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عام
تقدمي ّ
يهــدف هــذا الدليــل املتع ّلــق بتمويــل احلملــة إىل التعريــف بالقواعــد
القانونيــة املعمــول بهــا يف جمــال متويــل احلمــات االنتخابيــة وتفصيــل
الواجبــات املال ّيــة واحملاســب ّية املتعلقــة بهــا .وقــد مت تخصيــص اجلــزء
األساســي مــن الدليــل إىل القائمــات املرتشــحة يف االنتخابــات التشــريعية
باعتبارهــا تخضــع للقواعــد األكــر شــمولية يف هــذا اجملــال وباعتبــار
متويــل احلمــات يف االنتخابــات الرئاســية تشــرك معهــا يف العديــد
مــن األحــكام مــع بعــض اخلصوصيــات .لذلــك وبغايــة التبســيط فضــا
التوجــه باألحــكام اخلصوصيــة لــكل جهــة معنيــة بهــا فقــد مت تقــدمي
عــن
ّ
القواعــد املتعلقــة بتمويــل احلمــات لالنتخابــات التشــريعية باعتبارهــا
القواعــد األساســية وإرفاقهــا بثالثــة أجــزاء تتضمــن قواعــد خصوصيــة
اخلاصــة باحلملــة االنتخابيــة املتعلقــة بانتخــاب النــواب
تتع ّلــق تباعــا بالقواعــد
ّ
عــن الدوائــر باخلــارج (امللحــق عــدد  )1والقواعــد اخلاصــة بحملــة االنتخابــات
الرئاســية (امللحــق عــدد  )2وااللتزامــات احملاســبية للوكيــل املــايل (امللحــق
عــدد .)3
خاصة يف ما يلي:
وتتم ّثل املبادئ األساس ّية للحملة االنتخاب ّية ّ
حياد اإلدارة وأماكن العبادة،
حياد وسائل اإلعالم الوطن ّية،
شــفاف ّية احلملــة االنتخاب ّيــة مــن حيــث مصــادر متويلهــا وطــرق
صــرف األمــوال املرصــودة لهــا،
ّ
املرشحني،
املساواة وتكافؤ الفرص بني جميع
ّ
للمرتشــحني والنّاخبــن وأعراضهــم
احــرام احلرمــة اجلســدية
وكرامتهــم،
ّعصب والتّمييز.
عدم الدعوة إىل الكراه ّية والعنف والت ّ
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.I

اإلطار القانوين

الد ســتور وال ّنصــوص ال ّتشــريع ّية
ّ 1.1
ً
الدســتور ،تضمــن الهيئــة العليــا املســتقلّة
وفقــا للفصــل  126مــن ّ
لالنتخابــات ســامة املســار االنتخابــي ونزاهتــه وشــفاف ّيته .وهــي تتم ّتــع يف
والرقابيــة
هــذا اجملــال بســلطة ترتيبيــة تخــول لهــا وضــع اآلل ّيــات التّنظيميــة ّ
الالزمــة وإعــداد أد ّلــة لبيــان وتبســيط اإلجــراءات وضبــط أفضــل املمارســات.
املــؤرخ يف
يســند القانــون األساســي عــدد  23لســنة ،2012
ّ
 20ديســمرب  2012واملتعلّــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،كمــا
األساســي عــدد  44لســنة 2013
متّ تنقيحــه وإمتامــه مبقتضــى القانــون
ّ
األساســي عــدد  52لســنة 2013
املــؤرخ يف  1نوفمــر  2013والقانــون
ّ
ّ
املــؤرخ يف  28ديســمرب  ،2013إىل الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات
ّ
عامــة يف جمــال اإلشــراف علــى االنتخابــات ومراقبــة متويــل احلمــات
واليــة ّ
ّ
املرتشــحني.
االنتخابيــة وضمــان املســاواة بــن كافــة
املــؤرخ يف
يشــكل القانــون األساســي عــدد  16لســنة 2014
ّ
 26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء كمــا مت ّ تنقيحــه وإمتامــه
املــؤرخ يف  14فيفــري
مبقتضــى القانــون األساســي عــدد  7لســنة 2017
ّ
ـي
( 2017يشــار إليــه فيمــا يلــي بالقانــون االنتخابــي) اإلطــار القانــوين املرجعـ ّ
للقواعــد واملبــادئ التاليــة:
تعدد مصادر متويل احلمالت االنتخاب ّية:
❙❙ ّ
❖ ❖التّمويــل العمومــي يف شــكل اســرجاع للمصاريــف االنتخاب ّيــة،
ّ
املرتشــحة التــي:
الــذي مينــح للقائمــات
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✔ ✔حتصلــت علــى مــا ال يقــل عــن  3باملائــة مــن األصــوات
املصــرح بهــا،
✔ ✔أودعــت حســاباتها املال ّيــة لــدى حمكمــة احملاســبات يف
اآلجــال القانونيــة،
✔ ✔احرتمــت االلتزامــات القانون ّيــة املتعلقــة باحلملــة االنتخاب ّيــة
ومتويلهــا،
الصحــف اليوم ّيــة
✔ ✔نشــرت حســاباتها املاليــة يف إحــدى
ّ
الصــادرة يف البــاد التونســية يف غضــون شــهرين مــن
تاريــخ اإلعــان عــن النّتائــج النّهائ ّيــة لالنتخابــات وفــق منــوذج
تعــده حمكمــة احملاســبات وتنشــره مبوقعهــا االلكــروين،
✔ ✔احرتمــت القواعــد املتعلقــة بتمثيــل ّ
الشــباب (الفصــل 25
مــن القانــون االنتخابــي .)51ويف حالــة عــدم االمتثــال لهــذا
ّ
الشــرط ،تُحــرم القائمــة مــن نصــف القيمــة اجلمل ّيــة ملنحــة
التّمويــل العمومــي.
الطبيع ّيــن يف حــدود
ـاص مــن قبــل األشــخاص ّ
❖ ❖ ُيســمح بالتّمويــل اخلـ ّ
أي متويــل متــأت مــن ذوات معنويــة أو
ســقف معــن ،يف حــن مينــع ّ
مــن مصــادر أجنب ّيــة،
اخلاصــة ألعضــاء القائمــة أو املــوارد
ـي يشــمل املــوارد
ّ
❖ ❖التمويــل الذّ اتـ ّ
ّ
املرتشــحة.
يقدمهــا احلــزب أو االئتــاف لقائماتــه
التــي ّ
❙ ❙وضع سقف للمصاريف االنتخاب ّية،

يومــا
❙ ❙إيــداع احلســابات املال ّيــة لــدى حمكمــة احملاســبات يف أجــل ً 45
مــن اإلعــان عــن النّتائــج النهائيــة ونشــر التّقاريــر املال ّيــة للقائمــات
وتقريــر حمكمــة احملاســبات،
الرقابــة املشــركة علــى متويــل احلمــات االنتخاب ّيــة مــن قبــل الهيئــة
❙❙ ّ
العليــا املســتقلّة لالنتخابــات وحمكمــة احملاســبات.
كل قامئة مرتشحة يف دائرة يساوي عدد املقاعد فيها أو يفوق أربعة أن
«يتعي عىل ّ
الفصل :25
5
ّ
تض ّم من بني األربعة األوائل فيها مرتشحا أو مرتشحة ال يزيد سنه عن خمس وثالثني سنة .ويف حالة عدم
احرتام هذا الرشط ت ُحرم القامئة من نصف القيمة الجملية ملنحة التمويل العمومي».
8

2.2ال ّنصــوص الرتتيبيــة
❑ ❑األمــر الرئاســي عــدد  111لســنة  2019املــؤرخ يف  5جويليــة
 2019املتعلــق بدعــوة الناخبــن لالنتخابــات التشــريعية والرئاســية
لســنة .2019
❑ ❑األمــر الرئاســي عــدد  122لســنة  2019املــؤرخ يف  31جويليــة
 2019املتعلــق بدعــوة الناخبــن لالنتخابــات الرئاســية لســنة
.2019
❑ ❑األمــر احلكومــي عــدد  755لســنة  2019املــؤرخ يف
 22أوت 2019.واملتعلــق بتحديــد الســقف اجلملــي لإلنفــاق علــى
احلملــة االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية.
.754لســنة  2019املــؤرخ يف
❑ ❑األمــر احلكومــي عــدد
 22أوت 2019.واملتعلــق بتحديــد الســقف اجلملــي لإلنفــاق علــى
احلملــة االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية.
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات عــدد  20لســنة 2014
املــؤرخ يف  08أوت  2014واملتعلّــق بتحديــد قواعــد وإجــراءات
وطــرق متويــل احلملــة االنتخاب ّيــة كمــا متّ تنقيحــه وإمتامــه بالقــرار
عــدد  17لســنة  2017املــؤرخ يف  23أكتوبــر .2017
❑ ❑منشــور حمافــظ البنــك املركــزي التونســي عــدد  04لســنة 2019
اخلاصــة باحلملــة
املــؤرخ يف  07أوت  2019املتعلــق باحلســابات
ّ
االنتخابيــة لفائــدة املرتشــحني يف االنتخابات الرئاســية.
❑ ❑منشــور حمافــظ البنــك املركــزي التونســي عــدد  05لســنة 2019
اخلاصــة باحلملــة
املــؤرخ يف  07أوت  2019املتعلــق باحلســابات
ّ
االنتخابيــة لفائــدة القائمــات املرتشــحة يف االنتخابات التشــريعية.
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3.3الغايــة مــن التشــريع
يرمــي التشــريع اجلــاري بــه العمــل يف جمــال متويــل احلمــات االنتخاب ّيــة

إىل حتقيــق هدفني:

ّ
املرتشــحة مــن خــال حتديــد
 ّأوال ،تعزيــز املســاواة بــن القائمــاتّ
املرتشــحة التــي حتصلــت علــى 3
ســقف لإلنفــاق .وميكــن للقائمــات
ـل مــن األصــوات املصــرح بهــا اســرجاع املصاريــف
باملائــة علــى األقـ ّ
االنتخابيــة الفعل ّيــة التــي بهــا كان مصدرهــا التّمويــل الذّ اتــي ،وذلــك يف
حــدود تضبطهــا حمكمــة احملاســبات وفــق أحــكام القانــون االنتخابــي.
ّ
ومــن أجــل ضمــان ّ
املرتشــحة
الشــفافية املال ّيــة ،علــى القائمــات
يل مــع تقــدمي
تســجيل جميــع مصاريفهــا ومداخيلهــا يف حســاب مــا ّ
وثائــق اإلثبــات الالّزمــة لذلــك؛
ثانيــً ،ولغــرض دعــم االلتــزام بأخالقيــات احليــاة السياســية ،متّ وضــعالطبيع ّيــن ،وحتجــر
ســقف للتربعــات
املقدمــة مــن األشــخاص ّ
ّ
ربعــات املتأتيــة مــن الــذوات املعنويــة أو مــن مصــادر أجنبيــة مهمــا
الت ّ
كان شــكلها.
تتــوىل الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات مراقبــة األنشــطة االنتخاب ّيــة
ومتويلهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة ،كمــا تراقــب حمكمــة احملاســبات احلســابات
ّ
املرتشــحة ،وحتــدد قيمــة املنحــة العموميــة بعنــوان
املال ّيــة للقائمــات
اســرجاع مصاريــف انتخابيــة .ويف صــورة عــدم احــرام القائمــة املرتشــحة
إلحــدى االلتزامــات اجلوهريــة ،ميكــن حملكمــة احملاســبات رفــض احلســاب
املــايل وتســليط عقوبــة ماليــة علــى هــذه القائمــة .ويف هــذه احلالــة ،ال ميكــن
ّ
املرتشــحة أن تنتفــع باســرجاع املصاريــف االنتخابيــة ،وقــد يكــون
للقائمــة
رئيــس القائمــة وغــره مــن أعضــاء القائمــة عرضــة إلســقاط عضو ّيتهــم
نــص
مبجلــس نــواب الشــعب أو للحرمــان مــن الرتشــح يف حــاالت
حمــددة ّ
ّ
عليهــا القانــون (الفصــان  98و 163مــن القانــون االنتخابــي).
10

وتقــوم حمكمــة احملاســبات بإعــداد منــوذج خمتصــر للحســاب املــايل
ّ
املرتشــحة التــي تكــون مطالبــة باســتعماله
ووضعــه علــى ذمــة القائمــات
الصحــف اليوم ّية الصــادرة يف البالد
بغــرض نشــر حســاباتها املال ّيــة يف إحــدى ّ
التونســية يف أجــل أقصــاه شــهرين ( )2مــن تاريــخ اإلعــان عــن النتائــج
النّهائ ّيــة لالنتخابــات (انظــر امللحــق عــدد  .)6وتقــوم حمكمــة احملاســبات
بإعــداد تقريــر عــام عــن حصيلــة عملهــا الرقابــي علــى متويــل احلملــة االنتخابيــة.

.II

القواعد األساسية املتعلقة
بتمويل احلمالت االنتخاب ّية
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أ  .مصادر ال ّتمويل

6

ـي متــأت مــن أعضــاء
ـدي أو عينـ ّ
الفصل  76التمويــل الذاتــي :هــو كل متويــل نقـ ّ
القائمــة املرتشــحة أو األحــزاب السياســية أو االئتالفــات لقائماتهــا.
كل متويــل نقــدي أو عينــي متــأت مــن
الفصل  77التمويــل اخلــاص :هــو ّ
احلزب
أو
ـة
ـ
القائم
ـاء
ـ
أعض
ـر
ـ
غ
األشــخاص الطبيعيــن مــن
ـي
ـ
السياس
ّ
ويحــدد ســقف التّمويــل
بالنســبة للقائمــات املرتشــحة عنــه.
ّ
مــرة األجــر األدنــى املضمــون يف
اخلــاص بحســاب عشــرين (ّ )20
أي متويــل مــن ذوات
القطاعــات غــر الفالحيــة للفــرد الواحــد.
ّ
ويحجــر ّ
أجنبــي (ســواء كان نقد ّيــا أو عين ّيــا).
معنويــة أو مــن مصــدر
ّ

املرتشــحة املســتوفية ّ
ّ
للشــروط القانون ّيــة اســرجاع
ـق للقائمــات
يحـ ّ
وحتــدد حمكمــة احملاســبات بالنســبة
شــروط.
وفــق
ــة
ي
االنتخاب
مصاريفهــا
ّ
ّ
املؤهلــة للحصــول علــى املنحــة العموميــة قيمــة
ـكل قائمــة مــن القائمــات
لـ ّ
ّ
ـق لهــا اســرجاعها ،علــى أ ّال تتجــاوز تلــك القيمــة
املصاريــف االنتخاب ّيــة التــي يحـ ّ
ـي املصــرح بــه مــن مــن القائمــة املعن ّيــة وســقف املنحــة
مبلــغ التّمويــل الذاتـ ّ
العموميــة وســقف االنفــاق يف الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.

ب  .القواعد املتع ّلقة بالنفقات
 .1النفقات املمنوعة
مينــع الفصــل  53اســتخدام املــوارد والوســائل العموم ّيــة:
«يحجــر اســتعمال الوســائل واملــوارد العموم ّيــة لفائــدة قائمــة
ّ
ّ
ّ
مرتشــح أو حــزب».
مرتشــحة أو
أهمهــا :املــوارد
وميكــن تصنيــف املــوارد العموميــة إىل ّ
عــدة أصنــافّ ،
املؤسســاتية واملال ّيــة التــي يتع ّيــن تقــدمي بعــض التوضيحــات بخصوصهــا:
الفصول المذكورة هنا هي فصول القانون االنتخابي.

6
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بالســجن مــن ســتة ( )6أشــهر إىل ثــاث
يعاقــب الفصــل 161
ّ
( )3ســنوات وبغرامــة تــراوح مــن ألــف ( )1000إىل ثالثــة
يتــم ضبطــه بصــدد تقــدمي
أي شــخص
آالف ( )3000دينــار ّ
ّ
تربعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثــر علــى الناخــب أو
اســتعمل نفــس الوســائل حلمــل الناخــب علــى اإلمســاك
عــن التصويــت ســواء كان ذلــك قبــل االقــراع أو أثنــاءه أو بعــده.

 .2حتديد سقف اإلنفاق
ـي للمصاريــف باالســتناد
ينـ ّ
الســقف اجلملـ ّ
ـص الفصــل  81علــى أن يتــم حتديــد ّ
خاصــة إىل حجــم الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبــن املســجلني يف الدائــرة
ّ
الســقف طيلــة مـ ّـدة احلملــة
ـذا
ـ
ه
ـق
ـ
وينطب
ـة.
ـ
املعيش
ـة
ـ
كلف
ر
ـو
ـ
وتط
ـة
ـ
االنتخابي
ّ
ّ
يومــا قبــل موعــد االقــراع.
االنتخابيــة التــي تنطلــق ً 22

ت  .واجب إيداع ونشر احلسابات املال ّية
الفصل 86

ّ
يومــا مــن
علــى القائمــات
املرتشــحة عــدم جتــاوز أجــل ً 45
تاريــخ اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة إليــداع حســاباتها املاليــة لــدى
حمكمــة احملاســبات مرفقــة بجميــع وثائــق اإلثبــات.

الفصل 87

ّ
الصحــف
تنشــر القائمــات
املرتشــحة حســاباتها املاليــة يف إحــدى ّ
اليوم ّيــة الصــادرة يف البــاد التونســية يف غضــون شــهرين مــن
تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات باتّبــاع أمنــوذج خمتصــر
تعــده حمكمــة احملاســبات وتضعــه علــى ذمــة القائمــات
ّ
املرتشــحة علــى املوقــع اإللكــروين للمحكمــة.

14

الرقابة املشرتكة على متويل احلمالت االنتخاب ّية من قبل الهيئة
ثّ .
العليا املستق ّلة لالنتخابات وحمكمة احملاسبات
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. III

اإلجراءات اجلوهرية

1.1تعيــن وكيــل ما ّ
يل
ّ
مرتشــحة وكيــا مال ّيــا للتصـ ّـرف يف احلســاب
كل رئيــس قائمــة
يع ّيــن ّ

يل للحملــة االنتخاب ّيــة و ُيعلــم بــه الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات.
املــا ّ
و ُيعتــر الوكيــل اخملاطــب الوحيــد للهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات يف

كل املســائل املال ّيــة واحملاســب ّية املتعلّقــة باحلملــة .وال ميكــن للقائمــة
ّ
يحجــر اللجــوء املتزامــن إىل
املرتشــحة أن تع ّيــن أكــر مــن وكيــل مــايل واحــد .إذ ّ

يل الــذي
أكــر مــن وكيــل .وميكــن اســتعمال النمــوذج التــايل للتصريــح بالوكيــل املــا ّ
تختــاره القائمــة املرتشــحة.
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ّ
املرتشــحة بإحــدى الدوائــر االنتخاب ّيــة السـ ّ
ـت
بالنســبة إىل القائمــات
باخلــارج ،ميكــن تعيــن «وكالء مســاعدين» يف بعــض بلــدان
ـم الحقــا إرجاع
الدائــرة االنتخاب ّيــة ُيسـ ُ
ـمح لهــم بدفــع املصاريــف .ويتـ ُّ
ـل الوكيــل املــايل .وميكــن تعيــن شــخص واحد
هــذه النفقــات مِ ــن قِ بـ ِ
ـدة بلــدان مــن الدائــرة ،لكــن يبقــى مــن املستحســن تعيــن
يف عـ ّ
خاصــة لتيســر إجــراءات دفــع املصاريــف
شــخص لــكل بلــد ،وذلــك ّ
ال ّلازمــة يف كل بلــد مــن بلــدان الدائــرة.
ّ
ـي ،طبقــا
ميكــن للقائمــة
ـأي شــخص طبيعـ ّ
املرتشــحة أن تســتعني بـ ّ
للفصــل  25مــن قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20لســنة
 2014املــؤرخ يف  08أوت  2014املتعلــق بضبــط قواعــد وإجــراءات وطــرق
متويــل احلملــة االنتخاب ّيــة .غ ْيــر أنّــه ،ونظــرا للموانــع املنصــوص عليهــا يف
الفصــل ذاتــه ،فإنّــه ال ميكــن لرئيــس القائمــة أن يكــون هــو نفســه الوكيــل
املــايل للقائمــة.
ألي ســبب مــن األســباب ،علــى القائمــة
ويف حالــة تغيــر الوكيــلّ ،
ا ملرت ّ
شــحة أن:
ملهام الوكيل املايلّ،
حدا
❖ ❖تضع ّ
ّ
❖ ❖تُعلم الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بقرارها،
للمؤسســة البنك ّية/الربيديــة التــي فتحــت بهــا حســابها
❖ ❖تُب ّلــغ قرارهــا
ّ
يتــم جتميــد احلســاب إىل حــن تعيــن
البنكي/الربيــدي الوحيــد حتــى ّ
وكيــل جديــد،
❖ ❖تع ّيــن وكيــا جديــدا طبقــا ّ
للشــروط ذاتِهــا وتعلــم الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات يف أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن التغيــر.
ّ
املرتشــحة والوكيــل اجلديــد
وعلــى الوكيــل الســابق أن يس ـلّم القائمــة
وكل املصاريــف
كل املداخيــل املقبوضــة
حســاب
ّ
تصرفــه والــذي ُيظهــر ّ
ّ
املتعهــد بهــا واملدفوعــة ،مــع املســتندات ووســائل الدفــع .وعلــى الوكيــل
ّ
موحدة.
يقدم حســاب ّية
اجلديد أن ُيدمج ّ
ّ
كل الكتابات املُ حاســب ّية لســلفه وأن ّ
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ميكــن أن يكــون لقائمت ْيــن وكيــل مــا ّ
يل واحــد ،شــريطة أن ال تكونــا
متنافِ ســت ْين داخــل نفــس الدائــرة االنتخابيــة .وهــذا يعنــي ّ
أن حزبــا
سياسـ ّيا ميكنــه أن يع ّيــن الوكيــل املــا ّ
يل ذاتــه لعــدد مــن قائماتــه يف
حمــل الوكيــل عــبء التصـ ُّـرف يف عدد
دوائــر خمتلفــة .وهــذا مــا قــد ُي ّ
مــن احلســابات البنك ّيــة بقــدر عــدد القائمــات التــي ُع ّيــن وكيــا مال ّيــا
لهــا.
كل عمل ّيــات القبــض
يل مســؤوال عــن ّ
ومبجـ ّـرد تعيينــه ،يعتــر الوكيــل املــا ّ
ّ
املرتشــحة .وهــو مطالــب بالتأكــد مــن:
والصــرف املُ نجــزة مــن قِ بــل القائمــة
ّ
❖ ❖مصدر املوارد النقدية والعينية ،وشرع ّيتها،
❖ ❖عدم جتاوز سقف التمويل املسموح به،
املتعهد بها واملدفوعة،
والشرعي للمصاريف
االنتخابي
❖ ❖الطابع
ّ
ّ
ّ
صحتها،
❖ ❖وجود وثائق اإلثبات األصلية ومصداقيتها ّ /
❖ ❖عدم جتاوز سقف النفقات املسموح بها.

يلتــزم الوكيــل املــايل بتســليم وصــل مقابــل ّ
كل تــرع ،مــايل أو
عينــي ،ســواء ّ
مت منحــه عــن طريــق شــيك ،أو حتويــل مــايل بنكــي
ـي،
أو ســحب آيل أو بطاقــة بنكيــة أو نقــدا مــن قِ بــل شــخص طبيعـ ّ
املقــدم مــن أعضــاء القائمــة أو
الذاتــي
باســتثناء التمويــل
ّ
ّ
احلــزب.
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مالحظــة :للحصــول علــى معلومــات إضاف ّيــة بخصــوص االلتزامــات
ُ
املحاســب ّية للوكيــل املــا ّ
ستحســن الرجــوع إىل ُ
ُ
امللحــق عــدد 3
يلُ ،ي
املحاســب ّية للوكيــل املــا ّ
املتع ّلــق بااللتزامــات ُ
يل.
ّ
بنكي/بريــدي وحيــد يف
مرتشــحة مطالبــة بفتــح حســاب
كل قائمــة
ّ
ّ
املؤسســة البنك ّيــة التــي تختارهــا (وميكــن أن يكــون حســابا بريد ّيــا) .وتوضــع
ّ
كل وكيــل مــا ّ
ذمــة ّ
الدفــع الضرور ّي ُ
ــة للتصــرف يف احلســاب
يل وســائل ّ
علــى ّ
ّ
للمرتشــح ،ســواء كان علــى رأس القائمــة أو
البنكي/الربيــدي .ال ميكــن
ّ
بــأي عمل ّيــة دفــع بعــد تعيــن الوكيــل املــايلّ.
عضــوا فيهــا أن يقــوم ّ
ربعــات املدفوعــة مــن قِ بل األشــخاص الطبيع ّيني،
ـجل الوكيــل ّ
كل الت ّ
ويسـ ّ
ربعــات .كمــا يتــوىل الوكيــل املــايل تســوية
ويكــون ذلــك بنــاء علــى جــذور وصــوالت الت ّ
التعهــد بهــا منــذ بدايــة الفــرة االنتخاب ّيــة ،أي
جملــة مصاريــف احلملــة التــي متّ
ُّ

يــوم  16جويليــة .2019

طبقــا ألحــكام الفقــرة األخــرة مــن الفصــل  25مــن قــرار الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20لســنة  2014املذكــور
أعــاه ،فإ ّنــه يف حالــة اختيــار الوكيــل مــن بــن أعضــاء القائمــة
ّ
املرتشــحة ،ال يعتــر األجــر الــذي قــد يتلقــاه مــن قبيــل املصاريــف
االنتخاب ّيــة ،لك ّنــه يحتســب ضمــن ســقف اإلنفــاق.
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ـام الوكيــل املــايل آل ّيــا إثــر تلقــي املنحــة العموم ّيــة التقديريــة
تنتهــي مهـ ّ
بعنــوان اســرجاع املصاريــف االنتخاب ّيــة وتوزيــع املبالــغ املتوفــرة باحلســاب
ـم بعــد ذلــك وعنــد
علــى أعضــاء القائمــة حســب نســبة مســاهمة كل عضــو .ويتـ ّ
العامــة للبــاد التونس ـ ّية.
الرصيــد املتبقّ ــي إىل اخلزينــة
ّ
االقتضــاء نقــل ّ

البنكي/الربيــدي الوحيــد بعــد تســديد مبلــغ
ويتع ّيــن غلــق احلســاب
ّ
املصاريــف االنتخاب ّيــة طبقــا ملــا تقـ ّـرره حمكمــة احملاســبات .ويف حالــة الغلــق

يتــم احلصــول علــى املنحــة العموميــة
املبكّ ــر للحســاب
ّ
البنكــي فــا ميكــن أن ّ
بعنــوان اســرجاع املصاريــف االنتخابيــة.
وعنــد غلــق احلســاب البنكــي الوحيــد يتع ّيــن علــى الوكيــل املــايل أن يعيــد
املؤسســة املال ّيــة وســائل الدفــع املرتبطــة باحلســاب (دفاتــر الشــيكات
إىل
ّ
أو البطاقــة البنك ّيــة).

