االئتالف الديمقراطي للعمل والتنمية
صوت الشعب الحر
أمن شامل إلنقاذ تونس
حركة بديل
أبناء الشعب
االئتالف املستقل لحركة نور تونس
القائمة الدستورية املوحدة
باب األمل
تونس أقوى
مجموع القائمات االئتالفية
املجموع العام

عد الدوائراالنتخابية
33
19
16
10
9
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
116
483

امللحق عدد  : 4الحسابات البنكية التي لم يتم غلقها إلى غاية شهرمارس 2015
136

البنك املفتوح لديه الحساب
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
بنك األمان
البنك العربي لتونس
البنك العربي لتونس
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان
بنك اإلسكان

القائمة
التحالف الديمقراطي
الجبهة الشعبية
الحزب الليبرالي التونس ي
صوت شعب تونس
القصرين اوال
تيار املحبة االئتالفية
الجبهة الشعبية
الصوت العالي للجهة املنسية
املجد
حركة الوحدة الشعبية
حركة وفاء
االنفتاح والوفاء
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
الكاف للتقدم والتنمية
االنفتاح والوفاء
الكاف تريد
الشباب الديمقراطي
النور
حركة الوحدويين األحرار
حركة الشعب
حركة الديمقراطيين االجتماعيين
حركة الديمقراطيين االجتماعيين
الحزب الشعبي التقدمي
حزب األمان
الحزب االشتراكي
حزب العمل التونس ي
حزب النور للديمقراطية والتنمية
الجبهة الوطنية التونسية
الحزب الجمهوري
جسور البناء
صوت شعب تونس

137

الدائرة
تونس 2
سيدي بوزيد
نابل 1
منوبة
القصرين
تونس 2
الكاف
الكاف
أريانة
أريانة
زغوان
باجة
الكاف
الكاف
الكاف
الكاف
املهدية
الكاف
تطاوين
الكاف
قفصة
قصرين
الكاف
الكاف
الكاف
تطاوين
قصرين
تطاوين
الكاف
الكاف
بن عروس

البنك املفتوح لديه الحساب
بنك اإلسكان
الشركة التونسية للبنك
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس العربي الدولي
االتحاد الدولي للبنوك
االتحاد الدولي للبنوك
االتحاد الدولي للبنوك
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي
البنك الوطني الفالحي

القائمة
تونس العزيزة
تونس للجميع
الحزب الجمهوري
التقارب
االئتالفية شمس املحبة
تونس العزيزة
اتحاد الشباب الدیمقراطي التونس ي
حركة الشعب
االتحاد الوطني الحر
االتحاد الوطني الحر
حزب األمان
حركة الربيع العربي
حركة الشباب الوطني التونس ي
حركة الديمقرطيين االشتراكيين
الحركة الدستورية
اإلتحاد من أجل تونس
حركة الشعب
العدل أساس امللك
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
حزب حركة الدستوريون االحرار
مشروع املستقبل
سماء تونس
العمل التونس ي
اليسر
الجبهة الشعبية
االتحاد من أجل تونس

138

الدائرة
تطاوين
باجة
سليانة
املنستير
املنستير
أريانة
نابل 1
صفاقس 1
الكاف
القصرين
توزر
سليانة
بنزرت
بنزرت
املهدية
صفاقس 2
مدنين
زغوان
قفصة
مدنين
بنزرت
بنزرت
بنزرت
صفاقس 2
منوبة
تونس 2

امللحق عدد  : 5الفوارق املسجلة في احتساب املنحة بالنسبة إلى القائمات املترشحة
بالدوائربالخارج

