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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 النهائيّة  بالنتائج  بالتصريح  يتعلّق  2021  مارس  23  في  مؤّرخ  2021  لسنة  5  عدد  لالنتخابات  المستقلّة  العليا  الهيئة  قرار
 2021 لسنة السرس بلديّة في الجزئيّة البلدية لالنتخابات

 

 لالنتخابات، المستقل ة العليا الهيئة مجلس  إن  

 منه،  133و 126و 34 الفصول وخاص ة  الدستور، على االطالع  بعد

خ  2012  لسنة  23  عدد   األساسي  القانون  وعلى   جميع   وعلى  لالنتخابات،  المستقل ة  العليا  بالهيئة  المتعل ق   2012  ديسمبر  20  في  المؤر 
مته،  نق حته التي  النصوص  وتم 

خ  2014  لسنة  16  عدد  األساسي  القانون  وعلى   التي   النصوص  جميع  وعلى  واالستفتاء،  باالنتخابات  المتعل ق  2014  ماي   26  في  المؤر 
مته، أو  نق حته ة   تم   منه،  148و(  جديد ) 143و 142 الفصول  وخاص 

خ   2021  لسنة   17  عدد   الرئاسي  األمر   وعلى   بلدي ة   في   الجزئي ة  البلدية   لالنتخابات  الناخبين  بدعوة   المتعل ق   2021  فيفري   25  في   المؤر 
 ، 2021 لسنة  السرس 

خ 2017 لسنة 1033 عدد الحكومي  األمر  وعلى  البلدية،  المجالس أعضاء عدد بضبط  المتعل ق  2017 سبتمبر 19 في  المؤر 

خ   2017  لسنة   1041  عدد   الحكومي   األمر   وعلى   الحملة   على   لإلنفاق   الجملي   السقف   بتحديد  المتعل ق   2017  سبتمبر  19  في   المؤر 
 البلدية، االنتخابات إلى  بالنسبة وإجراءاته  شروطه   وضبط العمومي  التمويل سقف وبتحديد الخاص  التمويل  وسقف النتخابيةا

خ   2014  لسنة   5  عدد   القرار   وعلى   تم    كما   لالنتخابات،  المستقل ة   العليا  للهيئة   الداخلي   النظام   بضبط   المتعل ق   2014  أفريل   24  في   المؤر 
خ  2014 لسنة  12 عدد بالقرار تنقيحه  ، 2014 جويلية  16 في  المؤر 

خ   2014  لسنة  20  عدد   القرار  وعلى   تم    كما  وطرقه،  وإجراءاته  االنتخابية  الحملة   تمويل  قواعد  بضبط   المتعل ق  2014  أوت  8  في   المؤر 
خ 2017 لسنة 17 عدد بالقرار  وإتمامه تنقيحه  ،2017 أكتوبر 23 في  المؤر 

خ  2014  لسنة  30  عدد  القرار  وعلى   وإتمامه   تنقيحه  تم    كما  والفرز،  االقتراع   وإجراءات  بقواعد  المتعل ق  2014  سبتمبر  8  في  المؤر 
خ  2018 لسنة  2 عدد بالقرار  ،2018 جانفي  2 في  المؤر 

خ   2014  لسنة  32  عدد   القرار  وعلى   تم    كما  عنها،  واإلعالن  النتائج  احتساب   وإجراءات   بقواعد  المتعل ق  2014  أكتوبر  14  في  المؤر 
خ 2014 لسنة 33 عدد بالقرار  وإتمامه تنقيحه خ 2018 لسنة  4 عدد والقرار  2014 نوفمبر 6 في  المؤر   ،2018 جانفي  9 في  المؤر 

خ   2017  لسنة   10  عدد   القرار   وعلى   تم    كما  جهوية، وال   البلدية   لالنتخابات  الترش ح  وإجراءات  بقواعد   المتعل ق  2017  جويلية   20  في   المؤر 
خ  2018  لسنة  1 عدد بالقرار  وإتمامه تنقيحه  ،2018 جانفي 2 في المؤر 

خ  2019  لسنة  22  عدد  القرار  وعلى  وإجراءاتها،  االستفتاء  وحملة  االنتخابية  الحملة   تنظيم  قواعد  بضبط  المتعل ق   2019  أوت  22  في  المؤر 

خ  2020  لسنة   10  عدد  القرار   وعلى  الهيئة،  مجلس   ألعضاء  بُعد  عن  الحضور   اعتماد  تراتيب  بضبط  المتعل ق  2020  جوان  18  في  المؤر 

خ  2020  لسنة  29  عدد  القرار  وعلى   لسنة   السرس  بلدي ة  في  الجزئي ة  البلدية  االنتخابات  بروزنامة  المتعل ق  2020  أكتوبر  24  في  المؤر 
2021، 