2.2فتح حساب بنكي /بريدي وحيد
كل قائمــة ُم ّ
خــاص
بنكــي وحيــد،
رتشــحة ُمطالبــة بفتــح حســاب
ّ
ّ
ّ
باحلملــة االنتخاب ّيــة .ويتع ّيــن أن ُيفتــح احلســاب مِ ــن قبــل رئيــس القائمــة،
يل كمتصـ ّـرف يف احلســاب .وتقتضــي وحــدة احلســاب
مــع تعيــن الوكيــل املــا ّ
أن
املتعهــد بهــا
كل املــوارد التــي يتــم حتصيلهــا واملصاريــف
متــر ّ
البنكــي ّ
ّ
ّ
ّ
واملدفوعــة حلاجــات احلملــة االنتخاب ّيــة ،عــر احلســاب البنكــي الوحيــد.

ـدم أحــد األحــزاب /االئتالفــات قائمــات يف دوائــر خمتلفــة ،يتع ّيــن
إذا قـ ّ
علــى ّ
ـي وحيــد حتــى
كل قائمــة مــن هــذه القائمــات فتــح حســاب بنكـ ّ
يتســنى التثبــت مــن احــرام ســقف اإلنفــاق يف ّ
كل دائــرة.
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يف إطــار االنتخابــات التشــريع ّية بالدوائــر االنتخاب ّيــة باخلــارج ،يتع ّيــن أن يكــون
البنكــي الوحيــد مفتوحــا يف تونــس ،بالدينــار القابــل للتحويــل.
احلســاب
ّ
غ ْيــر أ ّنــه اســتثناء لهــذه القاعــدةُ ،يســمح يف البلــدان التــي ال ميكــن فيهــا
العملــة أو التــي ال ميكــن أن جتــرى منهــا حتويــات مال ّيــة نحــو تونــس
حتويــل ُ
ّ
تعطــل ك ّل ّيــا أو
أو التــي توجــد فيهــا مراقبــة علــى الصــرف مــن شــأنها أن
ُجزئ ّيــا التحويــات الضرور ّيــة للنفقــات االنتخاب ّيــة ،باللجــوء إىل فتــح حســاب
ـاص لتلقــي املداخيــل وتســديد النفقــات .ويف ّ
كل احلــاالت ،يتع ّيــن تقــدمي
خـ ّ
الكشــوف البنك ّيــة للحســاب أو احلســابات البنكيــة املعنيــة.

3.3مســك احلســاب املــايل وإيداعه
البنكــي الوحيــد جممــل العمل ّيــات البنك ّيــة (ســواء
يتضمــن احلســاب
ّ
مــن حيــث املصاريــف أو املداخيــل) املنجــزة بواســطته ،ويتع ّيــن أن تُرفــق
يل ألنّهــا مت ّثــل
ـي باملســتندات املؤيــدة للحســاب املــا ّ
كشــوف احلســاب البنكـ ّ
الدليــل امللمــوس علــى العمل ّيــات املال ّيــة املُ نجــزة ُمـ ّـدة احلملــة االنتخاب ّيــة.

البنكي/الربيــدي املفتــوح مــن
يجــب أن يكــون احلســاب
ّ
ّ
تصــرف
املرتشــحة ،والــذي يقــع حتــت
قِ بــل القائمــة
ّ
وخاصــا بـ ّ
الوكيــل املــا ّ
ـكل عمل ّيــة انتخاب ّيــة .كمــا
يل ،وحيــدا
ّ
يتع ّيــن إجــراء جميــع العمليــات املاليــة املتع ّلقــة بنفقــات
أو مبــوارد احلملــة عــر هــذا احلســاب الوحيــد.
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ويجــب أن تكــون املعطيــات الــواردة يف احلســاب دقيقــة بحيــث متكّ ــن
الغــر مــن التعـ ّـرف علــى هو ّيــة الوكيــل بالنســبة لالنتخابــات املع ّينــة:
ّ
« الســيد فــان ،وكيل مــا ّ
املرتشــحة النتخابات (نــوع االنتخابات،
يل للقائمة «ج»
اخلاصــة ،يعمــل احلســاب اجلــاري
التاريــخ ،الدائــرة)» .وباســتثناء املعطيــات
ّ
ـي عــادي مــن حيــث العالقــة بــن البنــك وصاحــب احلســاب
أي حســاب بنكـ ّ
مثــل ّ
مبــا يســمح بإجــراء عمل ّيــات مال ّيــة مــع الغــر.
يــؤدي فتــح
يل وحــده حــق التّوقيــع علــى هــذا احلســاب.
للوكيــل املــا ّ
ّ
خــاص يعمــل بتوقيــع رئيــس القائمــة إىل رفــض احلســاب
حســاب بنكــي
ّ
يل ح ّتــى وإن كان خاضعــا ملراقبــة الوكيــل املــايلّ.
املــا ّ
ويتجــه مــن هــذا املنطلــق التمييــز بــن احلســاب البنكي/الربيــدي ،الــذي
يتت ّبــع العمل ّيــات املال ّيــة املنجــزة مــن قبــل الوكيــل ،واحلســاب املــايل الــذي
يجمــع العمل ّيــات املال ّيــة للحســاب البنكــي وكذلــك العمل ّيــات التــي مل تكــن يف
شــكل عمل ّيــات مال ّيــة أي التّمويــات العين ّيــة:
احلســاب املــايل = العمليــات املاليــة عــر احلســاب البنكي/الربيــدي
الوحيــد +التمويالت/املســاهمات العينيــة
ّ
وموقعــا مِ ــن
تنبيــه :يجــب أن يكــون احلســاب املــايل مؤ ّرخــا
قِ بــل رئيــس القائمــة والوكيــل املــايل.
ّ
مرتشــحة ،أن تــودع مباشــرة ،مقابــل وصــل
كل قائمــة
يتع ّيــن علــى ّ
العامــة حملكمــة احملاســبات ،أو كتابــة أحــد فروعهــا
إيــداع ،إىل الكتابــة
ّ
اجلهو ّيــة اخملتصــة ترابيــا ،حســابا مال ّيــا يف أجــل ال يتعـ ّـدى خمســة وأربعــن
يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائ ّيــة لالنتخابات.ويجــب إيــداع كل
أي شــطب،
الوثائــق دفعــة واحــدة ،كمــا يجــب أ ّال
تتضمـ ّ
ـن التّســجيالت املُ حاســب ّية ّ
ّ
ـي للوثائــق احملاســب ّية .وتعتــر القائمــات االئتالف ّيــة
ويجــب أن حتــرم الرتتيــب الزمنـ ّ
ّ
وكأنّهــا قائمــات حزب ّيــة ،وتكــون بالتــايل خاضعــة لنفــس الواجبــات.
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ّ
املرتشــحة احلصــول علــى منــوذج للحســاب املــايل من
وميكــن للقائمــة
حمكمــة احملاســبات ،كمــا ميكنهــا حتميــل املطبوعــة مــن املوقــع اإللكــروين
ـاص باحملكمــة (أنظــر امللحــق عــدد  .)5وإذا متّ إرســال احلســاب املــايل
اخلـ ّ
(بالنســبة إىل القائمــات املرتشــحة يف اخلــارج فقــط) إىل حمكمــة احملاســبات
يعتــد بــه هــو التاريــخ املوجــود علــى
فــإن التاريــخ الــذي
عــن طريــق الربيــد،
ّ
ّ
ّ
املرتشــحة هــي املســؤولة
ـإن القائمــة
اخلتــم الربيــدي لإلرســال .وللتذكــر فـ ّ
الوحيــدة عــن إيــداع حســابها املــايلّ .ويف حالــة اإليــداع لــدى مصالــح الربيــد
يف آخــر يــوم مــن األجــل املتــاح ،فإنــه ُينصــح بالتث ّبــت مــن وضــع اخلتــم الربيــدي
وتاريــخ اإليــداع علــى قســيمة اإليــداع.

يجــب أن يكــون احلســاب املــايل متوازنــا أو ذا
أي عجــز .عــدم احــرام
فائــض ،وأال يشــكو مــن ّ
هــذه القاعــدة ميكــن أن يــؤدي إىل رفــض
احلســاب.

إىل غايــة تاريــخ إيــداع احلســاب املــايل ،باإلمــكان تنزيــل التحويــات املتأتية
مــن أعضــاء القائمــة شــخصيا واملســاهمات املتأتيــة مــن أي حــزب سياســي
فــإن تقديــر
البنكــي الوحيــد .وبنــاء عليــه،
والقــروض والهبــات يف احلســاب
ّ
ّ
مــدى تســجيل احلســاب لعجــز غــر شــرعي يكــون بانقضــاء األجــل القانــوين
إليــداع احلســابات.
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ّ
جمــرد وعــد بال ّتمويــل ال يكفــي إلعــادة
تلقــي
ّ
التــوازن إىل احلســاب .بــل يجــب أن يكــون هــذا
جنــز فعل ّيــا قبــل حلــول
الوعــد بالدفــع قــد ُأ ِ
ّ
املرتشــحة.
موعــد إيــداع حســاب القائمــة

يف إطــار االنتخابــات التشــريع ّية يف الدوائــر االنتخاب ّيــة باخلــارج ،فإ ّنــه
يجــب أن تلحــق باحلســاب املــا ّ
ـجلة ُ
بالعملــة
يل العمل ّيــات املسـ ّ
واملنجــزة ُ
األجنب ّيــة وفــق قيمتهــا بالدينــار التونســي .ولتســهيل تقــدمي
يل ،ســيكون مــن ّ
احلســاب املــا ّ
الضــروري ،مــن أجــل تســجيل أو إجــراء
العمل ّيــات املال ّيــة بالعملــة األجنبيــة وحتويلهــا علــى احلســاب املــا ّ
يل
الصــرف بــن البنــوك املعمــول
مقابــل قيمتهــا بالدينــار ،تطبيــق ســعر ّ
بــه يــوم تاريــخ العمل ّيــة.
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. IV

العامة املتع ّلقة
القواعد
ّ
باحلسابات املال ّية

احملاســبي املتع ّلق بإعداد احلســابات املال ّية
 1.1اإلطار
َ
ّ
املرتشــحة مبســك
ـي القائمــات
ُيلــزم الفصــل  83مــن القانــون االنتخابـ ّ
ـجل مرقّ ــم وخمتــوم مِ ــن قِ بــل الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات لتســجيل
سـ ّ
كل املداخيــل والنفقــات بصفــة متسلســلة حســب تاريــخ إجنازهــا دون
ّ
شــطب أو تغيــر ،مــع التنصيــص علــى مرجــع وثائــق اإلثبــات .كمــا يلزمهــا
بإعــداد قائمــة تأليف ّيــة للمداخيــل واملصاريــف االنتخاب ّيــة.
ُعــد حمكمــة احملاســبات منوذجــا للحســاب املــايل يتع ّيــن علــى
ت ّ
ّ
املرتشــحة تعمــره وإيداعــه دفعــة واحــدة مباشــرة إىل الكتابــة
القائمــات
العامــة حملكمــة احملاســبات ،أو إىل كتابــة إحــدى هيئاتهــا اجلهو ّيــة اخملتصــة
ـي بنتائــج
ترابيــا ،يف أجــل أقصــاه  45يومــا بدايــة مــن تاريــخ التّصريــح النهائـ ّ
االنتخابــات( .اُنظــر امللحــق عــدد .)5
وتعــد حمكمــة احملاســبات منوذجــا خمتصــرا للحســاب املــايل تعتمــده
القائمــات املرتشــحة واملرتشــحني لنشــر حســاباتهم املاليــة (انظــر امللحــق
عــدد )6

 2.2املداخيــل
يتمثــل الهــدف مــن احتســاب املداخيــل احملصلــة ألغــراض احلملــة
االنتخابيــة واملســجلة يف احلســاب املــايل يف التأكــد مــن مشــروعية
مصــادر التمويــل ،ســواء كانــت مصــادر ذاتيــة (مــن أعضــاء القائمــة أو مــن
احلــزب لقائماتــه) أو خاصــة (متويــل خــاص مــن أشــخاص طبيعيــن مــن غــر
أعضــاء القائمــة) ،وبالتــايل ضمــان شــفافية احلملــة.
يجــب أن يتضمــن احلســاب املــايل قيــد جميــع املداخيــل :إذ يجــب
أن متــر جميــع املــوارد النقديــة ،مهمــا كان مصدرهــا ،عــر حســاب بنكــي
واحــد يتصــرف فيــه الوكيــل كمــا يجــب أن تــدرج جميــع املــوارد العينيــة يف
احلســاب املــايل.
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ّ
املرتشــحة جميــع الوثائــق املثبتــة ملصــدر
يجــب أن توفــر القائمــة
املداخيــل التــي متّ جمعهــا الحتياجــات حملتهــا .وميكــن حتصيــل املداخيــل
إىل غايــة تاريــخ إيــداع احلســاب املــايل لــدى حمكمــة احملاســبات علــى
أقصــى تقديــر.
مــن أجــل التأكــد مــن مصــادر التمويــل والطبيعــة الشــمولية للحســاب
املــايل ،فإنــه يجــب تقــدمي كشــف للحســاب البنكــي الوحيــد الــذي يتصــرف
فيــه الوكيــل يغطــي كل العمليــات املاليــة للقائمــة كمؤيــد للحســاب املــايلّ.

ّ
املرتشــحة جميــع
يجــب أن تقــدم القائمــة
اجملمعــة
الوثائــق املثبتــة ملصــدر املداخيــل
ّ
ألغــراض حملتهــا ،ويجــب أن تكــون املداخيــل
مســاوية أو فائضــة عــن املصاريــف املتعهــد
بهــا واملدفوعــة.
ً
أعدتــه
يتــم تقــدمي املداخيــل
وفقــا لنمــوذج احلســاب املــايل الــذي ّ

ونشــرته حمكمــة احملاســبات (أنظــر امللحــق عــدد .)5

أ .التمويل الذاتي
يعتــر متويــا ذاتيــا مبوجــب الفصــل  76مــن القانــون االنتخابــي كل
متويــل للحملــة ،نقــدي أو عينــى ،عــن طريــق املــوارد اخلاصــة بالقائمــة
ّ
املرتشــحة أو احلــزب لقائماتــه املرتشــحة.
ميكن أن يتأتى التمويل الذاتي من:
❖ ❖األمــوال اخلاصــة بأعضــاء القائمــة املرتشــحة التــي ميكــن أن تتأتــى
مــن مدخراتهــم اخلاصــة أو اســتثماراتهم أو مداخيلهــم املهنيــة.
ومــن أجــل إثبــات مصــدر املســاهمة الشــخصية فإنــه مــن املهــم
التمكــن مــن إثبــات التناســب بــن األمــوال املدفوعــة والوضعيــة
املاليــة ألعضــاء القائمــة،
30

تنبيــه :فيمــا يتعلــق باملســاهمات املالية املقدمة
مــن زوجات (أزواج) أعضاء القائمــة فإنه يجب
التمييــز بني حالتني:
✔ ✔إمــا أن يكــون الدفــع قــد مت مــن حســاب بنكــي
شــخصي للزوجــة أو الــزوج وال ميثــل يف هــذه
احلالــة متويـ ًلا ذات ًيــا بــل تربعــا مــن شــخص طبيعــي
يخضــع للســقف القانــوين للتربعــات،
✔ ✔أو أن يكــون الدفــع قــد مت مــن حســاب مشــرك،
ميكــن لــكل مــن صاحبــي احلســاب التصــرف فيــه
نيابــة عــن اآلخــر ومبوافقتــه .وتبعــا لذلــك ،فإنــه
ميكــن تســجيل املبلــغ الــذي يتــم خصمــه مــن
حســاب مشــرك -عــن طريــق التحويــل أو الشــيك
 -كجــزء مــن التمويــل الذاتــي لعضــو القائمــة.

❖ ❖القــروض البنكيــة :ميكــن ألعضــاء القائمــة ،بغــرض متويــل حملتهــم،
أن يلجــؤوا إىل االقــراض مــن إحــدى املؤسســات املاليــة .ولهــذا
الغــرض ،يتــم تقــدمي عقــد القــرض موقعــا عليــه طبقــا لإلجــراءات
القانونيــة مــن قبــل الطرفــن (املؤسســة البنكيــة واملرتشــح
رئيــس القائمــة أو الوكيــل املــايل) واجلــدول الزمنــي للفائــدة
وعائــد رأس املــال كمؤيــد للحســاب املــايل .ويجــب دفــع الفوائــد
املســتحقة والفوائــد التــي مل يحــل أجــل اســتحقاقها قبــل تاريــخ
إيــداع احلســاب.
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يحجــر علــى األحــزاب السياســية منــح قــروض
للمرتشــحني ســواء كان اقرتاضــا مــن أموالهــا
اخلاصــة أو مــن أمــوال أفــراد.

❖ ❖مساهمات األحزاب السياسية.

ال يعتــر التمويــل املتأتــي مباشــرة مــن أعضــاء
احلــزب لفائــدة القائمــات متويــا ذاتيــا .ويعتــر
هــذا التمويــل تربعــا مــن شــخص طبيعــي
خاضعــا لســقف مع ّيــن.
ويكــون
ً
❖ ❖املســاهمات العينيــة :هــي جميــع اخلدمــات التــي اســتفادت منهــا
ّ
املرتشــحة والتــي مل تنشــأ عنهــا فاتــورة أو حركــة يف
القائمــة
يتــم تقديــر قيمتهــا املاليــة ً
وفقــا لســعر
األمــوال ،والتــي يجــب أن ّ
الســوق حتــى يتســنّى تســجيلها يف احلســاب املــايل ،ضمــن
املصاريــف واملداخيــل ،ومراقبــة احــرام ســقف اإلنفــاق.
مثال ذلك:
✔ ✔اســتخدام املمتلــكات الشــخصية للمرتشــح عضــو القائمــة
يف حملتــه (علــى ســبيل املثــال ،توفــر شــقة أو معــدات
إعالم ّيــة  /مكتبيــة)؛
32

✔ ✔التربعــات التــي يقدمهــا احلــزب السياســي يف إطــار أنشــطته
العاديــة لدعــم قائماتــه املرتشــحة .وبالتــايل ،فإنــه ميكــن
لألحــزاب السياســية أن تضــع علــى ذمــة قائماتهــا ممتلــكات
ماديــة (املعــدات املكتبيــة ،أجهــزة الكمبيوتــر ،مبــاين ،ســيارات،
ـارون يف احلــزب ،إلــخ) أو غــر ماديــة (تصميــم موقــع
أعــوان قـ ّ
اإلنرتنــت ،هويــة مرئيــة ،تصميــم املناشــر ،إلــخ).

مهمــا كان البلــد ،ال ميكــن للــذوات املعنويــة ،باســتثناء األحزاب
السياســية التونســية ،املســاهمة يف متويــل احلملــة.
تعتــر األحــزاب السياســية األجنبيــة ذوات معنويــة ،علــى معنى
القانــون اخلــاص ،ال ميكنهــا املشــاركة بشــكل مباشــر أو غــر
مباشــر يف متويــل احلملــة.

ب  .التمويل اخلاص

يعتــر متويــا خاصــا ،مبوجــب الفصــل  77مــن القانــون االنتخابــي ،كل
ّ
املرتشــحة
متويــل نقــدي أو عينــي يكــون متأتيــا مــن مصــدر آخــر غــر القائمــة
أو احلــزب املرتشــح عنــه.

ّ
املرتشــحة جمــع التربعــات مــن خــال
ميكــن للقائمــة
الوكيــل املــايل دون ســواه .هــذا اإللــزام يحمــل طابــع اإلجــراء
اجلوهــري .التربعــات املقدمــة مباشــرة إىل املرتشــح رئيــس
القائمــة جتعــل احلســاب املــايل غــر شــرعي .ولهــذا الســبب،
ووفقــا للنصــوص اجلــاري بهــا العمــل ،فــإن جمــع األمــوال مــن
ـد خمالفــة.
قبــل وســيط بخــاف الوكيــل املــايل ُيعـ ّ
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بالنســبة لــكل قائمــة مرتشــحة ،ال ميكــن أن يتأتــى متويــل احلملــة مــن
األشــخاص الطبيعيــن إ ّال يف حــدود عشــرين ( )20مــرة ضعــف األجــر األدنــى
املضمــون خملتلــف املهــن يف القطاعــات غــر الفالحيــة  ..17و ُيعتمــد هــذا
الســقف بالنســبة لــكل قائمــة ولــكل دائــرة انتخابيــة علــى حــدة ،وينطبــق
علــى جميــع القائمــات ســواء احلزبيــة أو االئتالفيــة أو املســتقلة.
تنبيــه :ينطبــق ســقف التربعــات علــى املســاهمات النقديــة
والعينيــة.
متنــع التربعــات األجنبيــة مهمــا كان نوعهــا (نقديــة أو
عينيــة أو إعالنيــة).

ال يعتــر متويــل التونســيني باخلــارج للقائمــات املرتشــحة
يف الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج متويــا أجنبيــا .يجــب أن تظهــر
تربعــات التونســيني املقيمــن يف اخلــارج للحملــة االنتخابيــة
والتــي ّ
متــت علــى احلســاب البنكــي الوحيــد املفتــوح يف
تونــس ،يف احلســاب املــايل بقيمتهــا بالدينــار ،مــع مراعــاة
ســعر الصــرف بــن البنــوك ســاري املفعــول يف يــوم إجــراء
املعاملــة.
املقدمــة مــن الــذوات املعنويــة ممنوعــة ،ســواء تع ّلــق األمــر
التربعــات
ّ
بــذوات قانــون عــام (اجلماعــات احملليــة أو اجلامعــات أو املستشــفيات أو
الغــرف التجاريــة )...أو بــذوات قانــون خــاص (الشــركات التجاريــة أو النقابــات أو
اجلمعيــات أو املؤسســات أو املنظمــات غــر احلكوميــة.)...

 7األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية =  403.104دينار في
تاريخ  1ماي  .2019وبالتالي تبلغ قيمة هذا السقف حاليا  8062دينار.
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تنبيــه :متنــع عمليــات التخفيــض يف أســعار البيــع مــن قبــل
املزوديــن عندمــا ال تدخــل ضمــن املمارســة التجاريــة
العاديــة .وإذا مت اعتبارهــا كذلــك مــن قبــل حمكمــة
ّ
ستشــكل مســاهمة عينيــة غــر
احملاســبات ،فهــي
مشــروعة مــن شــخص معنــوي.

مثال

املرتشــحة ً
ّ
أيضــا االســتفادة مــن املســاهمات
كمــا ميكــن للقائمــة
العينيــة املقدمــة مــن شــخص طبيعــي (التزويــد بالســلع ،تقــدمي اخلدمــات،
واخلدمــات الفكريــة…).
يتمثــل الســؤال يف معرفــة كيفيــة تقييــم املســاهمات العينيــة وبالتــايل
ّ
املرتشــحة إذا مــا
كيفيــة احتســاب الســعر الــذي كانــت ســتدفعه القائمــة
مت شــراء البضاعــة بســعر الســوق.
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اخلدمــات املقدمــة عــادة جما ًنــا مــن قِ بــل
املناضلــن ،وغــر املرتبطــة مباشــرة
بنشــاطهم املهنــي ال تخضــع للتقييــم
وال تــدرج يف احلســاب املــايل (مثــال :إلصــاق
املعلقــات ،توزيــع املناشــر)...

ت  .موارد أخرى
ميكــن أن تشــمل مداخيــل بيــع مــواد ترويجيــة (أقمصة وأقــام ووالعات،
إلــخ) يف إطــار احلملــة االنتخابيــة أو منتجــات للتظاهــرات أو اليانصيــب .ويجــب
إدراج جميــع املداخيــل واملصاريــف املقابلــة لهــذه املــوارد يف احلســاب
املايل.
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3.3

النفقــات
أ  .تعريف النفقة االنتخابية

ُعــرف املصاريــف أو النفقــة االنتخابيــة بأنهــا املصاريــف النقديــة
ت ّ
ّ
املرتشــحة ،أو مــن ينوبهــا ،خــال الفــرة
والعينيــة التــي تصرفهــا القائمــة
االنتخابيــة ويتــم اســتهالكها أو دفعهــا لتســديد نفقــات احلملــة االنتخابيــة مــن
أجــل كســب ثقــة الناخــب واحلصــول علــى تصويتــه.
تنبيــه :النفقــات التــي يدفعهــا املرتشــحون أعضــاء القائمــة
قبــل فتــح احلســاب البنكــي الوحيــد يجــب أن تســدد مــن قبــل
الوكيــل املــايل حتــى تظهــر يف احلســاب املــايل .كل النفقــات
يجــب أن تســدد قبــل التاريــخ النهائــي إليــداع احلســاب املــايل.

ب  .فرتة ال ّتمويل

طبقــا ألحــكام الفصلــن  3و 50مــن القانــون األساســي عــدد 16
لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014كمــا متّ تنقيحــه بالقانــون
األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ يف  14فيفــري  ،2017يجــب حتديــد
خمتلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة:

دليل متويل احلملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

37

تبــدأ فــرة التمويــل بافتتــاح الفــرة االنتخابيــة ،أي قبــل ثالثــة أشــهر
تقري ًبــا مــن يــوم االقــراع ،وتســتمر حتــى تاريــخ إيــداع احلســاب املــايل .ال
تســمح هــذه القاعــدة بتحمــل نفقــات يــوم االقــراع أو لفائدتــه (باســتثناء
النفقــات التــي يتــم التعهــد بهــا آل ّيــا حتــى نهايــة شــهر االنتخابــات ،مثــل
كــراء مكتــب لتســيري احلملــة االنتخابيــة واملصاريــف التابعــة لــه .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن النفقــات املتعهــد بهــا قبــل هــذه الفــرة ال ُتــدرج يف احلســاب
املــايل .ويجــب دفــع جميــع املصاريــف يف تاريــخ إيــداع احلســاب املــايل.
تشــمل الفــرة االنتخابيــة فــرة مــا قبــل االنتخابــات ،أي الفــرة التــي
تســبق احلملــة االنتخابيــة ،والتــي تــدوم شــهرين ،فــرة احلملــة
يومــا قبــل يــوم
االنتخابيــة ،والتــي يعلــن عــن فتحهــا اثنــان وعشــرون (ً )22
االقــراع وفــرة الصمــت .تســتمر الفــرة االنتخابيــة ( )3أشــهر تقريبــا.