الدوائراالنتخابية

عدد الناخبين
املرسمين حسب
القائمات
االنتخابية

عدد الناخبين املرسمين
الذي ّتم اعتماده في
احتساب املنحة

الفارق في عدد
الناخبين

الفارق في املنحة
الفارق في املنحة عدد القائمات
الجملية

تونس 1

244616

244584

32-

0

46

0

تونس 2

275690

275651

39-

0

45

0

أريانة

246540

246522

18-

0

55

0

بن عروس

294323

294303

20-

0

51

0

منوبة

168255

168242

13-

0

59

0

بنزرت

241718

241669

49-

0

46

0

زغوان

80698

80686

12-

0

44

0

نابل 1

204322

204248

74-

0

36

0

نابل 2

165629

165596

33-

0

31

0

باجة

131772

131759

13-

0

44

0

جندوبة

166237

166081

156-

0

60

0

الكاف

118951

118920

31-

0

38

0

سليانة

97461

97432

29-

0

39

0

سوسة

292342

292312

30-

0

45

0

املنستير

254524

254484

40-

0

36

0

املهدية

163852

163840

12-

0

31

0

صفاقس 1

192438

192391

47-

0

43

0

صفاقس 2

248409

248374

35-

0

44

0

القيروان

215146

215133

13-

0

61

0

القصرين

185409

185384

25-

0

69

0

سيدي بوزيد

197590

197558

32-

0

64

0

قابس

178532

178532

0

0

46

0

مدنين

193844

193802

42-

0

34

0

تطاوين

59775

59748

27-

0

31

0

قفصة

162529

162526

3-

0

62

0

توزر

61044

61034

10-

0

42

0

قبلي

84409

84399

10-

0

27

0

فرنسا 1

81464

79925

1539-

360-

19

6840-

فرنسا 2

120260

114192

6068-

840-

19

15960-

ايطاليا

60381

54072

6309-

1080-

18

19440-
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الدوائراالنتخابية
أملانيا
القارة االمريكية و بقية دول
أوروبا
الدول العربية و بقية دول
العالم

عدد الناخبين
املرسمين حسب
القائمات
االنتخابية

عدد الناخبين املرسمين
الذي ّتم اعتماده في
احتساب املنحة

الفارق في عدد
الناخبين

الفارق في املنحة
الفارق في املنحة عدد القائمات
الجملية

26739

25575

1164-

280-

13

3640-

56605

52605

4000-

720-

14

10080-

34602

32182

2420-

560-

14

7840-

22276-

3840-

1326

63800-

املجموع
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امللحق عدد  : 6االعتمادات املفتوحة واملأذون بصرفها بعنوان القسط األول من
املنحة موزعة حسب الدوائراالنتخابية
الدائرة

أريانة
القصرين
القيروان
الكاف
املنستير
املهدية
باجة
بن عروس
بنزرت
تطاوين
توزر
تونس 1
تونس 2
جندوبة
زغوان
سليانة
سوسة
سيدي بوزيد
صفاقس 1
صفاقس 2
قابس
قبلي
قفصة
مدنين
منوبة
نابل 1
نابل 2
مجموع القسط األول بالنسبة
للدوائربالداخل

قيمة االعتمادات املفتوحة قيمة االعتمادات املأذون بصرفها
بعنوان القسط األول بالدينار بعنوان القسط األول بالدينار
284. 625,000

263. 925,000

315. 675,000

306. 525,000

299 .250,000

299 .250,000

132. 620,000

130. 875,000

189 .900,000

179 .350,000

124. 350,000

124 .350,000

163 .570,000

163. 570,000

288. 750,000

274. 312,500

239. 775,000

231 .956,250

69 .827,500

69 .827,500

96. 495,000

95. 346,250

236. 900,000

236. 900,000

249. 187,500

243 .650,000

251. 400,000

247. 210,000

122 .625,000

118. 537,500

114. 977,500

121. 192,500

239. 850,000

254 .475,000

304. 320,000

301. 942,500

192 .360,000

192. 360,000

233 .200,000

233. 200,000

205. 620,000

203. 385,000

76 .005,000

70. 375,000

249 .570,000

253. 800,000

159. 630,000

152. 587,500

243. 080,000

228. 660,000

167. 400,000

162. 750,000

133. 600,000

125. 250,000

5. 384. 562,500

5. 285 .562,500
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الدائرة
فرنسا 1
فرنسا 2
ايطاليا
أملانيا
القارة االمريكية و بقية دول أوروبا
الدول العربية و بقية دول العالم
مجموع القسط األول بالنسبة
للدوائربالخارج
املجموع العام للقسط األول

قيمة االعتمادات املفتوحة قيمة االعتمادات املأذون بصرفها
بعنوان القسط األول بالدينار بعنوان القسط األول بالدينار
182. 590,000