خ   2021  لسنة   1  عدد   القرار   وعلى   في   الجزئي ة  البلدي ة   لالنتخابات   االنتخابي ة   الروزنامة   تنفيذ  بتعليق  المتعل ق   2021  جانفي   13  في   المؤر 
 ، 2021 لسنة السرس بلدي ة

خ   2021  لسنة   2  عدد   القرار   وعلى   بلدي ة   في   الجزئي ة   البلدي ة   االنتخابات   روزنامة   تنفيذ  باستئناف   المتعل ق  2021  فيفري   19  في   المؤر 
 ، 2021 لسنة  السرس 

 ،2021 مارس  16 بتاريخ المنعقدة جلسته في   لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة مجلس مداوالت  ضرمح  وعلى

 عنه،  الصادرة التصحيحية والقرارات النتائج بجمع المتعل ق المركزي  المكتب  محضر وعلى

  األساسي  القانون  من(  جديد)  143  الفصل   طبق  الهيئة  تمارسها  التي  الرقابة  إطار  في  وتمويلها  االنتخابية  الفترة  أحكام  احترام  من  التثب ت  وبعد
خ 2014 لسنة 16 عدد  واالستفتاء،  باالنتخابات والمتعل ق 2014 ماي 26  في  المؤر 

خ  لالنتخابات  المستقل ة  العليا  الهيئة  قرار  على  االطالع  وبعد لي ة  بالنتائج  بالتصريح  المتعل ق  2021  مارس  16  في  المؤر   لالنتخابات   األو 
 .2021 لسنة السرس  بلدي ة في  الجزئي ة  البلدية

 :نص ه اآلتي القرار  يُصدر

 :التالية النهائي ة النتائج إلى  السرس االنتخابية بالدائرة النتائج وجمع والفرز  االقتراع عملي ات  آلت – األول  الفصل

 ناخبا، 11651: االنتخابية بالدائرة المرس مين الناخبين عدد −

 ناخبا، 1217: بالتصويت  قاموا الذين الناخبين عدد −
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة 

www.legislation-securite.tn  

ح األصوات  عدد −  صوتا، 1150: القائمات لكل   بها المصر 

 ورقة،  47: الملغاة التصويت  أوراق عدد −

 ورقة،  20: البيضاء التصويت  أوراق عدد −

 .63.88:  االنتخابي الحاصل  −

ح األصوات  عدد −  :مترش حة  قائمة لكل   بها المصر 

 

النسبة الماوية من عدد   بها   الُمصّرح األصوات  عدد اسم القائمة المترشحة 
 األصوات المصرح بها 

 باألرقام   لم  بلسان الق  

 %, 27.83 320 صوتا   وعشرون ثالثمائة األخضر  الغصن  قائمة

 41.30 % 475 صوتا  وسبعون  وخمسة  أربعمائة   الشعب   حركة حزب   قائمة

 30.87% 355 صوتا  وخمسون  وخمسة  ثالثمائة النهضة   حركة   حزب   قائمة

 :التالية  القائمات مقعدا 18 وعددها السرس  االنتخابية للدائرة  المخص صة  بالمقاعد فازت  أعاله، المذكورة للمعطيات تبعا – 2 الفصل

 :ذكرهم اآلتي القائمة أعضاء إلى  أُسندت مقاعد( 7)  سبعة على  تحص لت  الشعب   حركة حزب   قائمة

 الجويني، عامر .1
 حسني، مفيدة .2
 الكالعي، الطيب  محمد  .3
 حرباوي  شيماء .4
 الخماسي، ياسين .5
 الجبالي، إيمان  .6
 .حرباوي معزذ .7

 :ذكرهم اآلتي القائمة  أعضاء  إلى أُسندت  مقاعد( 6)  ست ة على تحص لت  النهضة   حركة حزب   قائمة

 حرباوي،  أحمد .1
 نصري،  سندس .2
 نور،  عادل .3
 العبيدي،  ضحى .4
 طاهري،   توفيق .5
 .الحناشي ياسمينة .6

 :ذكرهم اآلتي القائمة  أعضاء إلى  أُسندت مقاعد( 5)  خمسة على تحص لت  األخضر  الغصن قائمة  

 مسعي،  فيصل  .1
 معموري،  سنية .2
 الطرابلسي،  محمد .3
 رزقي،  شادية .4
 .دربالي الهادي .5

 .للهيئة اإللكتروني  وبالموقع التونسي ة  للجمهوري ة الرسمي  بالرائد  القرار  هذا يُنشر  – 3 الفصل

 .2021 مارس 23 في  تونس 

 