ت  .سقف االنفاق
ً
وفقــا للفصــل  81مــن القانــون االنتخابــي ،يتــم حتديــد ســقف اإلنفــاق
علــى أســاس عــدد الناخبــن املســجلني يف الدائــرة االنتخابيــة وعلــى
أســاس تطــور كلفــة املعيشــة وحجــم الدائــرة االنتخابيــة .ينطبــق ســقف
اإلنفــاق علــى كامــل فــرة احلملــة االنتخابيــة.
إذا مت جتــاوز ســقف اإلنفــاق االنتخابــي يف إحــدى الدوائــر االنتخابيــة،
ّ
املرتشــحة إحــدى العقوبــات
تســلط حمكمــة احملاســبات علــى القائمــة
املنصــوص عليهــا يف الفصــل ( 98جديــد) مــن القانــون االنتخابــي ،واملتمثلــة
يف:
❖ ❖عقوبــة ماليــة تســاوي املبلــغ املتجــاوز للســقف ،إذا كان التجــاوز يف
حــدود ،٪ 20
❖ ❖عقوبــة ماليــة تســاوي ضعفــي قيمــة املبلــغ املتجــاوز للســقف ،إذا
كان التجــاوز بأكــر مــن  ٪20ويف حــدود ،٪50
❖ ❖عقوبــة ماليــة تســاوي خمســة أضعــاف قيمــة املبلــغ املتجــاوز
للســقف ،إذا كانــت التجــاوز بأكــر مــن  ٪ 50ويف حــدود ،٪75
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❖ ❖إذا مت جتــاوز ســقف اإلنفــاق بأكــر مــن  ،٪75تســلط حمكمــة
احملاســبات ،يف هــذه احلالــة ،عقوبــة ماليــة تســاوي خمســة
أضعــاف املبلــغ املتجــاوز للســقف وتصــرح بإســقاط عضويــة كل
عضــو ترشــح عــن تلــك القائمــات.

ربرات وخصائص املصاريف املسجلة يف احلساب املايل
ث.م ّ

يجــب تربيــر كل املصاريــف االنتخابيــة بإثبــات خالصهــا الفعلــي مــن خــال
ّ
املرتشــحة تقــدمي املســتندات
احلســاب البنكــي الوحيــد .ويعــود إىل القائمــة
املتعلقــة باملصاريــف (الفواتــر األصليــة) ومــا يفيــد خالصهــا (كشــف
احلســاب البنكــي).
تنبيــه :يتــم ســداد النفقــات االنتخابيــة بواســطة شــيك أو
وحتجــر
حتويــل بنكــي عندمــا يتجــاوز مبلــغ النفقــة  500دينــار.
ّ
جتزئــة النفقــات بغــرض عــدم جتــاوز املبلــغ املذكــور.

دليل متويل احلملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

39

ج  .تصنيف النفقات
ً
وفقــا لنمــوذج احلســاب املــايل الــذي أقرتــه
يتــم تقــدمي املصاريــف
حمكمــة احملاســبات (انظــر امللحــق عــدد .)5
تنبيــه :يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج تشــمل
النفقــات املدرجــة يف احلســاب األداءات املفروضــة يف
البلــدان التــي حــررت يف شــأنها فواتــر (باإلضافــة إىل كل
األداءات الديوانيــة احملتملــة).

تعتــر غــر شــرعية كل املصاريــف املدفوعــة يف شــكل هبــة أو تــرع
أو منحــة نقديــة أو عينيــة أو دعايــة أو غريهــا ،والتــي يكــون موضوعهــا
مــا يلــي:
❖ ❖خمالفة أو جنحة أو جرمية،
❖ ❖شراء أصوات الناخبني،
❖ ❖القيــام باإلشــهار السياســي علــى معنــى أحــكام الفصــل 57
مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املذكــور أعــاه،
❖ ❖القيام بالدعاية غري املشروعة حسب التشريع االنتخابي.
هــذه النفقــات غــر الشــرعية حتتســب ضمــن ســقف اإلنفــاق االنتخابــي
لكــن ال ميكــن اســرجاعها يف إطــار املنحــة العموميــة التقديريــة
بعنــوان اســرجاع املصاريــف االنتخابيــة.

يجــب أن تســتويف خمتلــف أصنــاف املصاريــف املذكــورة أعــاه املعايــر

التاليــة حتــى تُعتــر انتخابيــة مــن قبــل حمكمــة احملاســبات:
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اﳌﻮﺿﻮع :ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻌﻬﺪ
ﻳﺘﻢ
أن
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ
ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ
و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ
واﳌﺼﺎرﻳﻒ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ
اﳊﻤﻠﺔ

اﳌﻜﺎن

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳌﺴﺠﻠﺔ  اﳊﺴﺎب اﳌﺎ
ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ أو إﳒﺎزﻫﺎ ﺧﻼل
ﻓ¦ة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ،أي
ﺧﻼل اﻟﻔ¦ة ا©ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءﻓ¦ة
اﻟﺼﻤﺖ

ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت
 اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌ¦ﺷﺤﺔ

اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ّ
ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌ¦ﺷﺤﺔ
أوﳊﺴﺎﺑﻬﺎ

يتــم تصنيــف املصاريــف حســب الصنــف والطبيعــة (مصاريــف يدفعهــا الوكيــل
املــايل أو مســاهمات عينيــة).
يجــوز أن تتــوىل التشــكيالت السياســية إعــادة فوترة املصاريــف االنتخابية
إىل الوكيــل املــايل لقائماتهــا املرتشــحة وذلــك يف احلالــة التــي تكــون فيهــا
تلــك التشــكيالت (أحــزاب أو ائتالفــات) مل تضطلــع بخصــوص تلــك النفقــات
إال بــدور الوســيط بــن املــزود وقائمــة أو أكــر (تكــون تلــك الوســاطة عــادة
بهــدف احلصــول علــى شــروط تفاضليــة).
ّ
املرتشــحة نســخة مــن الفواتــر األوىل
يجــب أن تقــدم القائمــة
احملــررة مــن املــزود والفواتــر التــي مت قبولهــا مــن التشــكيلة السياســية
مــع توضيــح طبيعــة وتكلفــة اخلدمــة بــكل دقــة .ويجــب قبــل تاريــخ االقــراع
ً
وفقــا ملعايــر
حتديــد أســاس توزيــع النفقــات بــن القائمــات املرتشــحة
موضوعيــة.

دليل متويل احلملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

41

تنبيــه :عمــا بأحــكام الفصــل  37مكــرر مــن قــرار الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20لســنة  ،2014كمــا
ّ
مت تنقيحــه وإمتامــه ،فإ ّنــه يجــوز لألحــزاب السياســية أن
تقــرر تقاســم عــدد مع ّيــن مــن النفقــات وتقاســم كلفتهــا
ّ
ـدد
بــن ُمخت ِلــف القائمــات املعنيــة وفقــا ملعيــار توزيــع حمـ ّ
مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات.
ومثــا «يف حالــة تنظيــم احلــزب أو االئتــاف لنشــاط انتخابــي
تشــارك فيــه قائماتــه املرتشــحة يف أكــر مــن دائــرة انتخابيــة،
تتحمــل القائمــة املرتشــحة التــي ّ
مت النشــاط ضمــن الدائــرة
ّ
االنتخابيــة التــي ترتشــح بهــا ثالثــة أضعــاف مــا تتحملــه كل قائمــة
مرتشــحة مشــاركة فيــه مــن خــارج الدائــرة االنتخابيــة.
ويف الواليــات التــي تنقســم إىل أكــر مــن دائــرة انتخابيــة ويف الدوائر
االنتخابيــة بواليــات تونــس الكــرى ،تتحمــل كل قائمــة مشــاركة
مرتشــحة فيهــا ثالثــة أضعــاف مــا تتحملــه كل قائمــة مــن بقيــة
القائمــات املرتشــحة املشــاركة يف النشــاط مــن خــارج الواليــات
املذكــورة».
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ً
وتطبيقــا ألحــكام الفصــل  37مكــرر مــن قــرار الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20لســنة  2014يجــب جتزئــة التكلفــة
اجلمل ّيــة للتظاهــرة االنتخابيــة إىل  12جــزءا منهــا  3أجــزاء تتحملهــا قائمــة
بنــزرت باعتبــار أن بنــزرت هــي مــكان عقــد االجتمــاع ،و  9أجــزاء تتحملهــا
القائمــات التســع األخــرى املرتشــحة يف الدوائــر االنتخابيــة خــارج الواليــة.
بالتــايل ،فإنــه ســيكون مــن الضــروري تقســيم التكلفــة اإلجماليــة للحــدث
علــى ( 12أي  5000 = 12/ 60000دينــار) وضــرب حصــة قائمــة بنــزرت
يف  ،3أي  15000دينــار .ســيتم توزيــع الـــ  45000دينــار املتبقيــة علــى
القائمــات التســع األخــرى ،أي  5000دينــار لــكل قائمــة.

❖ ❖شراء املعدات
غالبــا مــا يتمثــل ذلــك يف شــراء املعــدات أو املــواد غــر االســتهالكية
مثــل األجهــزة االعالميــة (احلاســوب ،الفاكــس ،آلــة الطباعــة ،)...مكيفــات
الهــواء والهواتــف احملمولــة .ال ينبغــي إدراج املصاريــف املتعلقــة بشــراء
هــذه املعــدات يف احلســاب املــايل بــل يجــب فقــط تســجيل قيمــة اســتخدام
هــذه املعــدات كنفقــات انتخابيــة .يتــم احتســاب قيمــة االســتخدام مــن خــال
ً
وفقــا لطبيعــة اجلهــاز ومــدة اســتخدامه
االســتهالك ()l’amortissement
خــال فــرة االنتخابــات.
نوع املعدات

فرتة االستهالك

حاسوب مكتبي

 3سنوات

معدات الصوت
حاسوب حممول

كمبيوتر لوحي  /هاتف ذكي
الربجميات
هاتف حممول
أخرى (أثاث)...

 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
سنة
 3سنوات
 5سنوات
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إذا مت توفــر املعــدات جما ًنــا مــن قبــل املرتشــح أو الشــخص
الطبيعــي أو مــن قبــل احلــزب السياســي الــذي ترشــحت باســمه القائمــة،
فــإن املصاريــف التــي تســجل يف بــاب املســاهمات العينيــة تكــون فقــط
بقيمــة االســتخدام التــي متّ تقييمهــا وفقــا لســعر الســوق.
ال ميكــن أخــذ تكاليــف إصــاح املعــدات بعــن االعتبــار إال فيمــا يتعلــق
باملعــدات التــي يتــم اســتعمالها خــال احلملــة االنتخابيــة .علــى ســبيل
املثــال ،ال ميكــن اعتبــار تكلفــة صيانــة الســيارات الشــخصية للمرتشــحني
املســتخدمة خــال احلملــة االنتخابيــة مبثابــة نفقــات انتخابيــة.

❖ ❖ كراء املقرات
يشــمل كــراء املقــرات املصاريــف املتعلقــة بكــراء القاعــات لتنظيــم
التظاهــرات االنتخابيــة واملقــرات التــي متّ كراؤهــا لتأمــن األنشــطة املتعلقــة
باحلملــة االنتخابيــة .كــراء مقــر احلملــة ال ميكــن أخــذه بعــن االعتبــار إال
لفــرة احلملــة وحتــى آخــر يــوم مــن الشــهر املعنــي باالنتخابــات .يجــب إدراج
نفقــات اإليجــار وجميــع املصاريــف املنجــرة عنهــا مثــل تكلفــة صيانــة املبــاين
وفواتــر اســتهالك امليــاه والهاتــف والكهربــاء يف احلســاب املــايل .ويجــب أن
تكــون مصحوبــة بوثائــق اإلثبــات ذات الصلــة (عقــد الكــراء ،وصــوالت معلــوم
الكــراء وفواتــر الكهربــاء والغــاز والهاتــف .)...كمــا يجــب أن يتــم حتديــد
ً
وفقــا لســعر الســوق يف الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
معلــوم الكــراء
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إذا قامــت إحــدى البلديــات مثــا بتوفــر قاعــة تابعــة لهــا بصــورة
جمانيــة جلميــع القائمــات املرتشــحة بالدائــرة االنتخابيــة ،فإ ّنــه
يتــم احتســاب قيمــة اســتغالل تلــك القاعــة ضمــن املصاريــف
ال
ّ
االنتخابيــة .ويف هــذه احلالــة ،يجــب أن تقــدم القائمــة يف احلســاب
ذمــة
املــايل شــهادة مــن البلديــة تفيــد بأنهــا قــد وضعــت القاعــة علــى ّ
جميــع القائمــات املرتشــحة بنفــس الشــروط.
تســوغ القاعــة التابعــة للبلديــة مبقابــل مــايل فيتع ّيــن
أمــا إذا كان
ّ
ّ
إدراجــه ضمــن املصاريــف يف احلســاب املــايل.
إن اســتخدام القائمــة احلزبيــة للمبــاين التــي يتصــرف فيهــا حزبهــا،
ّ
والتــي يقــوم بخــاص معلــوم كرائهــا مــن أموالــه اخلاصــة يف إطــار أنشــطة
أخــرى ،ال ميكــن أخذهــا بعــن االعتبــار إال كمســاهمة عينيــة.
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❖ ❖مصاريف املوظفني  /األجور  /األتعاب
ال يجــوز دفــع أجــور أو منــح أتعــاب للمرتشــح أو رئيــس القائمــة أو أعضــاء
القائمــة االنتخابيــة .غــر أنــه ولتلبيــة احتياجــات احلملــة ميكــن اللجــوء إىل انتــداب
الدائمــن يف احلــزب السياســي.
موظفــن خصيصــا للحملــة أو إىل املوظفــن ّ
يف حالــة انتــداب موظفــن للحملــة ،يجــب تقــدمي عقــد العمــل
وبطاقــات يف األجــر لدعــم احلســاب املــايل .ويجــب تضمــن األجــور (تكاليــف
العمــل واملســاهمات االجتماعيــة) يف احلســاب .ويجــوز إمضــاء عقــود
يل أو رئيــس القائمــة.
العمــل مــن قبــل الوكيــل املــا ّ

ميكــن لرئيــس القائمــة أن يكافــئ وكيلــه املــايل عــن طريــق
دفــع أجــر (يجــب تقــدمي عقــد العمــل وبطاقــات يف األجــر)
أو دفــع أتعــاب .غــر أنــه يف حالــة اختيــار الوكيــل املــايل مــن
بــن أعضــاء القائمــة ،فـ ّ
ـإن هــذه النفقــة ُتــدرج يف احتســاب
ســقف النفقــات االنتخاب ّيــة ،لكنهــا ال تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد
احتســاب املنحــة العموميــة الســرجاع املصاريــف.
ـي أيضــا أن يضــع علــى ذمــة القائمــة االنتخاب ّيــة
يجــوز للحــزب السياسـ ّ
ً
وفقــا ملعيــار توزيــع يجــب
موظفــن دائمــن .ويجــب تقييــم هــذه املصاريــف
املقدمــة ،كمــا
تربيــره مــع احلــرص علــى تناســب التقييــم مــع اخلدمــة
ّ
يجــب إدراج هــذه النفقــة يف احلســابات املاليــة للقائمــات احلزبيــة بعنــوان
املســاهمات العينيــة املقدمــة مــن األحــزاب السياســية.
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تذكري
ال ميكــن تقديــر قيمــة عمــل املتطوعــن واملناضلــن الذيــن
يعملــون لصالــح احتياجــات احلملــة بعنــوان مصاريــف املوظفــن،
إذا كان ذا طبيعــة حمــدودة ومناســباتية وغــر رســمية ،فيمــا
عــدى ذلــك وجــب تقديرهــا وقيدهــا يف احلســاب املــايل.
وبالتــايل ،فــإن الوقــت الــذي يقضيــه ناشــط يف توزيــع منشــورات
يف ســوق مــا يف املدينــة صبــاح يــوم األحــد ال يتــم تقييمــه
وإدراجــه يف احلســابات بعنــوان املســاهمات العينيــة .ويف
املقدمــة ،فــإن الوقــت الــذي
املقابــل ،ونظــرا لطبيعــة اخلدمــة
ّ
يقضيــه ،مناضــل خبــر يف اإلعالميــة ،لتحديــث املوقــع اإللكــروين
والصفحــات اخملتلفــة للقائمــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعي
يجــب تقديــر قيمتــه وتثمينــه بعنــوان مســاهمات عينيــة ،ضمــن
طبيعــي.
املصاريــف واملداخيــل ،املقدمــة مــن شــخص
ّ

❖ ❖ مواقع األنرتنات  /اإلنتاج السمعي البصري
تعتــر النفقــات املتعلقــة بإنشــاء وإيــواء وصيانــة وحتيــن موقــع واب
خصيصــا للحملــة مصاريــف انتخابيــة .ويف حالــة الوجــود املســبق
مت إنشــاؤه
ً
ملوقــع الكــروين قبــل بدايــة احلملــة االنتخابيــة ،يجــب تقييــم التكلفــة ذات
الصلــة وإدماجهــا يف احلســاب املــايل كمســاهمة عينيــة.
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❖ ❖ االتصال  /الدعاية
تشــمل هــذه املصاريــف تكاليــف إنتــاج األفــام أو أقــراص الفيديــو
) (DVDأو األقــراص املدجمــة ) (CDاملســتعملة ألغــراض احلملــة االنتخابيــة
ّ
املرتشــحة ،وكذلــك معاليــم االتصــال.
للقائمــة
الدعاية واإلشهار السياسي.
ومييز القانون االنتخابي بني ّ
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وبالتــايل ،وعلــى أســاس هــذا التمييــز ،مــن املقبــول علــى ســبيل
املثــال أن يتــم التغليــف غــر احملــرف أو البســيط للســيارات .فهــو يعتــر
عمــا دعائ ّيــا مســموح بــه وذلــك علــى خــاف التغليــف احملــرف للســيارات
الــذي تســتخدم فيــه وســائل التســويق التجــاري والــذي يعتــر مــن قبيــل
حمجــرا أثنــاء الفــرة االنتخابيــة.
اإلشــهار ويكــون
ّ
ُيســمح يف إطــار احلمــات االنتخابيــة باســتخدام شــبكات التواصــل
االجتماعــي ،مثــل الفيســبوك أو تويــر .لكــن يتع ّيــن التمييــز يف الفيســبوك
مثــا ،بــن مشــاهدة (أو جمــال رواج) املنشــورات مــن قبــل أعضــاء الشــبكة
الذيــن بلغــت إليهــم بطريقــة «عضو ّيــة» أو طبيعيــة (أي دون دفــع مقابــل
مــايل) ،وبــن مشــاهدة تلــك املنشــورات نتيجــة عمليــة دفــع مــايل (الرتويــج
لتدوينــة أو عــرض مرتبــط بحــدث .)sponsorisé
فنشــر تدوينــات الفيســبوك التــي يتــم تداولهــا عــر آخــر املســتجدات (fil
 )d’actualitéيكــون يف إطــار نظــام جمــاين ،وبالتــايل ال ميثــل اســتخدام هــذه
ً
انتهــاكا للفصــل  57مــن القانــون االنتخابــي .وال يجــب قيــد تكلفــة
التدوينــات
أن هــذه األخــرة تشــتغل
هــذه التدوينــات يف احلســاب املــايل باعتبــار ّ
كمنصــات لتبــادل املعلومــات جمانــا.
ّ
ويف املقابــل ،يشــتمل الفيســبوك ً
أيضــا علــى خيــار دعــم اإلشــهار
مدفــوع األجــر ،وهــو نظــام يســمح بالقيــام بإشــهار ملنتــج أو شــركة أو
صفحــة معجبــن .ويف هــذه احلالــة تظهــر هــذه اإلعالنــات يف العمــود
األميــن أو يف آخــر املســتجدات اخلاصــة باملســتخدم عندمــا يدخــل للشــبكة
ويتلقــى دعــوة ليصبــح معج ًبــا بالصفحــة أو الكتشــاف موقــع واب لشــركة
أن الصفحــة «مدعومــة»
أو منتــج .وبالتــايل يتــم وضــع عالمــة
ّ
تــدل علــى ّ
تعــد تقنيــة للتســويق التجــاري
( ،)sponsoriséeوباعتبــار أن هــذه التقنيــة
ّ
فهــي تعتــر ممنوعــة
مبوجــب أحــكام الفصــل ( 57ســيتم بيــان اخلصوصيــات يف تطبيــق
القاعــدة بالنســبة للمرتشــحني للرئاســية يف اجلــزء اخلــاص بذلــك يف هــذا
الدليــل).
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وميكن للحمالت اإلعالنية مدفوعة األجر أن تتخذ أشكا ًلا متعددة:
✔ ✔إشــهار واضــح يف العمــود األميــن مــن شــبكة التواصــل
االجتماعــي مــع إدمــاج صــورة؛
✔ ✔إشــهار مدعــوم ،يظهــر يف آخــر املســتجدات بالنســبة
وحمــررة علــى
للمبحريــن علــى صفحــات األنرتنــات
ّ
«صفحــة املعجبــن»؛
✔ ✔الفيديوهــات اإلشــهار ّية ،املقدمــة يف شــكل  15ثانيــة
يتــم تشــغيلها
الزمنــي» للمســتخدم.
يف «اجلــدول
ّ
ّ
تلقائ ًيــا دون صــوت مبجــرد ظهورهــا علــى الشاشــة
الصــوت
واالنتقــال إىل وضــع مــلء الشاشــة مــع تنشــيط ّ
يتــم نقرهــا مــن قبــل املســتخدم.
عندمــا ّ
ُيســمح باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي يف احلمــات
االنتخابيــة ،مثــل الفيســبوك وانســتغرام وتويــر .وال يتــم تت ّبــع كلفتهــا
باعتبــار أن هــذه الصفحــات تعمــل كمنصــات لتبــادل املعلومــات
جما ًنــا .يف حــن مينــع علــى القائمــات املرتشــحة اللجــوء إىل اإلشــهار
السياســي علــى هــذه الشــبكات بصفــة صريحــة مبوجــب الفصــل 57
مــن قانــون االنتخابــات.
وبالتايل مينع اللجوء إىل:
❖ ❖الالفتات والرايات اإلشهار ّية،
❖ ❖الروابط التجارية أو املوضوعة حتت نظام الدعم (،)sponsor
❖ ❖اإلحالة التجارية ،أو شراء الكلمات املفاتيح.
وبالتــايل ،مينــع اللجــوء إىل اإلحالــة التجاريــة علــى الفيســبوك (التــي
تتقاضــى مقابــا ماليــا علــى أســاس تقنيــة «التدوينــة املوضوعــة حتــت
املقدمــة عــر
نظــام الدعــم» ،وهــي تقنيــة تتيــح وضــع منشــور يف
ّ
متصــرف يف اإلعالنــات) أو علــى انســتغرام (والتــي تتقاضــى مقابــا ماليا
ـاء علــى عــدد امللفات الشــخصية
علــى أســاس املشــاركات الدعائيــة بنـ ً
ومقاطــع الفيديــو واملشــاركات والصــور التــي متــت مشــاهدتها).
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ينــص
تنبيــه :يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج،
ّ
الفصــل ( 66الفقــرات  2إىل  )4علــى أنــه " ُيســمح خــال
احلملــة االنتخابيــة بالنســبة إىل االنتخابــات التشــريعية
للقائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج
اســتعمال وســائل اإلعــام األجنبيــة ،ويخضــع ذلــك إىل مبــادئ
ّ
املنظمــة لهــا.
احلملــة االنتخابيــة والقواعــد
وتتــوىل الهيئــة بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتقلة
لالتصــال الســمعي والبصــري ضبــط القواعــد اخلاصــة
باســتعمال القائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف
اخلــارج لوســائل االتصــال األجنبيــة الســمعية والبصريــة.
وتضبــط الهيئــة القواعــد اخلاصــة باســتعمال القائمــات
ّ
املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج لوســائل
اإلعــام األجنبيــة املكتوبــة واإللكرتونيــة ".

❖ ❖ تكاليف الطباعة  /النشر
تتمثــل يف تكاليــف طباعــة ونشــر املنشــورات (الكت ّيبــات واملطو ّيــات
واملناشــر والبيانــات .)...مــن األجــدر تقــدمي نســخة مــن كل منشــور انتخابــي
لدعــم احلســاب املــايل حتــى تتمكــن حمكمــة احملاســبات مــن تقييــم طبيعتهــا
االنتخابيــة.
عندمــا يتــوىل احلــزب السياســي دفــع تكاليــف الطباعــة مركز ًيــا
وقســمة التكلفــة بــن القائمــات اخملتلفــة التــي تقدمــت باســمه يف دوائــر
ً
(وفقــا لعــدد
خمتلفــة ،يجــب عليــه توفــر مفتــاح التوزيــع وطريقــة تقييمــه
الســكان ،الناخبــن ،االمتــداد اجلغــرايف ،عــدد القائمــات املقدمــة).