172 .980,000

224. 640,000

218 .400,000

139. 840,000

132. 480,000

45 .500,000

35. 000,000

93. 340,000

101. 328,600

62. 720,000

53. 760,000

748. 630,000

713. 948,600

6.133.192,500

5. 999.511,100
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امللحق عدد  : 7حاالت التأخيرفي إصدارالقرارات املتعلقة بصرف القسط األول من
املنحة
الدائرة

اسم القائمة

تونس 1

التحالف الديمقراطي
من أجل تحقيق سلطة
الشعب
التشغيل و التنمية
تيار صوت الشعب الحر
شباب تونس الخضراء
للتكتل الشعبي من أجل
تونس
العريضة الشعبية
إتحاد الشباب الديمقراطي
التونس ي
االئتالف املستقل لحركة نور
تونس
الطليعة الشبابية
الجبهة الوطنية التونسية
الثقافة و العمل
األصالة
تونس الخضراء تنمية
مستدامة
حزب البناء الوطني
قائمة الحزب اللبرالي التونس ي
املؤتمر من اجل الجمهوريه
االنفتاح و الوفاء
االئتالف الديمقراطي للعمل
والتنمية
حزب حركة الجمهورية
اإلتحاد من أجل تونس
ّ
الليبرالي ّ
التونس ي
الحزب
التكتل الشعبي من أجل
تونس
حزب البناء الوطني
اسم القائمة

سليانة
سليانة
املهدية
القيروان
سوسة
سوسة
سوسة
سوسة
صفاقس 2
صفاقس 2
صفاقس 2
صفاقس 2

قفصة
قفصة
تونس 1
تونس 1
تونس 1
منوبة
نابل 2
نابل 2
نابل 2

قفصة
بن عروس
الدائرة

مبلغ القسط
األول بالدينار

عدد املقرر

تاريخ اإلصدار

تاريخ اإلذن بالتحويل

5 .150,000

A43

2014-09-30

2014-10-01

3 .107,500

A39

2014-09-30

2014-10-02

3. 107,500

A38

2014-09-30

2014-10-02

4. 145,000

A31

2014-10-01

2014-10-01

4. 987,500

A60

2014-10-02

2014-10-03

5 .850,000

A 44

2014-10-03

2014-10-03

5 .850,000

A 43

2014-10-06

2014-10-07

5. 850,000

A 45

2014-10-06

2014-10-07

5. 850,000

A 42

2014-10-06

2014-10-07

5. 300,000

A41

2014-10-06

2014-10-09

5. 300,000

A43

2014-10-06

2014-10-09

5. 300,000

A42

2014-10-06

2014-10-09

5. 300,000

A44

2014-10-06

2014-10-09

4. 230,000

A60

2014-10-06

2014-10-07

4. 230,000

A61

2014-10-06

2014-10-07

5. 150,000

A45

2014-10-07

2014-10-08

5 .150,000

A44

2014-10-07

2014-10-08

5 .150,000

A46

2014-10-07

2014-10-08

4 .120,000

A56

2014-10-07

2014-10-08

4. 175,000

A30

2014-10-07

2014-10-07

4. 175,000

A2

2014-10-07

2014-10-07

4. 175,000

A16

2014-10-07

2014-10-07

4. 230,000

A62

2014-10-08

2014-10-08

5 .775,000

A45

2014-10-09

2014-10-10

مبلغ القسط

عدد املقرر

تاريخ املقرر

تاريخ اإلذن بالتحويل
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األول
بن عروس
بن عروس
بن عروس
بن عروس
قابس
قابس
أريانة
بن عروس
قابس
قابس
قابس
نابل 1
نابل 1
نابل 1

