قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس

مؤرخ في  17أكتوبر  2019يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية
قرار الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات عدد  29لسنة ّ 2019
للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية لسنة .2019
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات،
بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصول  34و75و 84و 86و 125و 126منه،
وعلى القانون األساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في  20ديسمبر  2012والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون األساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في  26ماي  2014والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء ،وعلى جميع النصوص التي
نقحته وتممته ،وخاصة الفصول  142و( 143جديد) و 148منه،
وعلى األمر الرئاسي عدد  122لسنة  2019المؤرخ في  31جويلية  2019والمتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات الرئاسية لسنة ،2019
وعلى القرار عدد  5لسنة  2014المؤرخ في  24أفريل  2014والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،كما تم
تنقيحه بالقرار عدد  12لسنة  2014المؤرخ في  16جويلية ،2014
وعلى القرار عدد  18لسنة  2014المؤرخ في  4أوت  2014والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقرار عدد  18لسنة  2019المؤرخ في  14جوان ،2019
وعلى القرار عدد  20لسنة  2014المؤرخ في  8أوت  2014والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه ،كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  17لسنة  2017المؤرخ في  23أكتوبر ،2017
وعلى القرار عدد  30لسنة  2014المؤرخ في  8سبتمبر  2014والمتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ،كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد  2لسنة  2018المؤرخ في  2جانفي ،2018
وعلى القرار عدد  32لسنة  2014المؤرخ في  14أكتوبر  2014والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها ،كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  33لسنة  2014المؤرخ في  6نوفمبر  2014والقرار عدد  4لسنة  2018المؤرخ في  9جانفي ،2018
وعلى القرار عدد  22لسنة  2019المؤرخ في  22أوت  2019والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء
وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد  27لسنة  2019المؤرخ في  2أكتوبر  2019والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية
لسنة ،2019
وعلى القرار عدد  28لسنة  2019المؤرخ في  2أكتوبر  2019والمتعلق بتحديد الروزنامة االنتخابية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية
لسنة .2019
وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها،
وعلى محضر المكتب المركزي ال ُمكلف بجمع نتائج االقتراع،
وبعد التثبت من احترام المترشحيْن ألحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المؤرخ في  14أكتوبر  2019والمتعلق بالتصريح بالنتائج األولية للدورة الثانية
لالنتخابات الرئاسية لسنة .2019
وبعد المداولة ،يُصدر القرار اآلتي نصه:
الفصل األول – آلت عمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج النهائية التالية:
أولاُ :معطيات عا ّمة
−
−
−
−
−

العدد ال ُجملي للناخبين المسجلين  7074566:ناخباً،
العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت  3892085:ناخباً،
العدد الجملي لألصوات المصرح بها  3820825:صوتاً،
العدد الجملي ألوراق التصويت الملغاة  55348:ورقة،
العدد الجملي ألوراق التصويت البيضاء  15912:ورقة.

صرح بها لكل مترشّح
ثانيا ا :عدد األصوات ال ُم ّ
اسم المترشح عدد األصوات ال ُمصرح بها لكل مترشح النسبة المائوية من عدد األصوات ال ُمصرح بها بلسان القلم باألرقام :
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إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn

−
−

قيس بن المنصف بن محمد سعيد مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة وواحد وثالثون%2 777 931 71 .72 :
نبيل بن رشيد القروي مليون واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون %1 042 894 29 .27 :

الفصل  – 2تبعا ً لتحصل المترشح السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيد على األغلبية ال ُمطلقة لألصوات ال ُمصرح بها في الدورة الثانية
من االنتخابات الرئاسية ،تُصرح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بفوزه في االنتخابات الرئاسية لسنة .2019
الفصل  – 3تُلحق بهذا القرار جداول تتضمن عدد األصوات ال ُمصرح بها لكل مترشح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من
مراكز الجمع وعددها  33مركزا ً .وتُمثل الجداول ال ُمشار إليها جزءا ال يتجزأ من هذا القرار.
الفصل  – 4ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  17أكتوبر .2019
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