❖ ❖تكاليف السفر /النقل

يجــب تربيــر مصاريــف النقــل بقائمــة مفصلــة يف الرحــات (تاريــخ
ومــكان وموضــوع كل رحلــة) .ال تعتــر نفقــات الســفر خــارج الدائــرة
االنتخابيــة مصاريــف انتخابيــة إال يف حــاالت خاصــة (مثــل التنقــل إىل البنــك،
ّ
إمــا اســتخدام ســياراتها
دور الطباعــة .)...وميكــن للقائمــات
املرتشــحة ّ
اخلاصــة أو اســتخدام ســيارات مســتأجرة للتنقــل.
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تعتــر مصاريــف تنقــل الضيــوف (اخلــراء والشــخصيات واملتدخلــن)...
يف الدائــرة االنتخابيــة لتنشــيط االجتماعــات أو املشــاركة لدعــم القائمــة
ّ
املرتشــحة مصاريــف انتخابيــة .وال تعتــر مصاريــف التنقــل يــوم االقــراع
مصاريــف انتخابيــة قابلــة لالســرجاع.
مثــال :الســيد فــان ،املرتشــح رئيــس القائمــة يف الدائــرة االنتخابيــة
يومــا مــدة احلملــة االنتخابيــة .يقطــع
بتــوزر ،يقـ ّـرر كــراء ســيارة ملــدة ً 21
عــددا كبــرا مــن الكيلومــرات ،برفقــة وكيلــه املــايل حتــى يتمكــن مــن دفــع
الفواتــر املتعلقــة باحلملــة االنتخابيــة .التكلفــة اإلجماليــة للكــراء هــي
 3150دينــار ( 150دينــار  /يــوم *  .)21كمــا أنــه يحتفــظ بفواتــر البنزيــن
ـام للخــزان بالبنزيــن بحســاب  100دينــار لــكل
اخلاصــة بــه ( 10فواتــر مــلء تـ ّ
فاتــورة) مببلــغ إجمــايل قــدره  1000دينــار .لذلــك ســيدرج الســيد فــان
يف حســابه املــايل ،مبلــغ  4150دينــا ًرا ،بعنــوان تكاليــف النقــل.
متحصــل
تنبيــه:يف حــال مــا كانــت «الكيلومــرات املقطوعــة»
ّ
عليهــا ضمــن رحــات جويــة خاصــة لعضــو بالقائمــة ،فــإن
اســتخدامها مــن قبلــه لألغــراض االنتخابيــة ال يطــرح مشــكلة.
أمــا إذا كانــت تلــك االمتيــازات مكتســبة مبناســبة ســفره
بصلــة بنشــاط عــام أو مهنــي متولــه منشــأة عموميــة أو
مشــغل عمومــي أو خــاص ،فــإن الســؤال يطــرح حــول مــدى
اعتبــار ذلــك مــن قبــل التمويــل الصــادر عــن شــخص معنــوي.
ولإلجابــة ،تعتــر هــذه االمتيــازات مكتســبة مباشــرة مــن
قبــل األشــخاص الطبيعيــن الذيــن قامــوا بالرحــات أو اإلقامــة
كعمــاء ،بغــض النظــر عــن طريقــة متويــل الســفر مــن قبــل
ذات معنويــة .لذلــك ال توجــد فائــدة عينيــة متنحهــا املؤسســة
أو املشــغل للقائمــة .فاحلصــول علــى تلــك االمتيــازات ّ
مت
بشــكل موضوعــي ،بغــض النظــر عــن صفــة املســتفيد،
ً
ووفقــا لعــدد الكيلومــرات املقطوعــة أو مــدة اإلقامــة التــي
قضاهــا الشــخص املعنــي يف الفنــدق وال توجــد عالقــة بــن
إســناد هــذا االمتيــاز واحلملــة االنتخابيــة ،لذلــك ال وجــود يف
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هــذه احلالــة المتيــازات عينيــة ممنوحــة للقائمــة املرتشــحة
مــن قبــل شــركة الطــران أو سلســلة الفنــادق.

❖ ❖تكاليف حفالت االستقبال  /االجتماعات
تشكل تكاليف حفالت االستقبال التي يتم تنظيمها أثناء احلملة ،يف

الدائرة املعنية لفائدة للناخبني مصاريف انتخاب ّية.

ال تشــكل مصاريــف حفــات االســتقبال التــي
يتــم تنظيمهــا لفائــدة أعضــاء القائمــة أو التــي
تتــم إقامتهــا قبــل أو بعــد احلملــة ا ال نتخا بيــة
ّ
مصا ر يــف ا نتخا ب ّيــة .
ينــص القانــون االنتخابــي
تنبيــه :بالنســبة للحمــات باخلــارج
ّ
علــى إمكانيــة وضــع ملصقــات انتخابيــة يف أماكــن خمصصــة
وحمــددة مــن قبــل الهيئــة بالتعــاون مــع القنصليــات
لذلــك
ّ
والبعثــات الديبلوماســية ويف حــدود مــا تســمح بــه البلــدان
املضيفــة ،ولكنــه صمــت فيمــا يتعلــق باالجتماعــات العامــة
التــي تعقــد يف املقــرات الرســمية للقنصليــات والبعثــات
الديبلوماســية .يف هــذا الســياق ،يجــب أن تقــدم القائمــات
ّ
املرتشــحة ،لدعــم حســاباتها املاليــة ،شــهادة الســفارة أو
القنصليــة أو أي مؤسســة خمتصــة أخــرى تثبــت اســتفادتها
علــى وجــه الفضــل مــن تلــك الفضــاءات «الدبلوماســية
والقنصليــة والثقافيــة» .مــع التنصيــص بدقــة علــى ّ
أن
الفضــاء ّ
تصــرف «جميــع املرتشــحني يف
مت وضعــه حتــت
ّ
هــذه الدائــرة االنتخاب ّيــة .ومــن املستحســن ً
أيضــا التحقــق
مــن إدراج املصاريــف املتعلقــة بهــذه االجتماعــات يف
احلســاب املــايل :نفقــات الســفر ،واإلقامــة ،وتقــدمي الطعــام،
وإرســال الدعــوات...
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❖ ❖ تكاليف الربيد
تتعلق التكاليف الربيد ّية بأجرة الربيد وتوجيه وتوزيع الوثائق االنتخابية.

❖ ❖تكاليف الهاتف

يجــب تضمــن تكاليــف فتــح وإغــاق خــط الهاتــف وكذلــك تكلفــة
االتصــاالت كليــا يف املصاريــف االنتخابيــة .ويتــم احتســاب تكلفــة شــراء هاتــف
(قــار أو جــوال) كأي شــراء ملعــدات يف حــدود قيمــة اســتهالكها .كمــا
خصيصــا للحملــة
يجــب أن تُــدرج يف احلســاب تكاليــف االشــراكات املربمــة ّ
خاصــة بســعر ثابــت ) (forfaitsأو تكاليــف إعــادة شــحن
يف إطــار عــروض
ّ
الهواتــف املســتعملة يف إطــار احلملــة.
ـخصي ألغــراض انتخاب ّيــة،
وإذا كان عضــو القائمــة يســتخدم هاتفــه الشـ
ّ
فيجــب تضمــن التكاليــف املقابلــة يف احلســاب بعنــوان املســاهمات العين ّيــة.

❖ ❖ تكاليف مالية
تشــمل التكاليــف املاليــة تكاليــف فتــح احلســاب البنكــي الوحيــد وعمولــة
إدارة أو تشــغيل احلســاب املذكــور ،باإلضافــة إىل الفوائــد املرتبطــة بالقــرض
املتعاقــد عليــه مــن قبــل القائمــة املرتشــحة  /احلــزب السياســي لتمويــل
احلملــة بشــرط أن يتــم دفعهــا بحلــول املوعــد النهائــي إليــداع احلســابات
املاليــة.

يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج ،فـ ّ
ـإن املصاريــف التــي
يتعهــد بهــا الوكيــل املــايل عــر ا حلســا ب ا لبنكــي ا لو حيــد
ا ملفتــو ح يف تو نــس ســترتجم بالدينــار مبــا أ ّنهــا قــد ّ
متــت يف
تونــس .ويف املقابــل ،بالنســبة للمصاريــف املتعهــد بهــا يف
ســد دها الوكيــل املــا ّ
يل  ،ســيكون مــن املناســب
اخلــارج والتــي
ّ
تطبيــق ســعر املبــادالت بــن البنــوك ســاري املفعــول يــوم إجــراء
ا لعمل ّيــة .
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❖ ❖ مصاريف متنوعة
يجمــع هــذا العنــوان احملاســبي كل املصاريــف التــي ال ميكــن حتميلهــا
علــى أصنــاف املصاريــف األخــرى .مينــع الفصــل  161مــن القانــون االنتخابــي
شــراء األصــوات وتوزيــع الهدايــا .لكــن ميكــن قبــول توزيــع املــواد الرتويجيــة
ذات القيمــة املتواضعــة (قلــم ،والّعــة ،قميــص) بعنــوان مصاريــف انتخابيــة.

.V

الرقابة املؤسساتية ومبدأ
اسرتجاع املصاريف االنتخابية
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1.1الرقابــة املؤسســاتية
أ  .رقابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
ً
وفقــا ألحــكام الفصــل  89مــن القانــون االنتخابــي ،تتــوىل الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات ،خــال احلملــة االنتخابيــة« ،مراقبــة التــزام القائمــة
ّ
ّ
املرتشــح أو احلــزب ،بقواعــد متويــل احلملــة االنتخابيــة أو حملــة
املرتشــحة أو
االســتفتاء ووســائلها وفـــرض احرتامهــا بالتعــاون مــع خمتلــف الهيــاكل
العمومية مبا يف ذلك البنك املركـــزي وحمكمة احملاســبات ووزارة املالية».
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مــن أجــل مراقبــة وفــرض احــرام القائمــات املرتشــحة لقواعــد احلملــة
االنتخابيــة ووســائل متويلهــا خــال احلملــة االنتخابيــة ،تقــوم الهيئــة العليــا
املســتقلّة لالنتخابــات ،مبســاعدة متثيلياتهــا اجلهويــة (الهيئــات واإلدارات
الفرعيــة لالنتخابــات) ،بإجــراء زيــارات ميدانيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى
شــكاية بهــدف:
✔ ✔ التأكــد مــن مــدى معرفــة اإلطــار القانــوين والقواعــد
املعمــول بهــا مــن قبــل القائمــات املرتشــحة،
✔ ✔التحقــق مــن اإلجــراءات اخلاصــة بتســجيل وصــوالت
ونفقــات احلملــة االنتخابيــة،
✔ ✔ مراقبــة شــرعية املداخيــل التــي جتمعهــا القائمــات
املرتشــحة،
✔ ✔ التأكــد مــن عــدم جتــاوز ســقف املداخيــل والنفقــات
االنتخابيــة.

مالحظــة :ملزيــد مــن املعلومــات حــول اإلجــراءات الشــكلية الواجــب
احرتامهــا واســتمارات الزيــارة التــي يســتعملها أعــوان املراقبــة
التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ومتثيلياتهــا اجلهو ّيــة
الرجــوع إىل امللحــق عــدد 3
خــال هــذه الزيــارات امليدانيــة ،يرجــى ّ
حــول االلتزامــات احملاســبية اخلاصــة بالوكيــل املــايل.
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تتّخذ هذه الزّ يارات امليدان ّية شكلني:
مراقبــة حســابية الوكيــل املــايل
يف بدايــة و  /أو يف نهايــة احلملــة
ا ال نتخا بيــة
يتــم التخطيــط لزيارتــن خــال فــرة
احلملــة:
◆ ◆تهــدف الزيــارة األوىل إىل تقييــم
القائمــات
معرفــة
درجــة
ّ
املرتشــحة باإلطــار القانــوين
والتنظيمــي اجلــاري بــه العمــل
واحــرام اإلجــراءات الشــكلية
ا جلو هر يــة .
للزيــارة األوىل دور بيداغوجــي وإعالمــي
ّ
املرتشــحة.
لفائــدة القائمــات
◆ ◆تهــدف الزيــارة الثانيــة إىل مراقبــة
مــدى احــرام القواعــد القانونيــة
ســارية املفعــول واملنظمــة
لعمليــات املداخيــل والنفقــات
التــي تقــوم بهــا القائمــات
املرتشــحة خــال احلملــة
االنتخابيــة والتأكــد مــن مــدى
احرتامهــا للتوصيــات التــي يكــون
قــد قدمهــا املراقبــون خــال
الزيــارة األوىل.
خــال هــذه الزيــارة الثانيــة ،بإمــكان
موظفــي املراقبــة إجــراء مقارنــة
موجــزة للمداخيــل واملصاريــف
املصــرح بهــا يف احلســاب املــايل
املؤقــت للوكيــل املــايل مــع نتيجــة
مالحظــات األنشــطة االنتخابيــة.
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مراقبــة األنشــطة االنتخابيــة علــى
امتــداد احلملــة االنتخابيــة
يجــب إعــام الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات وهيئاتهــا الفرعيــة كتابيــا
باالجتماعــات العامــة واملســرات
واملواكــب والتجمعــات االنتخابيــة
قبــل يومــن علــى األقــل مــن عقدهــا
ويجــب أن يشــر اإلعــان علــى وجــه
اخلصــوص إىل :مــكان وتوقيــت
االجتمــاع وأســماء أعضــاء املكتــب.
تتــم مراقبــة التظاهــرات املعلنــة
مــن قبــل عونــن مــن أعــوان
يعــدان تقريــرا عــن
املراقبــة اللّذ ْيــن
ّ
الزيــارة .يجــب علــى أعــوان املراقبــة
التابعــن للهيئــات الفرعيــة مراقبــة
التظاهــرات التــي مل تعلــن عنهــا
القائمــات املرتشــحة ،عنــد العلــم
بهــا ،يجــب عليهــم عندئــذ حتريــر
حمضــر معاينــة خمالفــة.
← خــال هــذه الزيــارات امليدانيــة،
يجــب علــى أعــوان املراقبــة معاينــة
وتقييــم تكلفــة األنشــطة االنتخابيــة
علــى أســاس املعايــر التــي وضعتها
هيئــة االنتخابــات.

ميكــن ألعــوان املراقبــة التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
أو هيئاتهــا الفرعيــة طلــب تقــدمي جميــع املســتندات الضرور ّيــة للرقابــة،
والتــي يجــب أن يتوصلــوا بهــا يف غضــون  24ســاعة .يتــوىل أعــوان املراقبــة،
علــى إثــر عمليــات املراقبــة إعــداد تقاريــر الزيــارة .تؤخــذ هــذه التقاريــر بعــن
االعتبــار مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن أجــل تقديــر
مــدى احــرام الفائزيــن يف االنتخابــات لألحــكام املتعلقــة بالفــرة االنتخابيــة
ومتويلهــا ،عنــد اإلعــان عــن النتائــج األوليــة لالنتخابــات.
ميكــن إرســال هــذه التقاريــر إىل حمكمــة احملاســبات خــال مرحلــة
مراجعــة احلســابات املاليــة .وتلتــزم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بإبــاغ
وكيــل اجلمهوريــة بــأي شــبهة جنحــة أو جرميــة خــال الفــرة االنتخابيــة
تلتــزم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات التــي تتحقــق مــن احــرام
الفائزيــن يف االنتخابــات لألحــكام املتعلقــة بالفــرة االنتخابيــة ومتويلهــا بإلغــاء
نتائــج القائمــة اخملالفــة ،جزئ ًيــا أو كل ًيــا ،إذا كانــت اخملالفــات املرتكبــة مــن
شــأنها أن تؤثــر بشــكل جوهــري وحاســم يف نتائــج االنتخابــات .ويف هــذه
احلالــة ،تعيــد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات احتســاب النتائــج دون األخــذ
بعــن االعتبــار األصــوات امللغــاة .ويجــب أن تكــون قراراتهــا معللــة (الفصــل
 143مــن القانــون االنتخابــي).

ب  .رقابة حمكمة احملاسبات
ً
وفقــا ألحــكام الفصــل  91مــن القانــون االنتخابــي« ،تتــوىل حمكمــة
ّ
مرتشــحة أو
كل قائمــة
احملاســبات إجنــاز رقابتهــا علــى مــوارد ومصاريــف ّ
ّ
واخملصصــة للحملــة ،والتثبــت مــن االلتــزام بوحــدة احلســاب
مرتشــح أو حــزب،
ّ
وإجنــاز رقابتهــا علــى مــوارد احلســاب البنكــي الوحيــد ومصاريفــه».
لالضطــاع بدورهــا ،تقــوم حمكمــة احملاســبات بإجــراء رقابــة
مســتندية أو ميدانيــة  ،شــاملة أو انتقائيــة ،متزامنــة أو الحقــة للحملــة ،كمــا
ميكنهــا أن تطلــب مــن الســلطات اإلداريــة اخملتصــة مدهــا بتقاريــر مفصلــة
أي
عــن تنظيــم التظاهــرات واألنشــطة خــال احلملــة ولهــا أن تطلــب مــن ّ
جهــة كل وثيقــة ذات عالقــة بتمويــل احلملــة.
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الرقابــة التــي جتريهــا حمكمــة احملاســبات وجوبيــة بالنســبة إىل
ّ
املرتشــحة الفائــزة.
القائمــات
تبــدأ مراقبــة شــرعية متويــل احلمــات االنتخابيــة مــن طــرف حمكمــة
يومــا
احملاســبات بانتهــاء املوعــد النهائــي لتقــدمي احلســابات ،وهــو ً 45
مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة .وللغــرض ،تتلقــى احملكمــة الســجالت،
وقائمــة التظاهــرات واألنشــطة واالجتماعــات ،والقائمــات التأليفيــة للمداخيــل
واملصاريــف وفــق منــوذج أعدتــه حمكمــة احملاســبات ووضعتــه علــى
موقعهــا االلكــروين ( www.courdescomptes.nat.tnانظــر امللحــق
عــدد  )5فضــا عــن كشــوفات احلســابات البنكيــة وكل الوثائــق املؤيــدة
لعمليــات حتصيــل املــوارد وتأديــة النفقــات التــي متــت بعنــوان احلملــة
ً
ووفقــا ألحــكام الفصــل  87مــن القانــون االنتخابــي ،تتــوىل
االنتخابيــة.
حمكمــة احملاســبات إعــداد منــوذج حســاب مــايل خمتصــر يوضــع علــى ذمــة
القائمــات املرتشــحة علــى املوقــع اإللكــروين للمحكمــة تعتمــده القائمــات
املرتشــحة واملرتشــحون يف عمليــة نشــر حســاباتهم املاليــة (انظــر امللحــق
عــدد .)6

يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج ،يتع ّيــن إرفــاق وثائــق
اإلثبــات املؤيــدة للحســاب املــايل املرتجمــة إىل اللغــة العربيــة بالوثائــق
األصليــة .ويجــب تســجيل تكاليــف الرتجمــة ،املــررة حســب األصــول ،يف
احلســاب املــايل .وليــس مــن الضــروري أن تســتخدم القائمــات املرتشــحة
مرتجمــن حم ّلفــن .وإذا ّ
متــت ترجمــة الوثائــق مــن قبــل املرتشــح أو
عضــو القائمــة أو أحــد أعضــاء فريــق احلملــة أو مناضلــن ،فــا يتع ّيــن
تســجيل التكلفــة يف احلســاب املــايل.
تتمتــع حمكمــة احملاســبات بســلطة واســعة يف جمــال العقوبــات
تــراوح مــا بــن تســليط عقوبــات ماليــة وإســقاط العضويــة أو حرمــان أعضــاء
القائمــة مــن الرتشــح النتخابــات الحقــة.
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مالحظــة :ملزيــد مــن املعلومــات حــول اإلجــراءات الشــكلية املتعلقة
بإيــداع احلســاب املــايل والوثائــق لــدى حمكمــة احملاســبات والتــي
الرجــوع إىل امللحــق
يجــب جتميعهــا مــن قبــل الوكيــل املــايل يرجــى ّ
عــدد  3حــول االلتزامــات احملاســبية للوكيــل املــايل.
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حمكمــة احملاســبات هــي اجلهــة املســؤولة عــن حتديــد مبلــغ
املنحــة العموميــة التقديريــة لفائــدة القائمــات التــي تتوفــر فيهــا الشــروط.
ً
ووفقــا لألحــكام اجلديــدة الــواردة بالفصــل ( 78جديــد) مــن القانــون
حيــث،
األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014واملتعلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء يف صيغتــه املعدلــة مبقتضــى القانــون األساســي
عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ  14فيفــري « ،2017تصــرف لــكل مرتشــح
أو قائمــة مرتشــحة ،حتصلــت علــى مــا ال يقــل عــن  %3مــن األصــوات املصـ ّـرح
بهــا بالدائــرة االنتخابيــة ،منحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان اســرجاع مصاريــف
انتخابيــة».
يخضع اسرتجاع املصاريف االنتخاب ّية من قبل القائمات للشروط التالية:
✔ ✔إثبــات إيــداع احلســاب املــايل إىل حمكمــة احملاســبات
يف اآلجــال القانونيــة،
✔ ✔احــرام االلتزامــات القانونيــة املتعلقــة باحلملــة
االنتخابيــة ومتويلهــا مــن قبــل القائمــات،
✔ ✔نشــر خمتصــر للحســاب املــايل يف إحــدى الصحــف
اليوميــة الصــادرة يف البــاد التونســية يف أجــل
شــهرينمــنتاريــخإعــانالنتائــجالنهائيــةلالنتخابــات،
✔ ✔احرتام القواعد املتعلقة بتمثيل الشباب.

ّ
املرتشــحة التــي حتصلــت علــى أقــل
بالنســبة للقائمــات
مــن  ٪ 3مــن األصــوات املصــرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة التــي
ترشــحت فيهــا ،فهــي غــر معنيــة باســرجاع مصاريــف احلملــة
االنتخابيــة.
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ميكــن حملكمــة احملاســبات اتخــاذ أربعــة أنــواع خمتلفــة مــن القــرارات
بعــد عمليــة املراقبــة:
1.1املوافقــة علــى احلســاب املــايل كمــا هــو يف صــورة
احــرام قواعــد احتســاب املصاريــف واملــوارد املســجلة
باحلســاب وفقــا لألحــكام القانونيــة؛
2.2املوافقــة علــى احلســاب املــايل بعــد إدخــال اإلصالحــات
الالزمــة يف حــال وجــود بعــض املصاريــف غــر الشــرعية؛
3.3أن تعاين عدم إيداع احلساب املايل؛
 4.4أن ترفــض احلســاب املــايل بســبب وجــود إحــدى اخملالفــات
كالتــي متّ ادراجهــا باجلــدول املوايل:

من بني أسباب رفض احلساب املايل:
✔ ✔عدم احرتام مبدإ وحدة احلساب البنكي،
✔ ✔عدم تعيني وكيل مايل،
✔ ✔قبول تربعات من ذوات معنوية،
✔ ✔جتــاوز ســقف التربعــات املتحصــل عليهــا
مــن األشــخاص الطبيعيــن،
✔ ✔إغفال موارد،
✔ ✔وجود عجز يف احلساب املايل،
✔ ✔إغفال مصاريف انتخابية،
✔ ✔مصاريف غري مشروعة،
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تنبيــه :إجــراءات تقوم علــى مبدأ التحاور
يف إطــار تدقيــق احلســابات املاليــة ،تقــوم حمكمــة احملاســبات بتفعيــل
إجــراءات التحــاور ضمانــا الحــرام حقــوق الدفــاع للقائمــات املرتشــحة /
املرتشــحني.
ترســل حمكمة احملاســبات للمرتشــح أو احلزب السياســي أو القائمة
ّ
املرتشــحة مالحظاتهــا األوليــة التــي تفرزهــا أعمالهــا الرقابيــة داعيــة إياهــم
إىل الــرد يف آجــال حمــددة علــى املالحظــات التــي انتهــت إليهــا األعمــال
الرقابيــة وتقــدمي املســتندات الناقصــة أو املــررات اإلضافيــة بشــأن شــرعية
مصــادر التمويــل والصبغــة االنتخابيــة للنفقــات وشــرعيتها والطبيعــة الفعليــة
لبعــض املصاريــف وصحــة احتســابها.
ولئــن كان اخملاطــب الوحيــد حملكمــة احملاســبات يف هــذا الطــور مــن
املراقبــة هــو املرتشــح (أو رئيــس القائمــة) الــذي قــام بإيــداع احلســاب وهــو
وحــده املســؤول عــن العمليــات التــي يتــم تتبعهــا فيــه ،فــإن الوكيــل املــايل يجــب
أن يكــون جاهــزا ً
أيضــا لإلجابــة عــن أســئلة حمكمــة احملاســبات.