القصرين
القيروان
تونس 2
صفاقس 1
صفاقس 1

مدنين
منوبة
نابل 1

أمان
البيئة تجمعنا
حركة الشعب
حزب العدالة والتنمية
التنمية أوال
حزب االمان
إتحاد الشباب الديمقراطي
التونس ي
حزب املجد
التكتل الديمقراطي من أجل
العمل والحريات
إتحاد شباب تونس
إتحاد الشباب الديمقراطي
التونس ي
حزب حركة الجمهورية
اتحاد الشباب الديمقراطي
التونس ي
الجبهة الشعبية
الربيع العربي لتحقيق
السيادة االقتصادية
الربيع العربي لتحقيق
السيادة االقتصادية
الربيع العربي لتحقيق
السيادة االقتصادية
حزب الرفاه التونس ي
العريضة الشعبية
حزب املجد
الحركة الدستورية
قائمة الحزب االشتراكي

املجموع

5. 775,000

A49

2014-10-09

2014-10-10

5. 775,000

A48

2014-10-09

2014-10-10

5. 775,000

A46

2014-10-09

2014-10-10

5 .775,000

A47

2014-10-09

2014-10-10

4 .470,000

A43

2014-10-09

2014-10-2014

4. 470,000

A42

2014-10-09

2014-10-14

5 .175,000

A/45

2014-10-10

2014-10-14

5 .775,000

A50

2014-10-10

2014-10-10

4. 470,000

A46

2014-10-10

2014-10-14

4. 470,000

A44

2014-10-10

2014-10-14

4. 470,000

A45

2014-10-10

2014-10-14

4 .650,000

A63

2014-10-10

2014-10-10

4 .650,000

A37

2014-10-10

2014-10-10

4 .650,000

A34

2014-10-10

2014-10-10

4. 575,000

A69

2014-10-16

2014-10-16

4. 987,500

A61

2014-10-21

2014-10-22

5 .537,500

A45/2014

2014-10-21

2014-10-23

4. 580,000

A42

2014-10-21

2014-10-21

4 .580,000

A43

2014-10-21

2014-10-21

2. 347,500

A9

2014-10-23

2014-10-23

4 .120,000

A57

2014-10-23

2014-10-23

4 .650,000

A66

2014-10-21

2014-10-24

221 .385,000
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امللحق عدد  : 8االعتمادات املفتوحة واملأذون بصرفها بعنوان القسط الثاني من
املنحة موزعة حسب الدوائراالنتخابية
الدائرة
تونس 1
تونس 2
صفاقس 1
صفاقس 2
قابس
قبلي
قفصة
مدنين
أريانة
جندوبة
زغوان
سليانة
الكاف
باجة
منوبة
نابل 1
نابل 2
القصرين
القيروان
سوسة
املهدية
املنستير
سيدي بوزيد
بن عروس
بنزرت
تطاوين
توزر
مجموع القسط الثاني
بالنسبة للدوائربالداخل
فرنسا 1
فرنسا 2
ايطاليا

قيمة االعتمادات املفتوحة بعنوان القسط
الثاني بالدينار
25. 750,000
22. 150,000
22. 900,000
26. 500,000
17 .880,000
14. 075,000
29. 610,000
23 .475,000
20. 700,000
20. 950,000
10. 900,000
15. 537,500
13. 960,000
18 .587,500
16 .480,000
23. 250,000
20. 875,000
22 .875,000
24 .937,500
23 .400,000
16. 580,000
21. 100,000
28. 530,000
34 .650,000
20. 850,000
9. 010,000
18. 380,000

قيمة االعتمادات املأذون بصرفها بعنوان القسط
الثاني بالدينار
15. 450,000
19. 381,250
22 .900,000
26 .500,000
17. 880,000
11. 260,000
27. 495,000
9 .390,000
20. 700,000
20. 950,000
8 .175,000
15 .537,500
6 .980,000
14 .870,000
10 .300,000
13 .950,000
14 .612,500
18. 300,000
14 .962,500
23 .400,000
14. 507,500
21 .100,000
19. 020,000
31. 762,500
20 .850,000
9. 010,000
11. 487,500

563. 892,500

460. 731,250

38. 440,000
37. 440,000
14. 720,000

38 .440,000
37. 440,000
14 .720,000
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الدائرة
أملانيا
القارة االمريكية و بقية
دول أوروبا
الدول العربية و بقية دول
العالم
مجموع القسط الثاني
بالنسبة للداوئربالخارج
املجموع العام للقسط
الثاني