ت  .العقوبات وطرق الطعن وآجاله
بحكــم صالحيتهــا يف مراقبــة القواعــد التــي تنظــم الفــرة االنتخابيــة فــإن
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ملزمــة ،بعــد جتميــع النتائــج وقبــل اإلعــان
عــن النتائــج األوليــة ،بإلغــاء نتائــج القائمــة أو القائمــات املرتشــحة املرتكبــة
للمخالفــة ،جزئ ًيــا أو كل ًيــا ،إذا كانــت اخملالفــات املرتكبــة مــن شــأنها التأثــر
بصفــة جوهريــة وحاســمة يف نتائــج االنتخابــات .يف هــذه احلالــة ،تعيــد الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات احتســاب النتائــج دون األخــذ بعــن االعتبــار األصــوات
التــي متّ إلغاؤهــا .ويجــب أن تكــون قراراتهــا معللــة.
ميكــن الطعــن يف قــرارات الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات أمــام
الدوائــر االســتئنافية باحملكمــة اإلداريــة يف أجــل أقصــاه ثالثــة( )3أيــام مــن
تاريــخ تعليقهــا يف مقــر الهيئــة .ويجــب أن يكــون الطعــن:
يتــم تبليغهــا إىل الهيئــة
✔ ✔مبقتضــى عريضــة معلّلــة ّ
العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــن طريــق عــدل منفّ ــذ.
64

مقدمــا وجوبــا ،مبســاعدة حمــام مرســم لــدى التعقيب،
✔✔ ّ
ّ
املرتشــحة أو أحــد أعضائها
مــن طــرف رئيــس القائمــة
أو مــن املمثــل القانــوين للحــزب فيمــا يتعلــق بالنتائــج
املعلنــة علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحوا
فيهــا لالنتخابــات التشــريعية.
علــى إثــر مراقبتهــا ،ميكــن حملكمــة احملاســبات تســليط عقوبــات
ماليــة و/أو انتخابيــة حســب طبيعــة وأهميــة اخملالفــات أو اخلروقــات املرتكبة.
وعمــ ًا بـــأحكام الفصــل  174مــن القانــون االنتخابــي ،ميكــن للقائمــات
املرتشــحة الطعــن باالســتئناف يف األحــكام االبتدائيــة الصــادرة عــن حمكمــة
احملاســبات أمــام الهيئــة التعقيبيــة للمحكمــة .وعلــى إثــر فحــص احلســابات
املاليــة ،وخــال  6أشــهر مــن اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة ،تنشــر حمكمــة
احملاســبات تقريرهــا املتعلــق بنتائــج رقابتهــا علــى متويــل احلملــة االنتخابيــة
يف الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية (الفصــل .)97
تنبيــه :تنطبــق العقوبــات املاليــة التــي تصدرهــا حمكمــة
احملاســبات علــى أعضــاء القائمــة بصفــة تضامنيــة وتطبــق
العقوبــات االنتخابيــة علــى جميــع أعضــاء القائمــة.
وتشمل العقوبات املنصوص عليها بالقانون االنتخابي واملتعلقة
باخملالفات املالية واالنتخابية يف عقوبات مالية وانتخابية وجزائ ّية ،تتم ّثل
أساسا فيما هو مب ّين باجلدول التايل:
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اجلهــة
لتســليط

املؤهلــة
العقوبــة

اخملالفة

العقوبة

استعمال املوارد العمومية
(الفصل )53

عقوبــة جزائيــة :الســجن
مــن ســتة أشــهر إىل ســنة
(الفصــل )159

تقوم الهيئة أو حمكمة
الـمـحـاســبـات بــــرفــــع
اخملالفة ويتوىل القضاء
العديل تسليط الـعـقـوبة

القيام باإلشهار السياسي
خالل الفرتة االنتخابية.
(الفصل )57

عقوبــة ماليــة :مــن  5آالف إىل
 10آالف دينــار
(الفصل )154

تقوم الهيئة أو حمكمة
الــــمـحاسـبـات بـــرفــــــع
اخملالفة ويتوىل القضاء
العديل تسليط العقوبة

القيام بالدعاية خالل فرتة
الصــــمــــت االنــتــخابــي
(الفصل ) 69

عقوبــة ماليــة :مــن  3آالف
دينــار إىل  20ألــف دينــار.
(الفصــل )155

تقوم الهيئة أو حمكمة
الـــمــحاســــبــات بـــرفع
اخملالفة ويتوىل القضاء
العديل تسليط العقوبة

عرقلة أعمـال الدائرة بالتأخري
مدها بالوثــائق املــــطلوبة
يف ّ
إلجناز األعمال الرقابية املوكولة
لها (الفصل  99الفقرة)1

عقوبــة ماليــة :تــراوح بــن
خـمســـمائة دينــار وألفــن
وخــمسـمائـــة دينــار علــى
ّ
املرتشــحني أو القائمــات
ا ملرت شــحة
(الفصل  99الفقرة)1

حمكمة احملاسبات

خاصة
 عدم مسك حسابيةّ
بكل دائرة انتخاب ّية – عدم إيداع
ّ
حسابية تأليفية جامعة -تقدمي
وثائق إثبات غري أصلية وليس
لها مصداقية  –.عدم تسديد
املصاريف بواسطة شيكات
أو حتويالت بنكية إذا جتاوزت
قيمتها  500دينار للنفقة
الواحدة (الفصل الفصل )83

عقوبــة ماليــة :تــراوح بــن
ألـــف دينــار وخمـســـة آالف
ديــنـــار علـــى املـتـــرشحني
أو القـــائمات الـمـرتشـحـــة.
(الفصــل  99الفقــرة)1

حمكمةاحملاسبات

غياب الصبغة االنتخابية للنفقة
(الفصل  78جديد)

عـدم احتساب مبالغ النفقات
الــتي ثـبـت أنـهـا ال تـكـتــسي
صــبـغـة مـصـاريف انـتـخابـيـة
ضــمـن مـبـلغ الـنفـقـات التي
ميكن اسرتجاعها يف صورة
توفر شروط االستحقاق،

حمكمة احملاسبات
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اخملالفة

العقوبة

عدم إيداع احلساب املايل يف
اآلجال القانونية
(الفصل  98الفقرة )1

عقوبة مالية :خطــية تساوي
 10مرات الــمبــلغ األقــــصى
للــــمــساعــــــدة الــعــمــومية
بالــدائرة الــــمــــعــنــــيــــــة.
(الفصل  98الفقرة )1
عقوبة انتخابية :إســــــــقاط
عضوية كل عضــو مــرتشــح
عــن الــــــقائــــمة.
(الفصل  98الفقرة )4
 جتــاوز الســقف االنتخابــيبإحــدى الدوائــر االنتخابيــة،
تســلط حمكمــة احملاســبات
التاليــة :
العقوبــات
<عقوبــة ماليــة تســاوياملبلــغ املتجــاوز للســقف إذا
كان التجــاوز يف حدود ،%20
<عقوبــة ماليــة تســاويضعفــي قيمــة املبلــغ
املتجــاوز للســقف إذا
كان التجــاوز بأكــر مــن
 %20وإىل حــد ،%50
<عقـــوبة ماليــة تســاويخمســة أضعــاف لقيمــة
املبلــغ املتجــاوز للســقف
إذا كان التجــاوز بأكــر
مــن  %50وإىل حــد ،%75
 جتــاوز ســقف اإلنفــاق بأكــرمــن  ،%75تســلط حمكمــة
احملاســبات عقوبــة ماليــة
تســاوي خمســة أضعــاف
قيمــة املبلــغ املتجــاوز
عقوبــة
مــع
للســقف
انتخابيــة تتمثــل يف إســقاط
عضويــة كل عضــو مرتشــح
عــن القائمــة ( .الفصــل 98
الفقرتــن  3و)4

جتاوز سقف اإلنفاق
(الفصل )81

اجلهــة
لتســليط

املؤهلــة
العقوبــة

حمكمة احملاسبات

حمكمة احملاسبات
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اجلهــة
لتســليط

املؤهلــة
العقوبــة

اخملالفة

العقوبة

رفــــض الــحــــســاب مــن بــــني
أسباب رفض احلساب ما يلي:
عــــــدم مصــداقــيــة الــحســاب
وصــحــتـه (عدم احتساب بعض
الــنــفقات -نفقات غري مدعمة)
رصــيــد مــــدين فــي مــســتوى
احلساب البنكي
............

عقوبة مالية :خطية تساوي
بيــن خــمــس وســبع مــرات
الــمــبلغ األقصى للمساعدة
العمــومــيــة بالدائرة املعنية
(الفصل  98الفقرة )2

حمكمة احملاسبات

متويل أجنبي (الفصل )80

عقوبة مالية :خــطــية مال ّية
تــرتاوح بني عشــرة أضعاف
وخــمسني ضعــفًا لـمـقــدار
قيــمة الــتــمــويــل األجــنــبي.

القضاء العديل

عقوبة انتخابية  :يــفــقــــــــد
أعضاء القائمة املتــمــتّعــة
بالتمويل األجنبي عضويتهم
باجمللس املنتخب
تــمت إدانته
 ُيحــرم كـل من ّباحلصول عــلــى تــــمــويــــــل
أجنبي حلملته االنتخابية من
ّ
مرتشحني
أعضاء قائمات أو
ّ
الــتــرشـح لالنــتــخابــــات
مــن
التشريــعــية والرئاسية ملدة
خمس ســنــوات مــن تــاريـخ
صدور احلكم باإلدانة.
وعقوبة جزائية :يعاقــــــــــــــب
ّ
الــمــتــرشــح لــــــرئــــــاســــــة
اجلمهورية املتمتّع بالتمويل
ملدة
األجنبـــي بالــــــــســجــن ّ
خــــــمــــــس ســــــنــــــــوات.
(الفصل )163
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اخملالفة

العقوبة

تــقــدمي تربعات نقدية أو عينية
قـــــــصــد التأثــري على الناخـــــب
أو استــــعمــال نفس الوسائل
حلــمل النــاخب على اإلمساك
عــــن التصويت سواء كان ذلك
قبل االقرتاع أو أثناءه أو بعده.
(الفصل )161

عقوبة جزائية :الســجن مــن
ستة أشهر إىل ثالث سنــوات

اجلهــة
لتســليط

املؤهلــة
العقوبــة

القاضي العديل

عقوبة مالية  :خــــطية مالية
من ألف إىل  3آالف ديــــنــار .
(الفصل )161

عدم نشر احلسابات
(الفصل )87

حــــــرمــان مــن الــــــمــنــحــة
العمومية بعنوان اسـتـرجاع
مصاريــف انــــتــــخــابــــيــــة
(الفصل  78جديد)

حمكمة احملاسبات

قائمة مرتشحة يف دائرة يساوي
عدد املقاعد فيها أو يفوق أربعة
تــضـم مـن بـيـن األربـعـة األوائــل
ال
ّ
ّ
ّ
مرتشحة ال يزيد
مرتشحا أو
فيها
سنّه (ها) عن خمس وثالثني
سنة (الفصل .)52

يف حالة عدم احرتام هذا
الـشرط تُحرم القائمة من
نــصــف القـيمـــة اجلُ مـلية
ملنحة التمويل العمومي.
(الفصل )25

حمكمة احملاسبات

 2.2اســرجاع املصاريــف االنتخابيــة
يتــم حتديــد مبلــغ املنحــة العموميــة بعنــوان اســرجاع املصاريــف
االنتخابيــة مــن قبــل حمكمــة احملاســبات بقــرار قضائــي .وتكــون قيمــة
املنحــة مســاوية ألقــل مبلــغ مــن املبالــغ التاليــة:
✔ ✔مبلغ التمويل الذاتي،
✔ ✔مبلــغ املصاريــف االنتخابيــة التــي ضبطتهــا حمكمــة
احملاســبات،
✔ ✔ســقف املنحــة العموميــة بعنــوان اســرجاع مصاريــف
انتخابيــة بالدائــرة االنتخابيــة،
✔ ✔مبلغ سقف اإلنفاق.
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تنبيــه :لتحديــد قيمــة املنحــة التقديريــة الســرجاع
املصاريــف ال يتــم األخــذ بعــن االعتبــار إال مبلــغ التمويــل
الذاتــي احملتســب نقــدا .وال يتــم تضمــن قيمــة املســاهمات
العينيــة ألعضــاء القائمــة يف احتســاب قاعــدة االســرجاع.
توضيــح :تهــدف األمثلــة الــواردة أســفله إىل شــرح طــرق احتســاب
حمكمــةاحملاســباتلقيمــةمنحــةاســرجاعاملصاريــفاالنتخاب ّيــة.

أ .موارد القائمة «أ» متأتية فقط من تربعات أشخاص طبيعيني:
النفقات (بالدينار التونسي)

املوارد (بالدينار التونسي)

مصاريــف مدفوعــة مــن الوكيــل
املــايل20000 :

التمويل الذاتي0 :
الطبيع ّيــن:
تربعــات األشــخاص ّ
20000
التمويالت العين ّية5000 :

اجملموع
الرصيد
ّ
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25000

نفقات غري انتخابية 0 :دينار

التمويالت العين ّية5000 :

0

25000

أن جميــع املصاريــف التــي مت ترســيمها يف احلســاب ذات طابــع
مبــا ّ
انتخابــي .لذلــك ليســت هنــاك حاجــة لتعديــل املبالــغ املصــرح بهــا.
يف هــذا املثــال ،مســألة حتديــد ســقف املنحــة التقديريــة
أن التمويــل الذاتــي صفــر.
الســرجاع املصاريــف غــر مطروحــة باعتبــار ّ
❍ ❍مقدار مصاريف االنتخابات 20.000 :دينار
❍ ❍مبلــغ اســرجاع املصاريــف 0 :دينــار (باعتبــار غيــاب
التمويــل الذاتــي).
❍ ❍مقدار املبلغ الفائض 0 :دينار

ب  .موارد القائمة «أ» متأتية من التمويل الذاتي ومن تربعات
أشخاص طبيعيني:
املوارد (بالدينار التونسي)

التمويل الذاتي15000 :

الطبيع ّيــن:
تربعــات األشــخاص ّ
5000

التمويالت العين ّية5000 :

اجملموع
الرصيد
ّ

25000

النفقات (بالدينار التونسي)

مصاريــف مدفوعــة مــن الوكيــل
املــايل20000 :

التمويالت العين ّية5000 :
25000

0

يف حالــة كانــت جميــع املصاريــف التــي مت تســجيلها يف احلســاب ذات
طابــع انتخابــي ليســت هنــاك حاجــة لتعديــل املبالــغ املصــرح بهــا ويكــون
مبلــغ املنحــة العموميــة بعنــوان اســرجاع مصاريــف انتخابيــة كاآلتــي.
✔ ✔ مقــدار املصاريــف االنتخابيــة كمــا ضبطتــه حمكمــة
احملاســبات 20.000 :دينــار
✔ ✔ســقف املنحــة العموميــة بعنــوان اســرجاع
املصاريــف االنتخابيــة بالنســبة إىل الدائــرة االنتخابيــة
املعنيــة ( 9.000دينــار)،
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✔ ✔مبلغ سقف املصاريف  45.000دينار
✔ ✔مبلــغ املنحــة العموميــة بعنــوان اســرجاع املصاريــف
االنتخابيــة 9.000 :دينــار

إلدراجهــا ضمــن مبلــغ اســرجاع املصاريــف االنتخابيــة ،يجــب
دفــع املصاريــف االنتخابيــة قبــل تاريــخ إيــداع احلســاب
وتقــدمي املؤيــدات التــي تثبــت صرفهــا الفعلــي عــر احلســاب
البنكــي الوحيــد .ويتــم إثباتهــا عــن طريــق تقــدمي فواتــر أصليــة
ومفصلــة.
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. VI

املالحق
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تُجــرى االنتخابــات التشــريعية لســنة  2019يف  27دائــرة انتخابيــة
حــدده األمــر
بتونــس ويف  6دوائــر انتخابيــة باخلــارج وذلــك وفــق مــا
ّ
املنطبــق علــى تقســيم الدوائــر لالنتخابــات التشــريعية .1ويبلــغ عــدد املقاعــد
اخملصصــة للدوائــر االنتخابيــة باخلــارج  18مقعــدا مــن جملــة  217مقعــدا
ّ
مبجلــس نــواب الشــعب موزعــن كاآلتــي:

الدائرة االنتخابية باخلارج

عدد املقاعد
اخملصصة ّ
لكل دائرة
ّ

عدد الناخبني
املسجلني لالنتخابات
التشريع ّية ّ 2019
بكل
دائرة

فرنسا 1
(تضم التونسيني املسجلني
ّ
بقنصليات باريس وبانتان وسرتازبورغ)

5

88.840

فرنسا 2
(تضم التونسيني املسجلني
ّ
بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس
ومرسيليا)

5

117.142

إيطاليا

3

57.700

أملانيا

1

28.625

األمريكيتني وباقي الدول األوروبية

2

57.888

العامل العربي وباقي دول العامل

2

35.888

اجملموع

18

386.083

1
نــصّ الفصــل  173مــن القانــون االنتخابــي علــى أ ّنــه« :إلــى حيــن صــدور القانــون المتعلــق بتقســيم الدوائــر
االنتخابيــة والمنصــوص عليــه فــي الفصــل  106مــن هــذا القانــون ،يُعتمــد نفــس تقســيم الدوائــر وعــدد المقاعــد الــذي اعتمــد فــي
انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي» ،أي الــوارد فــي األمــر عــدد  1088لســنة  2011المــؤرخ فــي  3أوت  ،2011المتعلّــق بتقســيم
الدوائــر االنتخابيــة وبضبــط عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا النتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي.
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عامــة
يخضــع متويــل احلملــة االنتخابيــة بالدوائــر االنتخابيــة باخلــارج ّ
لنفــس القواعــد واألحــكام والشــروط والصيــغ املبينــة بهــذا الدليــل بالنســبة
حلملــة االنتخابــات التشــريعية ومتويلهــا وااللتزامــات احملمولــة علــى القائمــات
املرتشــحة يف هــذا اجملــال ،مــع بعــض اخلصوصيــات املب ّينــة بهــذا امللحــق
بأهــم تلــك الواجبــات احملمولــة علــى القائمــات
بالدليــل .وفيمــا يلــي تذكــر
ّ
املرتشــحة باخلــارج وتوضيــح للقواعــد اخلصوصيــة املنطبقــة عليهــا يف
جمــال متويــل احلملــة.

.I

اإلجراءات اجلوهرية

كل قائمــة مرتشــحة تعيــن وكيــل مــايل يتــوىل مســك
1.1يتع ّيــن علــى ّ
احلســاب البنكــي الوحيــد اخلــاص باحلملــة والتصــرف فيــه ،ويكــون مســؤوال عــن
كل املســائل املاليــة واحملاســبية للحملــة .وعلــى رئيــس القائمــة املرتشــحة
ّ
مــد
مبعــرف احلســاب البنكــي الوحيــد
لالنتخابــات
املســتقلة
العليــا
الهيئــة
ّ
ّ
تعدهــا
وبهو ّيــة الوكيــل املــايل طبــق الصيغــة احملـ ّـددة يف املطبوعــة التــي ّ
الهيئــة للغــرض وذلــك يف أجــل ال يتجــاوز  48ســاعة مــن تاريــخ نشــر
قائمــة الرتشــحات املقبولــة نهائيــا.
هــام :ال ميكــن لرئيــس القائمــة املرتشــحة أن يكــون هــو
ّ
نفســه الوكيــل املــايل.
ـكل واحــدة
ـق لـ ّ
وعلــى خــاف القائمــات املرتشــحة بالداخــل والتــي ال يحـ ّ
منهــا تعيــن أكــر مــن وكيــل مــايل واحــد والتصريــح بــه لــدى الهيئــة،
يحــق
ّ
للقائمــات املرتشــحة باخلــارج تعيــن وكالء ماليــن مســاعدين إىل جانــب
الوكيــل املــايل الرئيســي للقائمــة وذلــك مراعــاة لوســع اجملــال اجلغــرايف
للدوائــر االنتخابيــة باخلــارج والتــي يشــمل البعــض منهــا أكــر مــن دولــة
واحــدة .يف هــذه احلالــة األخــرة ميكــن للقائمــة املرتشــحة أن تع ّيــن وكيــا
كل دولــة مــن الــدول التــي تنــوي تنظيــم أنشــطة حملــة
ماليــا مســاعدا يف ّ
فيهــا لكــي ليتولّــى دفــع املصاريــف الالزمــة بالبلــد الراجــع لــه بالنظــر.
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ّ
املرتشــحة بإحــدى الدوائــر
بالنســبة إىل القائمــات
ّ
الســت باخلــارج ،ميكــن تعيــن “وكالء
االنتخاب ّيــة
ســمح
مســاعدين” يف بعــض بلــدان الدائــرة االنتخاب ّيــة ُي
ُ
ـم الحقــا إرجــاع هــذه النفقــات
لهــم بدفــع املصاريــف .ويتـ ُّ
ـل الوكيــل املــايل .وميكــن تعيــن شــخص واحــد يف
مِ ــن قِ بـ ِ
عــدة بلــدان مــن الدائــرة ،لكــن يبقــى مــن املستحســن
ّ
خاصــة لتيســر إجــراءات
تعيــن شــخص لــكل بلــد ،وذلــك
ّ
دفــع املصاريــف ال ّلازمــة يف ّ
كل بلــد مــن بلــدان الدائــرة.
2.2علــى غــرار القائمــات املرتشــحة بالداخــل يتع ّيــن علــى القائمــات
خــاص
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية باخلــارج فتــح حســاب بنكــي وحيــد
ّ
باحلملــة لتنزيــل املــوارد النقديــة للحملــة فيــه وصــرف النفقــات منــه .ويجــب
علــى رئيــس القائمــة املرتشــحة أن يتــوىل بنفســه فتــح احلســاب البنكــي الوحيــد
اخلــاص باحلملــة االنتخابيــة مــع تعيــن الوكيــل املــايل كمتصــرف فيــه .وتضبــط
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالتنســيق مــع البنــك املركــزي التونســي
اخلــاص باحلملــة االنتخابيــة.
إجــراءات فتــح وغلــق احلســاب البنكــي الوحيــد
ّ
نــص الفصــل  21مــن القانــون االنتخابــي علــى أن تتــوىل الهيئــة
وقــد ّ
بالتنســيق مــع البنــك املركــزي التونســي ضبــط إجــراءات فتــح احلســاب البنكــي
الوحيــد وغلقــه أو حتديــد حســاب موحــد للحملــة االنتخابيــة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار خصوصيــة فتــح احلســابات باخلــارج.
تذكــر :يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج ،ترتجــم النفقــات التــي
ـم التعهــد بهــا ودفعهــا مــن قبــل الوكيــل املــايل عــر احلســاب البنكــي
يتـ ّ
الوحيــد املفتــوح يف تونــس بالدينــار التونســي باعتبــار أ ّنهــا ّ
متــت يف
أمــا بالنســبة للمصاريــف املتعهــد بهــا يف اخلــارج والتــي قــام
تونــسّ .
الوكيــل املــا ّ
يل بتســديدها ،فيتع ّيــن تطبيــق ســعر الصــرف املعمــول بــه
بــن البنــوك يــوم إجــراء العمل ّيــة.
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كل عمليــات قبــض املــوارد
وحــدة احلســاب البنكــي تقتضــي إجــراء ّ
وصــرف النفقــات اخلاصــة باحلملــة االنتخابيــة عــر احلســاب البنكــي الوحيــد
الــذي يجــب أن تتوفــر فيــه الشــروط التاليــة:
كل املــوارد
✔ ✔أن يكــون
ـإن ّ
خمصصــا للحملــة االنتخابيــة وبالتــايل فـ ّ
ّ
وكل النفقــات التــي متّ التعهــد بهــا ودفعهــا
التــي متّ جمعهــا ّ
ألغــراض احلملــة يجــب أن متـ ّـر عــر احلســاب البنكــي،
يتضمــن كافــة
✔ ✔أن يغطــي كامــل فــرة احلملــة االنتخابيــة :أي أن
ّ
العمليــات املاليــة التــي متّ القيــام بهــا خــال فــرة احلملــة
االنتخابيــة.
تذكــر :عــدم فتــح حســاب بنكــي وحيــد و/أو عــدم تعيــن وكيــل مــايل ميكن
أن يــؤدي إىل رفــض احلســاب املــايل للحملة.
كل قائمــة مرتشــحة أن تــودع ،مقابــل وصــل ،لــدى الكتابــة
3.3يتع ّيــن علــى ّ
العامــة حملكمــة احملاســبات أو كتابــة إحــدى هيئاتهــا اخملتصــة ترابيــا ،حســابا
ّ
مال ّيــا مرفقــا بنســخ أصليــة مــن الســجالت والقائمــات الواجــب إحلاقهــا باحلســاب
وبوثائــق إثبــات ذات مصداقيــة ،يف أجــل ال يتعـ ّـدى خمســة وأربعــن ( )45يومــا مــن
ـن الكتابــات املُ حاســب ّية
تاريــخ إعــان النتائــج النهائ ّيــة لالنتخابــات .ويجــب أ ّال
تتضمـ ّ
ّ
مؤرخــا وممضيــا مــن قبل املرتشــح.
ّ
أي شــطب ،ويجــب أن يكــون احلســاب املــايل ّ
ّ
يعــرض القائمــة
تذكــر :عــدم إيــداع احلســاب املــايل للحملــة
تقررهــا حمكمــة احملاســبات.
املرتشــحة لعقوبــات ماليــة وانتخابيــة ّ

يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج
تشــمل النفقــات املدرجــة يف احلســاب املــايل
حــررت يف
األداءات املفروضــة يف البلــدان التــي ّ
شــأنها فواتــر (باإلضافــة إىل كل األداءات الديوانية
احملتملة).
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يف إطــار االنتخابــات التشــريع ّية باخلــارج ،يجــب إدراج
ُ
بالعملــة األجنب ّيــة يف
ـجلة
العمل ّيــات املاليــة املسـ ّ
واملنجــزة ُ
احلســاب املــا ّ
يل وفــق قيمتهــا بالدينــار التونســي .ويتع ّيــن
الصــرف املعمــول بــه بــن البنــوك يــوم
للغــرض تطبيــق ســعر ّ
تاريــخ العمل ّيــة.

تنبيــه :يف إطــار االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج ،يتع ّيــن
إرفــاق وثائــق اإلثبــات املؤيــدة للحســاب املــايل املرتجمــة
إىل اللغــة العربيــة بالوثائــق األصليــة .ويجــب تســجيل تكاليــف
الرتجمــة ،املــررة حســب األصــول ،يف احلســاب املــايل.
وليــس مــن الضــروري أن تســتخدم القائمــات املرتشــحة
مرتجمــن حم ّلفــن .وإذا ّ
متــت ترجمــة الوثائــق مــن قبــل
املرتشــح أو عضــو القائمــة أو أحــد أعضــاء فريــق احلملــة أو
مناضلــن ،فــا يتع ّيــن تســجيل التكلفــة يف احلســاب املــايل.

.II

املوارد

تخضــع القائمــات املرتشــحة باخلــارج إىل نفــس القواعــد والشــروط
املنطبقــة علــى القائمــات املرتشــحة يف تونــس بخصــوص مــوارد احلملــة
باســتثناء بعــض املــوارد املتأتيــة مــن مصــدر األجنبــي والتــي وردت يف
شــأنها بعــض اخلصوصيــة.
يحجــر عليهــا كل ّيــا متويــل
إذ خالفــا للقائمــات املرتشــحة بالداخــل والتــي ّ
حمالتهــا االنتخابيــة مــن مصــادر أجنبيــة ولــو كان متويــا متأتيــا مــن أفــراد
يحــق للقائمــات املرتشــحة
(أي مــن أشــخاص طبيعيــن مقيمــن باخلــارج)،
ّ
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باخلــارج متويــل حمالتهــا مــن الهبــات واملســاهمات (النقديــة أو العينيــة)
املتأتيــة مــن مواطنــن تونســيني مقيمــن باخلــارج وذلــك يف حــدود ســقف
ـاص املســموح بــه بالنســبة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
التمويــل اخلـ ّ
يعــد متويــا أجنبيــا
فحســب الفصــل  80مــن القانــون االنتخابــي ال
ّ
متويــل التونســيني باخلــارج للقائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة
باخلــارج .وتضبــط الهيئــة قواعــد التمويــل وإجراءاتــه وطرقــه التــي تراعــي
خصوصيــة متويــل القائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج .وفيمــا
كل متويــل تتلقــاه القائمــات املرتشــحة باخلــارج
عــدا هــذا االســتثناء،
يعــد ّ
ّ
مــن حكومــات أجنبيــة أو ذوات معنويــة أجنبيــة (كاملؤسســات االقتصاديــة
أو املنظمــات أو األحــزاب السياســية األجنبيــة) أو ذوات طبيعيــة أجنبيــة (أفــراد
احملجــر قانونــا.
أجانــب) مــن قبيــل التمويــل األجنبــي
ّ

ال يعتــر متويــل التونســيني باخلــارج للقائمــات املرتشــحة
يف الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج متويــا أجنبيــا .يجــب أن تظهــر
تربعــات التونســيني املقيمــن يف اخلــارج للحملــة االنتخابيــة
والتــي ّ
متــت عــر احلســاب البنكــي الوحيــد املفتــوح يف
تونــس ،يف احلســاب املــايل بقيمتهــا بالدينــار ،مــع مراعــاة
ســعرالصــرفاملعمــولبــهبــنالبنــوكيــومإجــراءاملعاملــة.
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. III

النفقات

1.1نفقات االتصال /الدعاية
خالفــا للتحجــر املضمــن بالفصــل  66مــن القانــون االنتخابــي
واملتم ّثــل يف منــع القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية من اســتعمال
وســائل اإلعــام األجنبيــة ،يســمح بصفــة اســتثنائية للقائمــات املرتشــحة عــن
الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج اســتعمال وســائل االتصــال الســمعية والبصريــة
األجنبيــة خــال احلملــة.