قيمة االعتمادات املفتوحة بعنوان القسط
الثاني بالدينار
3. 500,000

قيمة االعتمادات املأذون بصرفها بعنوان القسط
الثاني بالدينار
3. 500,000

14. 360,000

14. 360,000

0,000

0,000

108 .460,000

108 .460,000

672 .352,500

569. 191,250
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امللحق عدد  : 9القائمات االنتخابية التي قامت بإرجاع القسط األول من املنحة
العمومية أو جزء منها
ع/ر

اسم القائمة

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

املبلغ

مالحظات

1

التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

قائمة حزبية

دائرة قابس

4,470.000

خالص كامل القسط

2

الحزب الجمهوري

قائمة حزبية

دائرة تونس 2

5,537.500

خالص كامل القسط

3

الحزب الجمهوري املغاربي

قائمة حزبية

دائرة أريانة

2,587.500

خالص كامل القسط

4

القائمة البورقيبية

قائمة حزبية

دائرة سوسة

2,925.000

خالص كامل القسط

5

القائمة البورقيبية

قائمة حزبية

دائرة تونس 2

2,768.750

خالص كامل القسط

6

حزب األمان

قائمة حزبية

دائرة توزر

4,230.000

خالص كامل القسط

7

حزب االنفتاح والوفاء

قائمة حزبية

دائرة تونس 1

5,150.000

خالص كامل القسط

8

حزب التحالف الديمقراطي

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 2

5,300.000

خالص كامل القسط

9

حزب التيار الديمقراطي

قائمة حزبية

دائرة بنزرت

5,212.500

خالص كامل القسط

10

حزب الرفاه التونس ي

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 1

4,580.000

خالص كامل القسط

11

حزب الريادة بالعلم والعمل

قائمة حزبية

دائرة نابل 1

4,650.000

خالص كامل القسط

12

حزب الريادة بالعلم والعمل

قائمة حزبية

دائرة أريانة

2,586.214

خالص كامل القسط

13

حزب السيادة للشعب

قائمة حزبية

دائرة سوسة

5,850.000

خالص كامل القسط

14

حزب الصحوة

قائمة حزبية

دائرة أريانة

2,587.500

خالص كامل القسط

15

حزب العدالة والتنمية

قائمة حزبية

دائرة بن عروس

5,575.000

خالص كامل القسط

16

حزب العدل والتنمية

قائمة حزبية

دائرة منوبة

4,120.000

خالص كامل القسط

17

حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

قائمة حزبية

دائرة فرنسا 1

4,805.000

خالص كامل القسط

18

حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

قائمة حزبية

دائرة أملانيا

3,500.000

خالص كامل القسط

19

حزب املحافظين التونسيين

قائمة حزبية

دائرة منوبة

4,120.000

خالص كامل القسط

20

حزب املصالحة

قائمة حزبية

دائرة املنستير

5,275.000

خالص كامل القسط

21

قوى  14جانفي

قائمة حزبية

دائرة صفاقس 1

2,290.000

خالص كامل القسط

22

االتحاد من أجل تونس

قائمة ائتالفية

دائرة منوبة

4,120.000

خالص كامل القسط

23

االتحاد من أجل تونس

قائمة ائتالفية

دائرة أريانة

5,175.000

خالص كامل القسط

24

الجبهة الوطنية لإلنقاذ

قائمة ائتالفية

دائرة باجة

3,717.500

خالص كامل القسط
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ع/ر

اسم القائمة

نوع القائمة

الدائرة االنتخابية

املبلغ

مالحظات

25

الشعب يريد

قائمة ائتالفية

دائرة سوسة

5,850.000

خالص كامل القسط

26

القائمة الدستورية املوحدة

قائمة ائتالفية

دائرة تونس 1

5,146.000

خالص كامل القسط

27

أمل تونس

قائمة مستقلة

دائرة بن عروس

2,880.730

خالص كامل القسط

28

إرادة