تذكري
ينــص الفصــل 66
بخصــوص االنتخابــات التشــريعية يف اخلــارج،
ّ
(الفقــرات  2إىل  )4مــن القانــون االنتخابــي علــى أنــه " ُيســمح خــال
احلملــة االنتخابيــة بالنســبة إىل االنتخابــات التشــريعية للقائمــات
املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج اســتعمال وســائل
اإلعــام األجنبيــة ،ويخضــع ذلــك إىل مبــادئ احلملــة االنتخابيــة
ّ
املنظمــة لهــا.
والقواعــد
وتتــوىل الهيئــة بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال
الســمعي والبصــري ضبــط القواعــد اخلاصــة باســتعمال القائمات
املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج لوســائل االتصــال
األجنبيــة الســمعية والبصريــة.
وتضبــط الهيئــة القواعــد اخلاصــة باســتعمال القائمــات
ّ
املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج لوســائل اإلعــام
األجنبيــة املكتوبــة واإللكرتونيــة ".
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2.2نفقات التنقل /السفر
متحصــل
تنبيــه:يف حــال مــا كانــت “الكيلومــرات املقطوعــة”
ّ
عليهــا ضمــن رحــات جويــة خاصــة لعضــو بالقائمــة ،فــإن
اســتخدامها مــن قبلــه لألغــراض االنتخابيــة ال يطــرح مشــكلة.
أمــا إذا كانــت تلــك االمتيــازات مكتســبة مبناســبة ســفره
بصلــة بنشــاط عــام أو مهنــي متولــه منشــأة عموميــة أو
مشــغل عمومــي أو خــاص فــإن الســؤال يطــرح حــول مــدى
اعتبــار ذلــك مــن قبــل التمويــل الصــادر عــن شــخص معنــوي.
ولإلجابــة تعتــر هــذه االمتيــازات مكتســبة مباشــرة مــن قبــل
األشــخاص الطبيعيــن الذيــن قامــوا بالرحــات أو اإلقامــة
كعمــاء ،بغــض النظــر عــن طريقــة متويــل الســفر مــن
قبــل ذات معنويــة .لذلــك ال توجــد فائــدة عينيــة متنحهــا
نظــرا ألنــه يتــم احلصــول
املؤسســة أو املشــغل للقائمــة.
ً
علــى تلــك االمتيــازات بشــكل موضوعــي ،بغــض النظــر عــن
ً
ووفقــا لعــدد الكيلومــرات املقطوعــة
صفــة املســتفيد،
أو مــدة اإلقامــة التــي قــام بهــا الشــخص املعنــي وال توجــد
عالقــة بــن إســناد هــذا االمتيــاز واحلملــة االنتخابيــة ،لذلــك
ال وجــود يف هــذه احلالــة المتيــازات عينيــة ممنوحــة للقائمــة
املرتشــحة مــن قبــل شــركة الطــران أو سلســلة الفنــادق.
3.3نفقات حفالت االستقبال  /االجتماعات
ينــص القانــون االنتخابــي
تنبيــه :بالنســبة للحمــات باخلــارج
ّ
علــى إمكانيــة وضــع معلقــات انتخابيــة يف أماكــن خمصصــة
ـددة مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
لذلــك وحمـ ّ
بالتعــاون مــع القنصليــات والبعثــات الدبلوماســية ،وذلــك
يف حــدود مــا تســمح بــه البلــدان املضيفــة ،لكنــه صمــت
بخصــوص االجتماعــات العامــة التــي ُتعقــد يف املقــرات
الرســمية التابعــة للقنصليــات والبعثــات الديبلوماســية .ويف
ّ
تقــدم
املرتشــحة أن
هــذا اخلصــوص ،يجــب علــى القائمــات
ّ
رفقــة حســاباتها املاليــة شــهادة مس ـ ّلمة مــن الســفارة أو
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القنصليــة أو أي مؤسســة أخــرى خمتصــة تثبــت انتفاعهــا بتلــك
الفضــاءات “الديبلوماســية أو القنصليــة أو الثقافيــة” علــى
وجــه الفضــل (أي جمانــا) ،مــع التنصيــص بوضــوح علــى أ ّنــه
ّ
قــد ّ
املرشــحني يف
ذمــة جميــع
مت وضــع ذلــك الفضــاء علــى ّ
الدائــرة االنتخاب ّيــة .كمــا يتع ّيــن التث ّبــت مــن إدراج املصاريــف
املتعلقــة بهــذه االجتماعــات يف احلســاب املــايل  :نفقــات
الســفر واإلقامــة واألكل وإرســال الدعــوات ،إلــخ.
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مــع اقــراب موعــد انتهــاء املـ ّـدة الرئاســية احملــددة بخمــس ســنوات،
اعتمــدت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات روزنامــة لالنتخابــات الرئاســية
حــدد فيهــا يــوم  17نوفمــر  2019كيــوم اقــراع ويــوم  26أكتوبــر النطــاق
احلملــة لتلــك االنتخابــات يف الداخــل ويــوم  24نوفمــر النطالقهــا يف اخلــارج.
وإثــر وفــاة رئيــس اجلمهوريــة حممــد الباجــي قائــد السبســي يــوم
اخلميــس  25جويليــة  ،2019وتو ّلــي الس ـ ّيد حممــد الناصــر ،رئيــس جملــس
ملــدة أقصاهــا
نــواب الشــعب ،يف نفــس اليــوم ملهــام رئيــس اجلمهوريــة
ّ
 90يومــا عمــا بأحــكام الفصــل  84مــن الدســتور ،قامــت الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات باإلعــان عــن روزنامــة جديــدة لالنتخابــات
الرئاســية الســابقة ألوانهــا .ووفــق هــذه الروزنامــة ،تقـ ّـرر تنظيــم الــدورة األوىل
لالنتخابــات الرئاســية يــوم األحــد  15ســبتمرب  2019يف الداخــل وأيــام 13
اخلاصــة
وســتمتد فــرة احلملــة االنتخابيــة
و 14و 15ســبتمرب باخلــارج.
ّ
ّ
بهــذه االنتخابــات مــن يــوم  2ســبتمرب  2019إىل يــوم  13ســبتمرب  2019يف
الداخــل ومــن يــوم  31أوت إىل يــوم  11ســبتمرب يف اخلــارج.1

1
عمــا بأحــكام الفقــرة األخــرة مــن الفصــل  49مــن القانــون االنتخــايب ،تق ـ ّرر اختصــار فــرة
الحملــة االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا لســنة  2019إىل مــدة  12يومــا (عوضــا
عــن مــدّة  21يومــا).
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يخضــع متويــل احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية لنفــس القواعــد
واألحــكام والشــروط والصيــغ املبينــة بهــذا الدليــل بالنســبة حلملــة االنتخابــات
ويتحمــل املرتشــحون لالنتخابــات الرئاســية نفــس االلتزامــات
التشــريعية،
ّ
احملمولــة علــى القائمــات املرتشــحة يف االنتخابــات التشــريعية مــع بعــض
بأهــم تلــك
اخلصوصيــات املب ّينــة بهــذا امللحــق للدليــل .وفيمــا يلــي تذكــر
ّ
الواجبــات احملمولــة علــى املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية وتوضيــح للقواعــد
اخلصوصيــة املنطبقــة عليــه يف جمــال متويــل احلملــة.

.I

اإلجراءات اجلوهرية

1.1يتع ّيــن علــى املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية تعيــن وكيــل مــايل يتــوىل
مســك احلســاب البنكــي الوحيــد اخلــاص باحلملــة والتصــرف فيــه ،ويكون مســؤوال
كل املســائل املاليــة واحملاســبية للحملــة.
عــن ّ
هــام :ال ميكــن للمرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أن يكــون هــو
ّ
نفســه الوكيــل املــايل.
ّ
مــد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
كل
يتع ّيــن علــى ّ
مرتشــح ّ
مبعــرف احلســاب البنكــي الوحيــد وبهو ّيــة الوكيــل املــايل طبــق الصيغــة
ّ
تعدهــا الهيئــة للغــرض وذلــك يف أجــل ال
التــي
املطبوعــة
يف
دة
احملــد
ّ
ّ
يتجــاوز  48ســاعة مــن تاريــخ نشــر القائمــة النهائيــة للمرتشــحني.
كل مرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أن يتــوىل بنفســه فتــح
2.2يجــب علــى ّ
خــاص باحلملــة االنتخابيــة مــع تعيــن الوكيــل املــايل
الوحيــد
احلســاب البنكــي
ّ
كمتصــرف فيــه .وتضبــط الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالتنســيق مــع
ـاص
البنــك املركــزي التونســي إجــراءات فتــح وغلــق احلســاب البنكــي الوحيــد اخلـ ّ
باحلملــة االنتخابيــة .ويجــب أن تتوفــر يف احلســاب البنكــي الوحيــد الشــروط التالية:

86

كل املــوارد
✔ ✔أن يكــون
ـإن ّ
خمصصــا للحملــة االنتخابيــة وبالتــايل فـ ّ
ّ
وكل النفقــات التــي متّ التعهــد بهــا ودفعهــا
التــي متّ جمعهــا ّ
ألغــراض احلملــة يجــب أن متـ ّـر عــر احلســاب البنكــي،
يتضمــن كافــة
✔ ✔أن يغطــي كامــل فــرة احلملــة االنتخابيــة :أي أن
ّ
العمليــات املاليــة التــي متّ القيــام بهــا خــال فــرة احلملــة
االنتخابيــة.
ـام :عــدم فتــح حســاب بنكــي وحيــد و/أو عــدم تعيــن وكيــل
هـ ّ
مــايل ميكــن أن يــؤدي إىل رفــض احلســاب املــايل للحملــة.
كل مرتشــح ،أن يســلّم ،مقابــل وصــل إيــداع ،إىل الكتابــة
3.3يتع ّيــن علــى ّ
العامــة حملكمــة احملاســبات ،أو كتابــة إحــدى هيئاتهــا اخملتصــة ترابيــا ،حســابا
ّ
مال ّيــا مرفقــا بنســخ أصليــة مــن القائمــات املســتوجبة قانونــا وبوثائــق ذات
يتعــدى خمســة وأربعــن ( )45يومــا مــن تاريــخ إعــان
مصداقيــة ،يف أجــل ال
ّ
أي شــطب،
النتائــج النهائ ّيــة لالنتخابــات .ويجــب أ ّال
تتضمـ ّ
ـن الكتابــات املُ حاســب ّية ّ
ّ
مؤرخــا وممضيــا مــن قبــل املرتشــح.
ويجــب أن يكــون احلســاب املــايل ّ
ـام :عــدم إيــداع احلســاب املــايل للحملــة يعـ ّ
ـرض املرتشــح
هـ ّ
تقررهــا حمكمــة احملاســبات
لعقوبــات ماليــة وانتخابيــة ّ

.II

املوارد

1.1حتجــر التمويــل املتأتــي مــن األحــزاب السياســية :ال ميكــن للحــزب
السياســي متويــل حملــة مرشــحه لالنتخابــات الرئاســية .ويعتــر متويــل احلــزب
ّ
ملرشــحه متويــا مــن ذات معنو ّيــة وهــو متويــل ممنــوع .فخالفــا لالنتخابــات
التشــريعية التــي يعتــر فيهــا متويــل احلــزب لقائماتــه متويــا مشــروعا ويص ّنــف
ضمــن مصــادر التمويــل الذاتــي ،يقتصــر التمويــل الذاتــي للمرتشــح لالنتخابــات
ـص عليــه
الرئاســية علــى أموالــه ومــوارده الذاتيــة نقديــة كانــت أو عينيــة وفــق مــا نـ ّ
الفصــل  76مــن القانــون االنتخابــي.
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يحجــر علــى األحــزاب السياســية تقــدمي مســاندة ماليــة
تذكــرّ :
ّ
ملرشــحيها لالنتخابــات الرئاســية.
مباشــرة أو غــر مباشــرة
وبالتــايل مينــع علــى احلــزب السياســي:
ذمــة
 وضــع موظفيــه أومقــره علــى ّ
ّ
ا ملرت شــح ،
 دفــع أو إقــراض أمــوال للمرتشــح الــذييدعمــه لتمويــل حملتــه،
تعهــد بها املرتشــح
 تســديد النفقــات التــي ّالحتياجــات حملته.

بخصــوص النفقــات التــي قــد تكــون ذات طابــع مــزدوج (أي تلــك التي ّ
مت
تتضمــن
التعهــد بهــا كنفقــات للحملــة االنتخابيــة التشــريعية إ ّال أ ّنهــا
ّ
ّ
عناصــر متصلــة بحملــة االنتخابــات الرئاســية) والتــي ّ
مت دفعهــا مــن
قبــل حــزب سياســي ،يتع ّيــن علــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابات
طيلــة فــرة احلملــة االنتخابيــة وعلــى حمكمــة احملاســبات بصفــة
الحقــة التث ّبــت مــن كــون تلــك النفقــات ّ
مت اســتعمالها فقــط يف إطــار
حملــة االنتخابــات التشــريعية .وإذا تب ّيــن أن جــزءا مــن هــذه النفقــات
املزدوجــة تعلــق فعــا باالنتخابــات الرئاســية ،فهــذا سيشــكل
متويـ ًلا مقنعــا متأتيــا مــن حــزب سياســي وهــو مــا قــد يــؤدي إىل رفــض
احلســاب املــايل للمرتشــح وذلــك بحســب قيمــة النفقــات املعنيــة
وســقف اإلنفــاق املعمــول بــه.
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اخلــاص :ميكــن للمرتشــح لالنتخابــات الرئاســية تلقّ ــي
2.2التمويــل
ّ
متويــا خاصــا حلملتــه االنتخابيــة وفــق نفــس الشــرط املتعلقــة باالنتخابــات
التشــريعية واملتمثلــة يف قصــر إمكانيــة التمويــل علــى األشــخاص الطبيعيــن
أي
دون ســواهم .وبالتــايل ّ
يحجــر علــى املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية تلقــي ّ
متويــل نقــدي أو عينــي متــأت مــن ذوات معنويــة (الفصــل  77مــن القانــون
االنتخابــي).
اخلــاص للحملــة يف االنتخابــات الرئاســية
كمــا يخضــع التمويــل
ّ
اخلــاص للقائمــات املرتشــحة
لســقف مع ّيــن يختلــف عــن ســقف التمويــل
ّ
يف االنتخابــات التشــريعية .فهــو حمــدد مبوجــب الفصــل  77مــن القانــون
االنتخابــي بثالثــن مــرة األجــر األدنــى املضمــون للفــرد الواحــد بالنســبة لــكل
ـكل قائمــة)
مرتشــح (يف التشــريعية عشــرين مــرة للفــرد الواحــد بالنســبة لـ ّ
أي ملــا قيمتــه  12093,12دينــارا باعتبــار قيمــة األجــر األدنــى املضمــون
اجلــاري بــه العمــل.4
يحجــر علــى املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية
3.3حتجــر التمويــل األجنبــيّ :
متويــل حملتــه االنتخابيــة مــن مصــادر أجنبيــة ولــو كان املرتشــح مقيمــا
باخلــارج .فالرتشــح لالنتخابــات الرئاســية يكــون علــى دائــرة انتخابيــة وطنيــة
واحــدة وهــي اجلمهوريــة التونســية حتــى وإن كانــت عمليــة االقــراع
ســتجري أيضــا يف مكاتــب اقــراع باخلــارج .وبالتــايل ،وعلــى خــاف املعمــول بــه
يف االنتخابــات التشــريعية ،ال يســري علــى املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية
أي اســتثناء ملنــع متويــل احلملــة مبصــادر أجنبيــة حتــى وإن كان املرتشــح
ّ
مقيمــا باخلــارج( .حســب الفصــل  80مــن القانــون االنتخابــي ميكــن
للقائمــات املرتشــحة يف االنتخابــات التشــريعية عــن الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج
خــاص مــن التونســيني املقيمــن باخلــارج).
تلقّ ــي متويــل
ّ
4.4التمويــل العمومــي :تنطبــق نفــس شــروط املنحــة العموميــة بعنــوان
اســرجاع مصاريــف احلملــة املقــررة لالنتخابــات التشــريعية علــى االنتخابــات
الرئاســية .للحصــول علــى املنحــة العموميــة التقديريــة بعنــوان اســرجاع
مصاريــف علــى املرتشــح أن يســتويف كافــة الشــروط التاليــة:
حـدّدت قيمــة األجــر األدىن املضمــون للقطاعــات غــر الفالحيــة منــذ شــهر مــاي  2019بـــ
4
 403,104دينــارا (األمــر الحكومــي عــدد  454لســنة  2019املــؤرخ يف  28مــاي  2019يتعلــق
بضبــط األجــر األدىن املضمــون ملختلــف املهــن يف القطاعــات غــر الفالحيــة الخاضعــة ملجلــة الشــغل).
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✔ ✔احلصــول علــى مــا ال يقــل عــن  3باملائــة مــن األصــوات املصــرح
بهــا (يف الــدورة األوىل)،
✔ ✔إيداع احلساب املايل للحملة لدى حمكمة احملاسبات،
✔ ✔احــرام االلتزامــات القانون ّيــة املتعلقــة باحلملــة االنتخاب ّيــة
ومتويلهــا،
الصحــف اليوم ّيــة الصــادرة يف
✔ ✔نشــر احلســاب املــايل يف إحــدى ّ
البــاد التونســية يف غضــون شــهرين مــن تاريــخ اإلعــان عــن
النّتائــج النّهائ ّيــة لالنتخابــات الرئاســية.
الشــرط الوحيــد املتع ّلــق بإســناد منحــة التمويــل العمومــي والــذي جنــده
ينطبــق علــى االنتخابــات التشــريعية دون االنتخابــات الرئاســية هــو شــرط
احــرم القواعــد املتعلقــة بتمثيــل ّ
الشــباب (الفصــل  25مــن القانــون االنتخابي)
الــذي فرضــه املشــرع علــى القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية حتــى
ال تُحــرم مــن نصــف القيمــة اجلمل ّيــة ملنحــة التّمويــل العمومــي.
ويتــم حتديــد ســقف للتمويــل العمومــي يف االنتخابــات الرئاســية
ّ
مبقتضــى أمــر حكومــي وفــق معايــر مماثلــة للمعايــر املعتمــدة لتحديــد
ســقف منحــة التمويــل العمومــي بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية .وتكمــن
خصوصيــة االنتخابــات الرئاســية بهــذا الشــأن يف اعتمــاد قيمــة موحــدة
ـم حتديدهــا علــى مســتوى وطنــي ،وذلــك علــى
لســقف التمويــل العمومــي يتـ ّ
تتعــدد فيهــا أســقف التمويــل العمومــي
التــي
خــاف االنتخابــات التشــريعية
ّ
حــددت
وتختلــف قيمتهــا مــن دائــرة انتخابيــة تشــريعية إىل أخــرى .وقــد
ّ
قيمــة ســقف التمويــل العمومــي بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية الســابقة
ألوانهــا لســنة  2019مبقتضــى األمــر احلكومــي عــدد  754لســنة 2019
تقــدر بـــــ:
املــؤرخ يف  22أوت  2019وهــي
ّ
ّ
مرســم
كل ألــف ناخــب
✔ ✔ خمســة وعشــرين دينــارا ( 25د) عــن ّ
ّ
علــى املســتوى الوطنــي يف الــدورة األوىل لالنتخابــات
الرئاســية،
مرســم
كل ألــف ناخــب
✔ ✔خمســة عشــر دينــارا ( 15د) عــن ّ
ّ
علــى املســتوى الوطنــي يف الــدورة الثانيــة لالنتخابــات
الرئاســ ّية.
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. III

النفقات االنتخابية

يخــول الفصــل  57مــن القانــون االنتخابــي
1.1اإلشــهار السياســي:
ّ
للمرتشــح لالنتخابــات الرئاســية اســتعمال وســائط إشــهارية يف إطــار احلملــة
االنتخابيــة تضبــط الهيئــة شــروطها وذلــك خالفــا للقائمــات املرتشــحة لالنتخابات
التشــريعية التــي يحجــر عليهــا اللجــوء لإلشــهار السياســي إال يف حــدود مــا تخوله
الفقــرة األوىل مــن الفصــل  57مــن إمكانيــة قيــام الصحــف احلزبيــة بالدعايــة يف
شــكل إعالنــات إشــهارية لفائــدة احلــزب التــي هــي ناطقــة باســمه واملرتشــحني
أو القائمــات املرتشــحة باســم احلــزب فقــط.
تنبيــه :خالفــا لالنتخابــات التشــريعيةُ ،يســمح للمرتشــح لالنتخابــات
الرئاســية اللجــوء إىل اإلشــهار السياســي (مبــا يف ذلــك اإلشــهار
السياســي عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي) ً
وفقــا للفصــل 57
مــن القانــون االنتخابــي وللشــروط التــي حددتهــا الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات .وبالتــايل مــن املمكــن اســتعمال:
 الالفتات والرايات اإلشــهارية، الروابــط التجاريــة أو املدعومة (،)liens sponsorisés اإلحالــة التجارية أو شــراء الكلمــات املفاتيح.وتبعــا لذلــك ،مــن ُ
املتــاح بالنســبة للمرتشــحني اللجــوء إىل اإلحالــة
التجاريــة علــى الفيســبوك (التــي تتقاضــى مقابــا ماليــا علــى
أســاس تقنيــة «التدوينــة املوضوعــة حتــت نظــام الرعايــة»،
املقدمــة عــر متصــرف يف
وهــي تقنيــة تتيــح وضــع منشــور يف
ّ
اإلعالنــات) أو علــى انســتغرام (والتــي تتقاضــى مقابــا ماليــا علــى
ـاء علــى عــدد امللفــات الشــخصية
أســاس املشــاركات الدعائيــة بنـ ً
ومقاطــع الفيديــو واملشــاركات والصــور التــي متــت مشــاهدتها).
2.2ســقف اإلنفــاق علــى احلملــة االنتخابيــة :يحــدد الســقف اجلملــي
لإلنفــاق علــى احلملــة لالنتخابــات الرئاســية بأمــر حكومــي وبصفــة مســتقلة
حــددت
عــن ســقف اإلنفــاق علــى احلملــة يف االنتخابــات التشــريعية .وقــد ّ
قيمــة ســقف اإلنفــاق علــى احلملــة لالنتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا
لســنة  2019مبقتضــى األمــر احلكومــي عــدد  754لســنة  2019املــؤرخ يف
 22أوت 2019
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يهــدف هــذا امللحــق إىل تقــدمي توضيــح مفصــل لاللتزامــات احملاســبية
واملاليــة التــي يخضــع إليهــا الــوكالء املاليــون .أمــا بالنســبة للمســائل
املتعلقــة باإلطــار القانــوين املنطبــق والقواعــد األساســية واإلجــراءات
اجلوهريــة املتعلقــة بتمويــل احلمــات االنتخابيــة ،فريجــى الرجــوع إىل دليــل
متويــل احلملــة االنتخابيــة .ويتمثــل موضــوع هــذا امللحــق يف تلخيــص دور
والتزامــات الــوكالء املاليــن والتطــرق إىل اجلوانــب احملاســبية املتعلقــة
بإنشــاء ومســك احلســابات املاليــة.
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يتحمــل الوكيــل املــايل املســؤولية املدنيــة بســبب األخطــاء
التــي ميكــن أن يرتكبهــا يف التصــرف املــايل للعمليــات املوكلــة
إليــه ليــس فقــط يف عالقاتــه مــع الغــر ولكــن ً
أيضــا جتــاه
املرتشــح/القائمة املرتشــحة .ففــي عالقاتــه مــع الغــر (البنــك
يتحمــل الوكيــل ،الــذي يتصــرف
واملانحــن واملزوديــن إلــخ،)...
ّ
باســم وحلســاب املرتشــح /القائمــة املرتشــحة ،مســؤولية
مدنيــة يف إطــار الواليــة املوكلــة إليــه .كمــا يكــون الوكيــل مســؤوال
عــن أخطــاء تصرفــه جتــاه املرتشــح /القائمــة املرتشــحة ً
وفقــا
للقواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة يف إطــار الواليــة املوكلــة
إليــه .وتنطبــق هــذه املســؤولية علــى جميــع أعمــال التصــرف
واإلدارة.

❖ ❖ مسك احلسابات
 1.1اخلضوع لرقابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

يف إطــار مراقبــة حســابية الوكيــل املــايل ،يتعــن علــى الوكيــل املــايل اخلضــوع
جلملــة مــن األســئلة املوجهــة إليــه مــن قبــل أعــوان املراقبــة فيمــا يتعلــق
بالقواعــد واإلجــراءات اجلوهريــة املتمثلــة يف احــرام ســقف املداخيــل
والنفقــات وكذلــك شــرعية املداخيــل والنفقــات املدرجــة باحلســاب املــايل
الوقتــي .ويســتعمل أعــوان املراقبــة التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة
ـددا مــن االســتمارات واالســتجوابات
لالنتخابــات  /الهيئــات الفرعيــة النتخابــات عـ ً
تتع ّلــق أساســا بالنقــاط الرئيســية املذكــورة أدنــاه.
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أول زيارة ملراقبة
حسابية الوكيل املايل

 . 1مراقبة احرتام
اإلجراءات اجلوهرية

 . 2دور بيداغوجي

مراقبة اإلطار القانوين املعمول به  -يجب أن يكون الوكيل املايل قاد ًرا

على اإلجابة عن األسئلة التالية:

نعم

ال

تعيني وكيل مايل (التاريخ ،الهوية)
فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد
معرفة مبدأ سقف النفقات (املبلغ والفرتة التي يصرف
فيها)
معرفة مصادر التمويل اخملتلفة (التمويل الذاتي ،التمويل
اخلاص ،املساهمات العينية)
معرفة مبدأ اسرتجاع املصاريف االنتخابية بالنسبة للقائمات
واملرتشحني الذين حتصلوا على ما ال يقل عن  ٪ 3من
األصوات املصرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية
تعريف التمويل الذاتي
معرفة مبدأ سقف التمويل اخلاص (األشخاص الطبيعيني)
منع التمويل من قبل الذوات املعنوية
منع التمويل من مصادر أجنبية
معرفة القواعد املتعلقة بكيفية تقدير املساهمات العينية
وإدراجها باحلساب
معرفة القواعد املتعلقة مبنع استعمال املوارد العمومية
معرفة القواعد املتعلقة باإلشهار السياسي والدعاية
االنتخابية
معرفة القواعد املتعلقة بتحجري شراء األصوات
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التأكد من إجراءات تسجيل مداخيل ونفقات احلملة االنتخابية  -يجب
أن يكون الوكيل املايل قادرًا على اإلجابة عن األسئلة التالية:
نعم

ال

مسك سجل يومي ُمرقّ م يحتوي على ختم الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات  /الهيئة الفرعية اخملتصة لتسجيل مداخيل ونفقات
احلملة االنتخابية
مسك دفرت وصوالت ،يكون ُمرقّ ما وخمتوما من قبل الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات  /الهيئة الفرعية اخملتصة لتسليم وصوالت
جلميع املانحني الذين ساهموا يف متويل احلملة االنتخابية
(املساهمات النقدية والعينية)
احلصول على وسائل الدفع (دفرت شيكات وبطاقة دفع)
جمع وحفظ الوثائق األصلية إلثبات املداخيل والنفقات
معرفة خمتلف أصناف املداخيل والنفقات كما يضبطها منوذج
تعده وتنشره حمكمة احملاسبات
احلساب املايل الذي ّ
مسك لوحة قيادة يومية تتضمن األماكن التي ستجرى فيها
احلمالت االنتخابية على مستوى جميع الواليات ووسائل النقل
املستعملة وكل املعدات واملواد األخرى التي ستستعمل خالل
احلملة االنتخابية
معرفة املوارد العينية وكيفية تقدير قيمتها
معرفة امليزانية التقديرية للحملة

الزيارة الثانية ملراقبة
حسابية الوكيل املايل

 . 1التحقق من احرتام
التشريع اجلاري به العمل

 . 2املقارنة بنتائج
واستنتاجات مراقبة
األنشطة االنتخابية

املداخيــل :هــل أن جميــع مــوارد احلملــة االنتخابيــة متأتيــة مــن مصــادر
قانونيــة (التمويــل الذاتــي ،والتمويــل اخلــاص ،ومســاهمات األحــزاب
السياســية بالنســبة للقائمــات املرتشــحة) وحتــرم األســقف القانونيــة؟
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تنبيــه :يتعــن علــى الوكيــل املــايل إعــداد الوثائــق التاليــة ليتمكــن
مــن اإلجابــة عــن أســئلة أعــوان املراقبــة حــول شــرعية مصــادر
التمويــل التــي مت إدراجهــا يف احلســاب املــايل الوقتــي واحــرام
ســقف التمويــل اخلــاص:
.أالتمويل الذاتي
قدي
ال ّن ّ

االسم واللقب أو/
اسم احلزب (بالنسبة
للقائمات املرتشحة)

املبلغ
املدفوع

تاريخ الدفع على
احلساب البنكي
الوحيد

األموال اخلاصة
باملرتشحني  /أعضاء
القائمة
قروض بنكية
(اسم البنك)
مساهمات األحزاب
السياسية (بالنسبة
للقائمات املرتشحة)

املساهمات العين ّية

حتديد
املساهمات
العينية
املقدمة

القيمة
التقديرية
للمساهمة
العينية

فرتة
استعمال
املساهمة
العينية

رقم وصل
االستالم
وتاريخ
تسليمه

املساهمة العينية
للمرتشحني  /أعضاء
القائمة
املساهمة العينية
لألشخاص الطبيعيني
املساهمة العينية
لألحزاب السياسية
(بالنسبة للقائمات
املرتشحة)
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.بالتمويل اخلاص
النقدي

االسم
واللقب

رقم
ب.ت.و

عنوان
اجلهة
املانحة

مبلغ التربع
املدفوع

تاريخ
التربع

رقم
وصل
التربع

مالحظات

مبلغ التربع
املدفوع
املساهمات
العين ّية

حتديد املساهمة
العينية املقدمة

القيمة التقديرية
للمساهمة
العينية

فرتة استعمال
املساهمات
العينية

رقم وصل
االستالم
وتاريخه

املساهمات
العينية للمرتشحني
 /أعضاء القائمة
املساهمات العينية
لألشخاص الطبيعية
املساهمات العينية
لألحزاب السياسية
(بالنسبة للقائمات
املرتشحة)

املصاريــف :هــل جميــع نفقــات احلملــة االنتخابيــة شــرعية وفعليــة
وصادقــة وانتخابيــة وحتــرم الســقف القانــوين؟
تنبيــه :يتع ّيــن علــى الوكيــل املــايل إعــداد الوثائــق التاليــة ليتمكــن
مــن اإلجابــة عــن أســئلة أعــوان املراقبــة حــول شــرعية النفقــات
املتعهــد بهــا يف احلملــة االنتخابيــة واحــرام ســقف النفقــات.
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1.1وجود سجل للمداخيل والنفقات
نعم

ال

وجود سجل يومي للمداخيل والنفقات
سجل مرقّ م من قبل الهيئة الفرعية
سجل يتضمن ختم الهيئة الفرعية
سجل يشمل جميع املداخيل واملصاريف حسب الرتتيب الزمني وفقا
لتاريخ إجنازها
قدم دون شطب أو تغيري مع ذكر مرجع وثائق اإلثبات
سجل ُم ّ

تنبيــه :عــدم مســك هــذا الســجل يرتتــب عنــه تســليط عقوبــة
ماليــة تــراوح مــا بــن ألــف ( )1000دينــار وخمســة آالف
( )5000دينــار علــى املرتشــحني أو القائمــات املرتشــحة أو
األحــزاب السياســية اخملالفــة.
2.2وجود قائمة للتظاهرات واألنشطة االنتخابية
نعم

ال

وجود قائمة للتظاهرات واألنشطة االنتخابية
قائمة التظاهرات واألنشطة االنتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات  /الهيئات الفرعية اخملتصة
قائمة تتبع التظاهرات واألنشطة االنتخابية حسب الرتتيب الزمني ً
وفقا
لتاريخ وقوعها
قائمة التظاهرات واألنشطة االنتخابية املقدمة دون شطب أو تغيري مع
ذكر مرجع وثائق اإلثبات

تنبيــه :عــدم مســك مثــل هــذه القائمــة ينجــر عنــه تســليط
عقوبــة ماليــة تــراوح مــا بــن ألــف ( )1000دينــار وخمســة آالف
( )5000دينــار بالنســبة للمرتشــحني أو القائمــات املرتشــحة
أو األحــزاب السياســية اخملالفــة.
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3.3وجود قائمة تأليفية (أولية) للمداخيل والنفقات االنتخابية
نعم

ال

وجود قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات االنتخابية
قائمة تأليفية أولية تتبع جميع املوارد والنفقات االنتخابية حسب الرتتيب
الزمني ً
وفقا لتاريخ حدوثها
وجود قائمة تأليفية أولية تتبع جميع املوارد والنفقات االنتخابية مقدمة
دون شطب أو تغيري مع بيان مرجع وثائق اإلثبات

تنبيــه :عــدم مســك أو اإلدالء مبثــل هــذه القائمــة ينجــر عنــه
إصــدار عقوبــة ماليــة تــراوح مــا بــن ألــف ( )1000دينــار
وخمســة آالف ( )5000دينــار ضــد املرتشــحني أو القائمــات
املرتشــحة أو األحــزاب السياســية اخملالفــة.
 4.4تقــدمي جميــع املســتندات الداعمــة للمعامــات املســجلة  -علــى
الوكيــل املــايل إعــداد وثائــق إثبــات النفقــات ً
وفقــا للتســمية املب ّينــة أدنــاه :
املصاريف النقدية
رقم الفاتورة

النفقة

مبلغ النفقة

تاريخ الفاتورة

تاريخ الدفع

طريقة الدفع

يجب على الوكيل املايل:
 التحقــق مــن أن جميــع مؤيــدات العمليــات احملاســبية الــواردة يفالســجل هــي وثائــق أصليــة موقعــة مــن املــزود واملرتشــح /
ومتضمنــة جلميــع التنصيصــات القانونيــة (نســبة األداء
رئيــس القائمــة،
ّ
علــى القيمــة املضافــة ،املعــرف الضريبــي  /نظــام حتديــد دليــل
املؤسســات للمــزود ،ســعر الوحــدة ،الكميــة املســلمة،)...
 تربيــر كل املصاريــف التــي تتجــاوز  500دينــار والتــي ّمت دفعهــا
بواســطة شــيك أو حتويــل بنكــي.
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النفقات العينية
حتديد
املساهمة
العينية املقدمة

مدة استخدام
املساهمة
العينية

تقدير قيمة
املساهمة
العينية

رقم وصل
االستالم
وتاريخ إصداره

املساهمة العينية
للمرتشحني /
أعضاء القائمة
املساهمة
العينية لألشخاص
الطبيعيني
املساهمة العينية
لألحزاب السياس ّية
(بالنسبة للقائمات)

إن دراســة احلســابية الوقتيــة للوكيــل املــايل مــن قبــل أعــوان املراقبــة يف
نهايــة احلملــة االنتخابيــة  /خــال فــرة الصمــت ســتمكنهم مــن مقارنــة نتائــج
مالحظاتهــم مــع تقييمــات التكلفــة  /األنشــطة االنتخابيــة التــي متــت مالحظتهــا
مــع الفواتــر واملؤيــدات املقدمــة مــن قبــل الوكيــل املــايل .وبذلــك ســيكونون
قادريــن علــى القيــام باملراقبــة املوجــزة التاليــة:
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.I

املوارد

البيان

اإليضاح

-1التمويل الذاتي
 مساهمة املرتشح  /أعضاءالقائمة
 -مساهمة األحزاب السياسية

1 -I
2 -I

جمموع التمويل الذاتي
-2التمويل اخلاص

3 -I

 -3موارد أخرى

4 -I

اجملموع العام (( 3+2+1
مقدار الفرق (إن وجد (
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املبالغ املصرح بها

املبالغ املقبولة

.II

النفقات

أصناف النفقات

اإليضاح

مصاريف املقرات

1-II

املبالغ املصرح بها

املبالغ
املقبولة

(كراء ،استهالك ماء ،هاتف،
كهرباء) .
أعباء األعوان ( أجور/أتعاب)
مصاريف النقل والتنقل
(كراء وسائل النقل  ،وقود )
تكاليف الطباعة والنشر
(مصاريف إعداد وطباعة الوثائق )،
مصاريف التظاهرات وامللتقيات
(كراء القاعات كراء كراسي و
معدات ،مصاريف االستقبال)...
مصاريف الدعاية (إنتاج سمعي
بصري،تزويق السيارات)...،
مشرتيات مواد مستهلكة
كلفة استعمال التجهيزات
نفقات االتصال (هاتف ،بريد ،موقع
االنرتنت)
نفقات خمتلفة (أعباء مالية )...،،

2-II
3-II
4-II
5-II
6-II
7-II
8-II
9-II
10-II

اجملموع العام
مقدار الفرق (إن وجد (
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 2.2اخلضوع إىل رقابة حمكمة احملاسبات
تنبيــه :إذا كان إيــداع احلســاب املــايل لــدى حمكمــة احملاســبات
يف اآلجــال القانونيــة ينــدرج ضمــن مســؤولية املرتشــح /رئيــس
القائمــة ،فإنــه علــى الوكيــل املــايل إعــداد وجتميــع عــدد مــن
الوثائــق التــي ســيتم تقدميهــا لدعــم احلســاب املــايل واحــرام
جملــة مــن الشــكليات فيمــا يتعلــق بإعــداد احلســاب املــايل.
ألهم النقاط:
ويف مــا يلي تلخيــص
ّ

مراقبــة احــرام اإلجــراءات اجلوهريــة – يتعــن علــى الوكيــل املــايل إعــداد
املســتندات التاليــة التــي ســيتم تقدميهــا لدعــم احلســاب املــايل:
املستندات املتعلقة بالتصريح بالوكيل املايل واملوافقة الصريحة لهذا األخري (انظر
منوذج التصريح بالوكيل املايل ،الفقرة  / .1 .IIIواجب التصريح بالوكيل املايل)
املستندات املتعلقة بفتح حساب بنكي وحيد
مسك سجل مرقم وخمتوم من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  /الهيئات
الفرعية اخملتصة لتسجيل جميع املداخيل واملصاريف مرتبة ترتيبا زمنيًا ،وفقًا لتاريخ
حتقيقها ،ودون شطب أو تغيري ،مع اإلشارة إىل مراجع وثائق اإلثبات
تقدمي قائمة مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  /الهيئات الفرعية
اخملتصة يف التظاهرات واألنشطة وامللتقيات التي أجريت
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وضع قائمة تأليفية جامعة للمداخيل والنفقات االنتخابية موقع عليها من رئيس القائمة
أو املرشح أو املمثل القانوين للحزب
لكل العمليات التي متّ إجراؤها يف خمتلف الدوائر االنتخابية
وضع حسابية تأليفية جامعة ّ
التي قدم فيها قائمات مرتشحة ،بالنسبة لكل حزب سياسي أو ائتالف قدم أكرث من
قائمة مرتشحة يف االنتخابات التشريعية
الدفع بواسطة الشيك أو التحويل البنكي للمصاريف االنتخابية التي تزيد عن خمسمائة
( )500دينار
لكل املداخيل والنفقات
اإلدالء بوثائق إثبات أصلية وذات مصداقية بالنسبة ّ

قائمة التسوية
قبــل املوعــد النهائــي لتقــدمي احلســاب املــايل ،يجــب أن يتــم جــرد
الفواتــر التــي مل يتــم التوصــل بهــا أو التــي مل تتــم تســويتها بعــد ،وكذلــك
الشــيكات الصــادرة والتــي مل يتــم تقدميهــا بعــد للتســوية مــن قبــل
مــزودي اخلدمــات ،مــن أجــل تســوية الوضعيــة املاليــة.
وهي كالتايل:
✔ ✔ فواتــر املصاريــف املتعهــد بهــا والتــي مل يتــم إرســالها إىل
الوكيــل املــايل للمرتشــح  /للقائمــة ،وبالتــايل مل تتــم تســويتها،
✔ ✔ فواتــر النفقــات املتعهــد بهــا والتــي مت إرســالها إىل الوكيــل
املــايل للمرتشــح /للقائمــة ولكــن مل تتــم تســويتها بعــد،
✔ ✔ النفقــات املتعهــد بهــا واملدفوعــة بواســطة الشــيك خــال
فــرة احلملــة االنتخابيــة والتــي مل يتــم ســحبها مــن قبــل
املســتفيد.

دليل متويل احلملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 105 2019

ســيكون مــن الضــروري عندئــذٍ تقــدمي قائمــة التســوية املب ّينــة أســفله
رفقــة احلســاب املــايل ،وتقــدمي جميــع املســتندات املتعلقــة بالســداد
الفعلــي لتلــك النفقــات إىل حمكمــة احملاســبات يف أقــرب وقــت ممكــن.
املوازنة
البيان

املبلغ بالدينار

-1جمموع موارد احلملة

+x

-2جمموع مصاريف احلملة

-x

 -3نفقات مل تسدد بعد

+x

 -4الرصيد بالبنك

-x

 -5الرصيد بالصندوق

-x
اجملموع

الوثائق املؤيدة املطلوبة
أ  .جدول ملخص للوثائق املؤيدة اخلاصة باملوارد للتقدمي
يجب على الوكيل املايل إعداد املستندات التالية التي سيتم تقدميها
لتأييد احلساب املايل:

106

نوع املوارد

املوارد الفرعية
التمويل الذاتي
للمرتشحني /
أعضاء القائمة

قروض بنكية

املستندات التي يجب تقدميها لتأييد احلساب
املايل
 نسخ من الشيكات املسحوبة (من احلسابالشخصي للمرتشح  /أعضاء القائمة)،
 قسيمة أوامر التحويالت البنكية. اتفاقية القرض البنكي (أو الرتخيص البنكي علىالسحب املكشوف)،
 -جدولة الفائدة وتسديد رأس املال.

التمويل
الذاتي

مساهمات األحزاب
إثبات مصدر األموال :نسخ من الشيكات ،جداول
السياسية (بالنسبة
أوامر التحويل ،كشف احلساب البنكي يظهر التحويل
للقائمات)
املساهمات العينية
للمرتشحني /
 شــهادة مقدمــة مــن صاحــب املســاهمة العينيــةالقائمة
أعضاء
تتضمـ�ن تقديــرا لقيمتهــا،
املساهمات
العينية لألحزاب
السياسية(بالنسبة
للقائمات)
تربعات األشخاص
الطبيعيني

التمويل
اخلاص

املساهمات
العينية لألشخاص
الطبيعيني

 طريقــة االحتسـ�اب ووثائ��ق اإلثب��ات (عن��د االقتض��اء)التـ�ي تــرر قيمـ�ة التقديــر.

 نسخ من شيكات التربع، قسيمة أوامر التحويالت البنكية. شــهادة مقدم��ة م�نـ قب��ل صاح��ب املسـ�اهمةالعينيـ�ة تتضمـ�ن تقديــرا لقيمتهــا،
 طريقةــ االحتســاب ووثائ��ق اإلثبـ�ات (عن��د االقتض��اء)التـ�ي تــرر قيمــة التقديــر.
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تنبيــه :يف حالــة النفقــات اجملمعــة واملدفوعــة مباشــرة مــن قبــل
األحــزاب السياســية للقائمــات املرتشــحة باســمه ،يتع ّيــن تقــدمي
الفواتــر املقابلــة لهــذه النفقــات وتقــدمي مــا يثبــت دفعهــا مــن
طــرف احلــزب السياســي (نســخ مــن الشــيكات ،أوامــر التحويــل
البنكــي ،كشــوف احلســاب البنكيــة للحــزب التــي تظهــر املديــن)
وإعــادة الفوتــرة للقائمــات املعنيــة.
ب .ملخص وثائق اإلثبات املتعلقة بالنفقات والواجب تقدميها
يجب على الوكيل املايل إعداد وثائق اإلثبات /املستندات التالية التي
سيتم تقدميها لتأييد احلساب املايل:
وثائق اإلثبات الواجب تسليمها مع احلساب املايل

كل وسائل اإلثبات املؤيدة
ّ
للنفقات واملتضمنة
للتنصيصات التالية:
*التاريخ،
* املبلغ،
* طريقة دفع الفاتورة،
* مرجع املستند /
وثيقة اإلثبات،
*الدفرت احملاسبي.
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يجــب ترتيــب النفقــات
التسلســل
حســب
ً
وفقــا لتاريــخ
الزمنــي،
حتقيقهــا ،دون أي
شــطب أو تغيــر .كمــا
يجــب ترتيبهــا حســب
صنــف النفقــة وحســب
طبيعتهــا (مصاريــف
مدفوعــة مــن قبــل
الوكيــل املــايل أو
مســاهمات عينيــة).
يف حالــة وجــود فاتــورة
صــادرة عــن شــركة،
تتضمــن هــذه
يجــب أن
ّ
األخــرة مبلــغ األداء علــى
القيمــة املضافــة ورقــم
املعــرف اجلبائــي.

اخلصائص

تفاصيل
وثائق اإلثبات
املقدمة

يجــب أن تتضمــن هــذه الفواتــر
ً
وصفــا مفصــ ًا خملتلــف
اخلدمــات (الطبيعــة ،املبلــغ،
التاريــخ) ،ومتييــز اخلدمــات
الفكريــة عــن اخلدمــات
املاديــة .كمــا يجــب أن تكــون
باملســتندات
مصحوبــة
التاليــة :العقــد املــرم بــن
رئيــس القائمــة املرتشــحة/
املرتشــح ومــزود اخلدمــة،
وإن تعــذر ذلــك ،تســعرية
اخلدمــة أو مذكــرة نوايــا مــزود
اخلدمــة؛ تفاصيــل حــول عــدد
املتدخلــن وطريقــة خالصهــم
وطبيعــة تدخالتهــم وكلفتهــم
وجــدول تنفيذهــا.

شراء املعدات

فاتــورة شــراء املعــدات املســتهلكة/القابلة لالســتهالك وإثبــات
الدفــع مــن قبــل املرتشــح  /رئيــس القائمــة وســداد احلصــة باعتبــار
االســتهالك عــن طريــق احلســاب البنكــي الوحيــد للوكيــل املــايل.

كراء املقرات

جميــع املســتندات املتعلقــة بكــراء املقــرات (عقــد اإليجــار ،وصــوالت
اإليجــار ،الكهربــاء ،الغــاز ،فواتــر الهاتــف ،إلــخ).

تكاليف
املوظفني/
األجور /األتعاب

عقــد العمــل وبطاقــات األجــر .ويجــب أن تشــر خمتلــف عقــود
العمــل وبدقــة إىل طبيعــة وظائــف خمتلــف أعضــاء فريــق احلملــة
مــن أجــل الســماح حملكمــة احملاســبات بتقييــم حقيقــة اخلدمــات
املقدمــة وتقديــر الطابــع االنتخابــي وحقيقــة عقــود العمــل.

مواقع األنرتنات/
اإلنتاج السمعي
البصري

الفواتـير املتعلقــة بتصميــم موقــع األنرتنــات وإيوائــه (�héberge
 )mentوصيانتــه .ويجــب ً
أيضــا إرفــاق احلســاب املــايل بنســخ مــن
لقطــات الشاشــة ( )captures d’écranوروابــط املوقــع للتأكــد مــن
الطبيعــة االنتخابيــة للموقــع اإللكــروين املســتخدم ألغــراض احلملــة
االنتخابيــة.

االتصال  /الدعاية جميــع املــواد االنتخابيــة التــي مت إنتاجهــا ألغــراض احلملــة االنتخابيــة
(مثــل صــور لفائــف الســيارات واملنشــورات املتعلقــة باإلعــان عــن
أي اجتمــاع عــام أو موكــب أو جتمــع) واملســتندات املؤيــدة لهــا (كــراس
الشــروط وطبيعــة وكميــة اخلدمــات الفكريــة واملاديــة املقدمــة).
يف إطــار اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة ،يجــب توفــر لقطــات
الشاشــة ( )captures d’écranو  /أو روابــط جلميــع صفحــات
التواصــل االجتماعــي املســتخدمة لتمكــن حمكمــة احملاســبات مــن
تقديــر طبيعتهــا االنتخابيــة والشــرعية.
وكل العينــات عــن خمتلــف الوثائــق
نســخة مــن كل منشــور انتخابــي
ّ
تكاليف الطباعة  /التــي متّ انتاجهــا (نشــرات إعالنيــة ،صحيفــة ،مطويــات ،ملصقــات،
وأي مــواد انتخابيــة
النشر
برنامــج ومعلومــات تتعلــق بعقــد اجتماعــات عامــة ّ
أخــرى) لتمكــن حمكمــة احملاســبات مــن تقديــر طبيعتهــا االنتخابيــة.
تكاليف النقل /
السفر
مصاريف
االستقبال /
االجتماعات

 عقــود كــراء الســيارات وقائمــة مفصلــة يف التنقــات وفواتــر الوقــودلتمكــن حمكمــة احملاســبات مــن تقديــر حقيقــة التنقــات وطبيعتهــا
االنتخابيــة.
الفواتــر املتعلقــة بشــراء املشــروبات واملــواد الغذائيــة املســتهلكة
يف إطــار تنظيــم االجتماعــات والتظاهــرات العامــة.
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معاليم الربيد

فواتــر الربيــد وجميــع التقديــرات املتعلقــة بإرســال الوثائــق االنتخابيــة
(الفواتــر /تقديــرات الربيــد أو أجهــزة التوجيــه).

معاليم الهاتف

الفواتــر وجميــع التقديــرات األوليــة املتعلقــة بفتــح  /إغــاق خــط
هاتفــي وشــراء الهواتــف  /بطاقــات شــحن الهاتــف.

التكاليف املالية

اتفاقيــة القــرض ،واجلــدول الزمنــي لســداد الفائــدة ومســتندات الدفــع
املســبق للفائــدة احململــة علــى احلســاب املــايل .يف هــذه احلالــة،
مــن اجملــدي تقــدمي الكشــف البنكــي حلســاب الوكيــل املــايل الــذي
يثبــت خــاص الفائــدة املذكــورة مــن قبــل املرتشــح  /عضــو القائمــة
والكشــف البنكــي للحســاب الشــخصي للمرتشــح /عضــو القائمــة
الــذي يثبــت دفــع الفائــدة احململــة علــى احلســاب.

مصاريف أخرى

فواتــر الشــراء املتعلقــة بهــذه املصاريــف ،وكذلــك عينــة مــن كل
األشــياء واملــواد الرتويجيــة األخــرى املوزعــة خــال االجتماعــات /
التظاهــرات العامــة (أقــام ،والعــات ،قمصــان )...للســماح حملكمــة
احملاســبات بتقديــر الطابــع الزهيــد للمبالــغ املدفوعــة.