قائمة مستقلة

دائرة قفصة

4,230.000

خالص كامل القسط

29

إنشاء هللا خير

قائمة مستقلة

دائرة قفصة

4,230.000

خالص كامل القسط

30

األخوة والوفاق لضمان السلم والرقي

قائمة مستقلة

دائرة جندوبة

4,190.000

خالص كامل القسط

31

األمانة

قائمة مستقلة

دائرة قفصة

2,297.500

خالص كامل القسط

32

االنطالق

قائمة مستقلة

دائرة جندوبة

4,190.000

خالص كامل القسط

33

البؤساء

قائمة مستقلة

دائرة تونس 1

5,150.000

خالص كامل القسط

34

التحدي

قائمة مستقلة

دائرة قبلي

2,815.000

خالص كامل القسط

35

التوازن

قائمة مستقلة

دائرة أريانة

2,587.500

خالص كامل القسط

36

الشروق

قائمة مستقلة

دائرة جندوبة

4,190.000

خالص كامل القسط

37

القوى املستقلة ببن عروس

قائمة مستقلة

دائرة بن عروس

5,575.000

خالص كامل القسط

38

املنارة

قائمة مستقلة

دائرة قفصة

4,230.000

خالص كامل القسط

39

الوحدة الدستورية

قائمة مستقلة

دائرة الكاف

3,490.000

خالص كامل القسط

40

اليد في اليد

قائمة مستقلة

دائرة تونس 2

5,537.500

خالص كامل القسط

41

باب األمل

قائمة مستقلة

دائرة القيروان

4,987.500

خالص كامل القسط

42

بيئتنا

قائمة مستقلة

دائرة أريانة

2,587.500

خالص كامل القسط

43

حضر موت

قائمة مستقلة

دائرة سوسة

5,850.000

خالص كامل القسط

44

سامي بالحاج

قائمة مستقلة

دائرة نابل 1

2,325.000

خالص كامل القسط

45

عندي أمل

قائمة مستقلة

دائرة جندوبة

4,190.000

خالص كامل القسط

46

قائمة تصحيح املسار

قائمة مستقلة

دائرة املنستير

2,637.500

خالص كامل القسط

47

نضال كريم

قائمة مستقلة

دائرة املهدية

4,145.000

خالص كامل القسط

48

االتحاد الوطني الحر

قائمة حزبية

دائرة املنستير

800.000

خالص تسبقة

49

التكتل الشعبي من أجل تونس

قائمة حزبية

دائرة القصرين

571.875

خالص تسبقة

50

حزب املؤتمر من أجل الجمهورية

قائمة حزبية

دائرة القيروان

1,770.000

خالص تسبقة

51

حزب املبادرة الوطنية الدستورية التونسية

قائمة حزبية

دائرة املهدية

518.125

خالص تسبقة

52

االتحاد من أجل تونس

قائمة ائتالفية

دائرة إيطاليا

3,962.639

خالص تسبقة
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53

االتحاد من أجل تونس

قائمة ائتالفية

دائرة املنستير

4,000.000

خالص تسبقة

54

الجبهة الوطنية لإلنقاذ

قائمة ائتالفية

دائرة الكاف

582.000

خالص تسبقة

55

الشعب يريد

قائمة ائتالفية

دائرة املنستير

2,500.000

خالص تسبقة

56

الشعب يريد

قائمة ائتالفية

دائرة املهدية

500.000

خالص تسبقة

57

أبناء الشعب

قائمة مستقلة

دائرة تونس 2

1,040.000

خالص تسبقة

58

أحرار القيروان

قائمة مستقلة

دائرة القيروان

2,000.000

خالص تسبقة

59

اإلصالح واملواطنة

قائمة مستقلة

دائرة املهدية

2,000.000

خالص تسبقة

60

السنبلة

قائمة مستقلة

دائرة بنزرت

1,500.000

خالص تسبقة

61

خير القيروان

قائمة مستقلة

دائرة القيروان

4,950.000

خالص تسبقة

62

شهداء تونس

قائمة مستقلة

دائرة املنستير

3,531.121

خالص تسبقة

63

صوت املعاق

قائمة مستقلة

دائرة القيروان

1,708.558

خالص تسبقة

64

حركة النهضة

قائمة حزبية

الدول العربية وبقية
دول العالم

1,624.500

65

الجبهة الشعبية

قائمة ائتالفية

دائرة الكاف

455.136

املجموع

65

228,458.148
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