ملخص التزامات الوكيل املايل
← الســهو عــن التأكــد مــن فتــح احلســاب البنكــي
الوحيــد مــن قبــل رئيــس القائمــة املرتشــحة /
← التأكــد مــن فتــح حســاب بنكــي املرتشــح
وحيــد مــن قبــل املرتشــح /رئيــس
← فتح العديد من احلسابات البنكية
القائمــة مــع اســم الوكيــل املــايل
وصفتــه يف االنتخابــات املعنيــة ← .فتــح حســاب بنكــي حتــت عنــوان ال ميكّ ــن الغــر
التعــرف علــى اســم وصفــة الوكيــل املــايل
مــن
ّ
لالنتخابــات املعنيــة.
← استخدام حساب بنكي آخر
← يف حالــة التأخــر يف احلصــول علــى وســائل
← احلصــول علــى (ومســك) دفــر
الدفــع ،تســديد املصاريــف مــن قبــل املرتشــح /
شــيكات مــن أجــل دفــع نفقــات
أعضــاء القائمــة أو مــن قبــل الغــر يف انتظــار وســائل
ا حلملــة
الدفــع
← مســك دفــر وصــوالت للتربعــات ← الســهو عــن مســك دفــر وصــوالت التربعــات
النقديــة والعينيــة خمتــوم مــن قبــل النقديــة والعينيــة خمتــوم مــن قبــل الهيئــة الفرعيــة
اخملتصــة
الهيئــة الفرعيــة اخملتصــة
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← مســك قائمــة يف التظاهــرات
← الســهو عــن مســك قائمــة التظاهــرات
واألنشــطة وامللتقيــات املنجــزة،
واألنشــطة وامللتقيــات املنفــذة ،والتــي تغطيهــا
مؤشــر عليهــا مــن الهيئــة الفرعيــة
الهيئــة الفرعيــة اخملتصــة
ا خملتصــة
← اإلجابــة عــن أســئلة أعــوان
املراقبــة التابعــن للهيئــة العليــا
لالنتخابات/الهيئــات
املســتقلة
الفرعيــة اخملتصــة خــال احلملــة
االنتخابيــة باالتفــاق مــع املرتشــح/
رئيــس القائمــة

← الســهو عــن اإلجابــة عــن أســئلة أعــوان املراقبــة
التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات/
الهيئــة الفرعيــة اخملتصــة خــال احلملــة االنتخابيــة
باالتفــاق مــع املرتشــح  /رئيــس القائمــة

← جمــع األمــوال املتعلقــة بتمويــل
← الســهو عــن متريــر األمــوال عــر احلســاب البنكــي
احلملــة يف احلســاب البنكــي الوحيــد
خصيصــا لالنتخابــات
الوحيــد الــذي مت فتحــه
ً
خصيصــا لالنتخابــات
الــذي مت فتحــه
ً
← التأكــد مــن شــرعية املــوارد
املتحصــل عليهــا

← جمع موارد من مصادر متويل غري شرعية
← قبــول التربعــات مــن أشــخاص معنويــة أو مــن
مصــادر أجنبيــة

← التأكــد مــن احــرام ســقف التربعات ← قبــول التربعــات مــن األشــخاص الطبيعيــن
وجتــاوز الســقف املســموح بــه
مــن األشــخاص الطبيعيني
← دفــع النفقــات املتعهــد بهــا ← الســهو عــن دفــع النفقــات قبــل إيــداع احلســاب
لالنتخابــات قبــل إيــداع احلســاب املــايل املــايل
← التأكــد مــن شــرعية وصدقيــة
← التعهــد بنفقــات مل يثبــت شــرعيتها  /صدقيتهــا
وفعليــة والطابــع االنتخابــي للمصاريف
 /فعليتهــا أو طابعهــا االنتخابــي
املتعهــد بهــا حلاجيــات احلملــة
← التأكــد مــن احــرام الســقف ← الســهو عــن التأكــد مــن احــرام الســقف القانــوين
للنفقــات.
القانــوين للنفقــات.
← مســك ســجل ُمرقّ ــم وخمتــوم
مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة
يتضمــن جميــع املــوارد
لالنتخابــات
ّ
والنفقــات حســب التسلســل الزمنــي ← ،إهمال إنشاء مثل هذا السجل
حســب تاريــخ حتقيقهــا ،دون شــطب
أو تغيــر ،مــع اإلشــارة إىل مرجــع وثائــق
االثبــات.
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← الســهو عــن تســليم جميــع مســتندات العمليــات
← وضــع قائمــة تأليفيــة للمــوارد
التــي متّ القيــام بهــا الحتياجــات احلملــة االنتخابيــة إىل
والنفقــات االنتخابيــة
املرتشــح  /رئيــس القائمــة
← إعــداد احلســاب املــايل الــذي
← تســليم الوثائــق غــر املكتملــة للمرتشــح  /رئيس
ســيودع لــدى حمكمــة احملاســبات
القائمة
← غلــق احلســاب البنكــي الوحيــد بعــد
انتهــاء احلملــة االنتخابيــة ومبجــرد
مفتوحــا لغرض اســتخدامه
← تــرك احلســاب البنكــي
ً
اســتالم مبلــغ املنحــة العموميــة
يف انتخابــات مقبلة
بعنــوان اســرجاع مصاريــف انتخابيــة
مــن الدولــة

ملخص اللتزامات القائمة املرتشحة
← التصريــح بالوكيــل املــايل يف أجــل
أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ نشــر
القائمــات املرتشــحة املقبولــة نهائيــا/
قائمــة املرتشــحني املقبولــن نهائيــا

← السهو عن التصريح بالوكيل املايل

← فتــح حســاب بنكــي خــاص باالنتخابات ← فتــح حســاب بنكــي شــخصي خــاص
باالنتخابــات باســم رئيــس القائمة/املرتشــح أو
املعنية.
باســم الوكيــل املــايل.
← التأخــر الكبــر يف اإلعــان عــن الوكيــل املــايل
وفتــح احلســاب البنكي
← الســماح للوكيــل املــايل بتحصيــل ← دفــع املصاريــف شــخصيا أو دفعهــا عــن
األمــوال ودفــع مصاريــف احلملــة طريــق شــخص آخــر غــر الوكيــل املــايل بعــد
التصريــح بــه.
جميــع
واســرجاع
االنتخابيــة،
املصاريــف التــي تعهــد بهــا  /دفعهــا
قبــل التصريــح بــه.
← اإلجابــة عــن أســئلة أعــوان املراقبــة ← عــدم اإلجابــة  /اإلجابــة جزئيــً عــن أســئلة
التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة أعــوان املراقبــة التابعــن للهيئــة العليــا
لالنتخابــات والهيئــات الفرعيــة خــال املســتقلة لالنتخابــات والهيئــات الفرعيــة أثنــاء
احلملــة االنتخابيــة
احلملــة االنتخابيــة
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← بعــد يــوم االقــراع ،إنشــاء احلســاب ← عــدم إيــداع  /إيــداع احلســاب املــايل بعــد
اآلجــال القانونيــة
تاريخــه وتوقيعــه
املــايل (حتديــد
واملصادقــة عليــه) وإيداعــه مبحكمــة
احملاســبات أو بكتابــة أحــد فروعهــا
اجلهويــة اخملتصــة ترابيــا ،يف اآلجــال
القانونيــة.
← إعــام الهيئــة العليــا املســتقلة ← الســهو عــن إعــام الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات وحمكمــة احملاســبات بــأي لالنتخابــات أو حمكمــة احملاســبات بــأي تغيــر
يطــرأ علــى الوضعيــة
تغيــرات حتــدث بعــد إيــداع احلســاب
املــايل (تغيــر مــكان اإلقامــة ،اللقــب.)...
← الــرد بســرعة وبدقــة بخصــوص ← عــدم اإلجابــة بجديــة  /الــرد بشــكل جزئــي
إجــراءات املواجهــة التــي تتعهــد بهــا علــى إجــراءات املواجهــة التــي تعهــدت بهــا
حمكمــة احملاســبات
حمكمــة احملاســبات مبســاعدة الوكيــل
املــايل
← نشــر احلســاب املــايل يف إحــدى ← عــدم نشــر احلســاب املــايل يف اآلجــال
القانونيــة
الصحــف اليوميــة الصــادرة يف البــاد
التونســية يف أجــل شــهرين مــن تاريــخ
اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات
وفــق النمــوذج اخملتصــر حملكمــة
احملاســبات
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❖ ❖املصاريف االنتخابية:
هــي جممــوع النفقــات النقديــة والعينيــة التــي تعهــدت بهــا القائمــة
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية خــال الفــرة االنتخابيــة،
ومتّ اســتهالكها أو دفعهــا لغــرض تغطيــة مصاريــف احلملــة االنتخابيــة مــن
أجــل نيــل ثقــة الناخــب واحلصــول علــى صوتــه.
❖ ❖املساهمات العينية:
هــي جميــع اخلدمــات التــي انتفعــت بهــا القائمــة املرتشــحة أو
املرتشــح ،والتــي ال ميكــن أن تنجــر عنهــا فاتــورة أو عمليــات ماليــة .ويجــب
ً
وفقــا لســعر الســوق مــن أجــل تســجيلها يف
تقديــر قيمتهــا املاليــة
احلســاب املــايل ،يف املصاريــف واملــوارد ،مــن أجــل مراقبــة احــرام ســقف
اإلنفــاق.
❖ ❖الفرتة االنتخاب ّية:
تشــمل الفــرة االنتخابيــة فــرة مــا قبــل احلملــة ،أي الفــرة التــي تســبق
احلملــة االنتخابيــة والتــي متتــد علــى شــهرين ،وفــرة احلملــة االنتخابيــة ،التــي
يومــا قبــل تاريــخ االقــراع بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية
يتــم افتتاحهــا ً 22
و 13يومــا قبــل تاريــخ االقــراع بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا،
وفــرة الصمت.
❖ ❖التمويل اخلاص:
كل متويــل نقــدي (ســواء كان نقــدا أو عــن طريــق حتويــل بنكــي أو
متــأت مــن أشــخاص طبيعيــن غــر
بواســطة شــيك) أو عينــي للحملــة
ّ
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح ،وذلــك يف حــدود عشــرين ()20
أعضــاء القائمــة
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مــرة األجــر األدنــى املضمــون يف القطاعــات غــر الفالح ّيــة وفــق نظــام 48
ســاعة بالنســبة للفــرد الواحــد يف االنتخابــات التشــريعية ويف حــدود ثالثــن
( )30مــرة األجــر األدنــى املضمــون يف القطاعــات غــر الفالح ّيــة وفــق نظــام
 48ســاعة بالنســبة للفــرد الواحــد يف االنتخابــات الرئاســية.
❖ ❖التمويل األجنبي:
كل متويــل ،ســواء كان يف شــكل تربعــات أو منــح نقديــة أو عينيــة
ّ
أو دعائيــة ،مصــدره أجنبــي علــى معنــى التشــريع اجلبائــي وذلــك بغــض
النظــر عــن جنســية املمـ ّـول.
❖ ❖التمويل الذاتي:
كل متويــل نقــدي أو عينــي للحملــة متــأت مــن املــوارد الذاتيــة ألعضــاء
ّ
املرتشــحة أو مــن احلــزب السياســي بالنســبة لقائماتــه املرتشــحة
القائمــة
يف االنتخابــات التشــريعية ،أومــن املــوارد الذاتيــة للمرتشــح يف االنتخابــات
الرئاســية أو مــن القــروض البنكيــة املتعاقــد بشــأنها لتلبيــة حاجيــات احلملــة
االنتخابيــة التشــريعية أو الرئاســية.
❖ ❖املنحة العموم ّية التقديرية:
يتــم صرفهــا مــن قبــل الدولــة بعنــوان اســرجاع
هــي املنحــة التــي ّ
مصاريــف انتخابيــة لفائــدة القائمــة املرتشــحة أو املرتشــح الــذي:
✔ ✔حتصــل علــى مــا ال يقــل عــن  ٪ 3مــن األصــوات املصــرح
بها ،
✔ ✔اســتظهر مبــا يفيــد إيــداع احلســاب املــايل لــدى حمكمــة
احملاســبات،
✔ ✔احــرم الواجبــات القانونيــة املتعلقــة باحلملــة االنتخابيــة
و متو يلهــا ،
✔ ✔نشــر حســابه املــايل يف إحــدى الصحــف اليوميــة الصــادرة يف
البــاد التونســية يف ظــرف شــهرين مــن تاريــخ إعــان النتائــج
النهائيــة لالنتخابــات.
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وتُحــرم القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية مــن نصــف قيمــة
املنحــة العموميــة يف حــال عــدم امتثالهــا للقواعــد املتعلقــة بتمثيــل
الشــباب.
وال ميكــن أن تتجــاوز قيمــة املنحــة العموم ّيــة مبلــغ التمويــل
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح وال يجــب أن تتجــاوز قيمــة الســقف
الذاتــي للقائمــة
اجلملــي لإلنفــاق.
❖ ❖الوكيل املايل:
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح مــن جهــة،
يل بــن القائمــة
هــو الوســيط املــا ّ
ومســدي اخلدمــات أو املزوديــن أو مســدي اخلدمــات املاليــة مــن جهــة أخــرى.
وهــو املســؤول عــن فتــح حســاب بنكــي وحيــد خصيصــا لالنتخابــات والتصــرف
فيــه وهــو مك ّلــف تباعــا بجمــع كل املــوارد ودفــع جميــع املصاريــف املتعهــد
بهــا ألغــراض احلملــة االنتخابيــة.
❖ ❖احلساب املايل:
يتكــون احلســاب املــايل مــن جميــع العمل ّيــات املاليــة التــي متّ إجراؤهــا
عــر احلســاب البنكــي الوحيــد للوكيــل املــايل والنفقــات التــي متّ إجنازهــا
تتــم عــر احلســاب
والتعهــد بهــا مــن قبــل األحــزاب السياســية والتــي مل ّ
البنكــي الوحيــد للوكيــل ،وكذلــك جميــع أنــواع املســاهمات العينيــة التــي مل
تفــض إىل عمليــة ماليــة أو التــي مت تقديــر قيمتهــا.
❖ ❖منوذج احلساب املايل:
هــي املطبوعــة احملاســبية التــي يجــب تعمريهــا مــن قبــل القائمــات
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح مــن أجــل اإلعــام بجميــع املــوارد التــي متّ حتصيلهــا
والنفقــات التــي مت التعهــد بهــا ودفعهــا الحتياجــات احلملــة االنتخابيــة ،ســواء
ترتبــت عنهــا عمليــة ماليــة أم ال.
❖ ❖سقف اإلنفاق:
ين للمصاريــف التــي ال ميكــن للقائمــات
هــو احلــد األقصــى القانــو ّ
ّ
املرتشــحة أو املرتشــح جتاوزهــا .ويتــم احتســاب ســقف اإلنفــاق بنــاء علــى
حجــم الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبــن ومســتوى املعيشــة.
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❖ ❖ استعمال املوارد اإلدارية:
اســتعمال املــوارد اإلداريــة يشــمل اســتعمال أعضــاء القائمــات
املرتشــحة أو املرتشــحني ملناصبهــم الرســمية أو عالقاتهــم أو مــوارد
اجملموعــة الوطن ّيــة املوضوعــة علــى ذمتهــم يف إطــار وظائفهــم للتأثــر
يف نتائــج االنتخابــات.
❖ ❖الهدايا:
ســخي ،أو أي وعــد بالهديــة أو عمــل
كل هبــة أو عمــل
الهديــة هــي ّ
ّ
ـخي ،نقــدا أو عينــا ،للتأثــر علــى تصويــت ناخــب واحــد أو أكــر ،أو حملاولــة
سـ ّ
احلصــول علــى أصواتهــم.
❖ ❖التكاليف املالية:
تشــمل التكاليــف املاليــة نســبة الفائــدة علــى القــروض التــي اكتتبتهــا
السياســية ،وتكاليــف امللــف،
القائمــات املرتشــحة أو املرتشــحني أو/األحــزاب ّ
والعمــوالت املتعلقــة بتشــغيل احلســاب البنكــي الوحيــد ،وأقســاط التأمــن
وتكاليــف الســحب البنكــي املســموح بــه.
❖ ❖قيمة االستهالك
هــي قيمــة اســتهالك املعــدات املتمثلــة يف عمليــة تخفيــض قيمــة
ً
وفقــا
املعــدات املدرجــة يف احلســاب املــايل إىل قيمــة اســتعمالها
شــراء
ّ
ملــدة اســتخدامها أثنــاء احلملــة االنتخابيــة.
❖ ❖الدعاية االنتخابية:
ـي ،الســمعية
ّ
الدعايــة االنتخاب ّيــة جميــع وســائل االتصــال االنتخابـ ّ
تغطــي ّ
ّ
املرتشــحة
والصحفية واملباشــرة الهادفة إىل تعزيز صورة القائمة
والبصرية
ّ
 /األحــزاب السياســية وبـ ّ
ـث برناجمهــا االنتخابي.
❖ ❖اإلشهار السياسي:
مــادي أو جمانــا ،تعتمــد
هــو كل عمليــة إشــهارية أو دعائيــة مبقابــل
ّ
أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة إىل العمــوم ،وتهــدف إىل الرتويــج
سياســي ،بهــدف اســتمالة
لشــخص ،أو ملوقــف ،أو لربنامــج أو حلــزب
ّ
الناخبــن أو التأثــر علــى ســلوكهم واختيارهــم ،وذلــك مــن خــال وســائل
الســمعية والبصريــة ،املكتوبــة أو اإللكرتونيــة ،أو مــن خــال وســائط
اإلعــام ّ
إشــهارية ثابتــة أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن العموميــة أو يف املمتلــكات
العامــة أو خاصــة.
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املعطيات العامة
1.1البيانات املتعلقة بالقائمة املرشحة
اسم القائمة
نوع القائمة حزبية  .....ائتالفية.....مستقلة....
اسم رئيس القائمة  .....العنوان االلكرتوين......
الدائرة االنتخاب ّية
اسم ّ
عدد املقرتعني
املتحصل عليها
عدد املقاعد
ّ
املتحصل عليها
نسبة األصوات
ّ
2.2البيانات املتع ّلقة بالوكيل املايل
االسم واللّقب
رقم الهاتف
العنوان االلكرتوين
رقم بطاقة التعريف الوطنية
 3.3البيانات املتع ّلقة باحلساب البنكي /الربيدي الوحيد
رقم احلساب البنكي /الربيدي
البنك  ...........الفرع
تاريخ فتح احلساب البنكي/الربيدي الوحيد
4.4البيانات املتع ّلقة بتقدمي احلساب املايل ونشره
مكان تقدمي احلساب
تاريخ تقدمي احلساب
تاريخ نشر ملخص احلساب (إذا متّ النشر) ......اجلريدة
5.5البيانات املتعلقة بالعضو حامل إلعاقة
االسم واللقب  ....والرتبة بالقائمة
تاريخ صلوحية بطاقة اإلعاقة
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اإلشهاد على صحة احلساب املايل
الوكيل املايل

رئيس القائمة

التاريخ......................:

التاريخ........... :

اإلمضاء:

اإلمضاء:

معلومات بخصوص أعضاء القائمة املرتشحة
عنوان اخملابرة
الرتــبــــة
بالقائمة

االسم

اللقب

تــاريــــخ
املــيالد

عدد بطاقة
التــعـــريــــف
الـــوطـنـــيــة

الهاتف

عــــــدد
الــمحل

الشارع
أو النهج

املدينة

الوالية

الرتقيم
الربيدي
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.I

املوازنة
املبلغ بالدينار

البيان

+x

-1جمموع موارد احلملة

-x

-2جمموع مصاريف احلملة

+x

 -3نفقات مل تسدد بعد

-x

 -4الرصيد بالبنك

-x

 -5الرصيد بالصندوق

اجملموع

.II

املوارد

الــبــيــــان

اإليــضاح

 -1التمويل الذاتي
 مســاهمة املرتشــح  /أعضــاءالقائمــة

1-I

 -مساهمة األحزاب السياسية

2-I

جمموع التمويل الذاتي
 -2التمويل اخلاص

3-I

 -3موارد أخرى

4-I

اجملموع العام ()3+2+1
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نـــــــقــدي
( باملليم)

عــيــنــــي
الــــقــيمة
التقديرية
باملليم

املـــجمــوع
( باملليم)

. III

أصناف النفقات

النفقات

اإليضاح

مصاريف املقرات
(كراء ،استهالك ماء ،هاتف،
كهرباء) .

1-II

أعباء األعوان ( أجور/أتعاب)

2-II

مصاريف النقل والتنقل
(كراء وسائل النقل  ،وقود )

3-II

تكاليف الطباعة والنشر
(مصاريف إعداد وطباعة
الوثائق )،

4-II

مصاريف التظاهرات
وامللتقيات (كراء القاعات
كراء كراسي و معدات،
مصاريف االستقبال)...

5-II

مصاريف الدعاية (إنتاج
سمعي بصري،تزويق
السيارات)...،

6-II

مشرتيات مواد مستهلكة

7-II

كلفة استعمال التجهيزات

8-II

نفقات االتصال (هاتف ،بريد،
موقع االنرتنت)

9-II

نفقات خمتلفة
(أعباء مالية )...،،

10-II

نفقات نقدية
(املبلغ
باملليم)

نفقات عينية
(القيمة التقديرية
باملليم)

نفقات
باملليم مل يتم
خالصها أو
مزودين
ديون ّ

اجملموع
(باملليم)

اجملموع العام
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. IV

اإليضاحات

 . 1I.Iمساهمة املرتشح  /أعضاء القائمة

أ  .مساهمات نقدية
التاريخ

املرتشح-
أعضاء القائمة
االسم واللقب

عدد بطاقة
الــــــتـــعريف
الوطــــــنيـــة

اجملموع
اجملموع العام
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املبلغ باملليم

مرجع وثيقة
اإلثـــبـــات

نقدي

صك

حتويل

ب.مساهمات عينية

املساهمات العينية
التاريخ

املرتشح-
أعضاء القائمة
االسم واللقب

عدد بطاقة
الــــــتـــعريف
الوطــــــنيـــة

مــرجــــع
وثيــــــقة البيان
اإلثبــــات

الكمية

فــــــــــــرتة
االستعمال
(باليوم)

تــــقــــديـــر
املساهمة
العــــيـــــــنية
باملليم ()1

اجملموع
اجملموع العام
(((1قيمــة االســتعمال = (كلفــة الشــراء 365x)/فــرة االمتــاك بالســنة)  xفــرة االســتعمال
باليوم
(*) فــرة االمتــاك  :تتغــر بحســب نوعيــة التجهيــزات – مثــال  - :كمبيوتــر مكتبــي أو حممــول
ومعــدات ســمعية ولوحــة إلكرتونية/هاتــف ذكــي أو هاتــف جــوال 3 :ســنوات – برجميــات  :ســنة واحــدة
– معــدات أخــرى (أثــاث مكتبــي ومكيــف هوائــي وثالجــة وآلــة قهــوة  5 : )...ســنوات.
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 . 2 I.Iمساهمة احلزب السياسي
التاريخ

مرجع وثيقة اإلثبات

املبلغ باملليم
نقدي

عملية بنكية

تقدير املساهمة العينية

اجملموع
اجملموع العام

 . 3I.Iالتمويل اخلاص
التاريخ

االسم واللقب

عدد بطاقة
الــــــتـــعريف
الوطــــــنيـــة

مرجع وثيقة
اإلثبات

املبلغ باملليم وكيفية اخلالص
نقدي

عملية
بنكية

تقدير العيني

اجملموع
اجملموع العام

 . 4I.Iمــوارد أخــرى (عائــدات مبيعــات بعــض املــواد املســتعملة كدعامــة
دعائيــة أقمصــة)...
التاريخ

نوعية العملية

مرجع وثيقة اإلثبات

اجملموع
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املبلغ الفردي
(باملليم)

املبلغ اجلملي
(باملليم)

. 1IIIIنفقــات  :مصاريــف املقــرات (كــراء ،اســتهالك املــاء ،الكهربــاء،
الهاتــف)...
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص
الفرتة
()1

عنوان
املقر

البيان

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني دين

وثيقة اإلثبات
مــرجع
وثيــقة
إثــبــات
النفقة

املعرف
ّ
اجلبائي

مرجع
وثـيقة
خالص
النفقة

قيمة
الكراء
ماء
هاتف
كهرباء
اجملموع
اجملموع
العام

. 2IIIIنفقات  :أعباء األعوان ( أجور/أتعاب)
وثيقة اإلثبات
التاريخ

االسم
واللقب

مرجع
وثيقة
اإلثبات

عدد
بطاقة
التــعريف
الوطـنيـــة

املبلغ باملليم وكيفية اخلالص
مرجع
وثيقة
خالص
النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

تقدير
العمل
التطوعي

دين

اجملموع
اجملموع
العام
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املرجع

املعرف
اجلبائي

وثيقة اإلثبات

اجملموع

اجملموع العام

تاريخ

اخلالص

رقم
السيارة
ونوعها

فرتة
االستعمال

معلوم كراء السيارة (باملليم)
وكيفية اخلالص

نفقات الوقود (باملليم) وكيفية اخلالص

. 3IIIIنفقات  :مصاريف النقل والتنقل (كراء وسائل النقل  ،وقود )

التاريخ

اخلزينة

صك/
حتويل
عيني

غري
مدفوعة

اخلزينة

صك/
حتويل

تقدير
العيني

غري
مدفوعة

. 4IIIIنفقــات  :تكاليــف الطباعــة والنشــر (مصاريــف إعــداد وطباعــة
الوثائــق ) .. ،
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
التاريخ

طبيعة
النفقات

مرجع وثيقة
إثبات النفقة

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

اجملموع
اجملموع
العام

. 5IIIIنفقــات  :مصاريــف التظاهــرات وامللتقيــات (كــراء معــدات ،مصاريف
كــراء القاعــات ومصاريف االســتقبال)...
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
التاريخ

طبيعة
النفقات

مـرجـع
وثيـقـة اإلثبات
التظاهرة أو
امللتقى

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

اجملموع
اجملموع
العام
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. 6IIIIنفقات :مصاريف الدعاية (إنتاج سمعي بصري)...،،
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
طبيعة
النفقات

التاريخ

مرجع وثيقة
إثبات النفقة

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

اجملموع
اجملموع
العام

. 7IIIIنفقات  :مشرتيات املواد املستهلكة (مواد مكتبية وغريها)..
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
التاريخ

اجملموع
اجملموع
العام
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طبيعة
النفقات

مرجع وثيقة
إثبات النفقة

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

. 8IIIIنفقات  :استعمال التجهيزات
طبيعة
التجهيزات

فرتة
االستعمال

القيمة
األصلية

القيمة التقديرية
لالستعمال
بالدينار ()1

املبلغ باملليم وكيفية اخلالص
اخلزينة

صك/
حتويل

تقدير
العيني

غري
مدفوعة

فرتة االمتالك  5سنوات بالنسبة إىل أثاث املكاتب ،مكيف هواء ،ثالجة ..و 3سنوات بالنسبة إىل
أجهزة الكمبيوتر ومعدات سمعية..

. 9IIIIنفقات  :االتصال (الربيد والهاتف)..
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
التاريخ

طبيعة
النفقات

مرجع وثيقة
إثبات النفقة

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

اجملموع
اجملموع
العام
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. 10IIIIنفقات  :نفقات خمتلفة (أعباء مالية )...،،
املبلغ باملليم وكيفية اخلالص

وثيقة اإلثبات
طبيعة
النفقات

التاريخ

مرجع وثيقة
إثبات النفقة

املعرف
اجلبائي

مرجع وثيقة
خالص النفقة

اخلزينة

صك/
حتويل

عيني

غري
مدفوعة

اجملموع
اجملموع
العام

. 11IIIIنفقات غري مدفوعة
مزودون ومسدو
ّ
خدمات

تاريخ
التزود أو اخلدمة
ّ

موضوع النفقة

مرجع وثيقة
اإلثبات()1

املبلغ باملليم

اجملموع
التزود أو اخلدمة املشار إليها سلفا عند بيان النفقة
()1مرجع وثيقة
ّ

 . 12IIIIجرد املعدات يف نهاية احلملة االنتخابية
البيان

تاريخ
االقتناء

مرجع وثيقة اإلثبات

اجملموع
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املبلغ اخلام

قيمة
االستهالك

املبلغ
الصايف
باملليم

.V

التظاهرة
عدد :

توزيع النفقات حسب أنشطة
احلملة (تظاهرة ،ملتقى ،حفل
استقبال،موكب سيارات)..

التاريخ

وصف
النشاط

املكان

مرجع إعالم
هيئة االنتخابات

الكلفة باملليم

1
2
3
4
X
اجملموع

. VI

بطاقة النفقات املباشرة بعنوان
نشاط انتخابي
التظاهرة عدد ......: 1
املبلغ وطريقة اخلالص

تاريخ النفقة

طبيعة النفقة

مرجع إعالم

مرجع

هيئة االنتخابات

وثيقة اإلثبات

نقدا

صك/

تقدير

حتويل

العيني

اجملموع
اجملموع العام
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.1تعريف القائمة/املرتشح
اسم القائمة /املرتشح

...........................................................:

الدائرة االنتخابية .........................................................................:
 .2موازنة حساب احلملة االنتخابية لالنتخابات 2019
أبواب املوازنة

اإليضاح

املبلغ

/Iجمموع موارد احلملة

+X

/IIجمموع مصاريف احلملة

-X

/IIIنفقات مل تسدد بعد

+X

/IVالرصيد بالبنك

-X

/Vالرصيد بالصندوق

-X

اجملموع
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