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مقدمة
اشتمل قانون الانتخاب رقم  22لسنة  6891والذي جرت على أساسه انتخابات عام  6898على
تقسيم اململكة إلى  22دائرة انتخابية لكل منها عدد من املقاعد يتراوح بين  2إلى  8مقاعد ،وعلى حق
الناخب في التصويت لعدد من املرشحين يساوي أو يقل عن عدد املقاعد املخصصة لدائرته
الانتخابية .وعشية انتخابات عام  ،6883تم تعديل قانون الانتخاب إلى نظام "الصوت الواحد" الذي
يمنح الناخب الحق باختيار مرشح واحد فقط بغض النظر عن عدد مقاعد دائرته الانتخابية ،وقد
جرت عام  ،6883ثم عام  6881على أساسه.
وفي عام  2226صدر قانون الانتخاب رقم  33لسنة  2226وتم بموجبه رفع عدد مقاعد مجلس النواب
من  92إلى  623مقاعد ،وعدد الدوائر إلى  34دائرة .وعشية الانتخابات في عام  2223جرى تخصيص
 1مقاعد للنساء ،وجرت على أساس هذا القانون انتخابات عام  2223ثم عام .2221وصدر عشية
انتخابات عام  ،2262القانون املقؤقت رقم  8لسنة  2262الذي رفع عدد املقاعد من  623إلى 629
ً
ً
مقاعد ،وزيادة املقاعد املخصصة للنساء من  1إلى  62مقعدا .بهذا أصبح عدد املقاعد  622مقعدا،
وتضمن نظام الانتخاب ما سمي بالدوائر الفرعية أو ما عرف بالدوائر "الوهمية".
وفي عام  2262صدر قانون الانتخاب الذي جرت على أساسه انتخابات عام  ، 2263والذي تضمن رفع
ً
ً
عدد مقاعد املجلس من  622إلى  642مقعدا من ضمنها  21مقعدا للقائمة الوطنية املغلقة على
ً
أساس التمثيل النسبي واعتبار ألاردن كله دائرة انتخابية واحدة ،وزيادة مقاعد النساء إلى  64مقعدا
بمعدل مقعد لكل محافظة ولكل دائرة من دوائر البادية الثالث.
مشروع قانون الانتخاب لسنة 5102
شكل مشروع القانون الجديد لالنتخاب نقلة نوعية ،إذ تم الول مرة اعتماد نظام القائمة النسبية
الكامل على مستوى املحافظة( ،مع تقسيم املحافظات الكبيرة إلى دوائر فرعية ،من املتوقع أن يبلغ
عددها  4في محافظة العاصمة ،و 3في محافظة إربد ،و 2في محافظة الزرقاء) ،بالضافة إلى دوائر
البادية الثالث .ويعتبر نظام التمثيل النسبي أكثر ألانظمة عدالة ،إذ يقلل من عدد ألاصوات املهدورة،
ويضمن أوسع تمثيل سياس ي واجتماعي .ويذكر أن نسبة ألاصوات املهدورة في الانتخابات السابقة منذ
العام  6898تراوحت ما بين  %44إلى  %12من الاصوات املشاركة في الاقتراع.
ً
وتقؤيد ألاحزاب السياسية غالبا نظام القائمة النسبية املغلقة التي يتم ترتيب املرشحين فيها حسب قرار
الحزب أو باالتفاق بين ألاحزاب املقؤتلفة ،أو بين املرشحين في قوائم غير الحزبيين .وتختار ألاحزاب
السياسية مرشحيها على أسس ديمقراطية ،حيث تجري انتخابات تمهيدية لهذا الغرض يشارك فيها
أعضاء الحزب ،وهناك أحزاب تسمح بمشاركة مقؤيديها في عملية الانتخابات الداخلية .والناخب عندما
يصوت للقائمة بحسب هذا النظام ،فهو يصوت كذلك للترتيب وال يستطيع أن يغير فيه.
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القائمة النسبية املفتوحة
من أجل توسيع املشاركة ،هناك العديد من الدول تعتمد القائمة املفتوحة التي تسمح للناخب أن
ً
يقوم أوال باختيار القائمة وبعدها يصوت ملرشحي القائمة ،وبناء على الصوت ألاول تحدد حصة كل
قائمة من املقاعد ،أما الصوت الثاني فهو يسهم في إعادة ترتيب املرشحين ضمن القائمة .ومن أجل
ضمان تمثيل حقيقي داخل القائمة ،أقترح أن يصوت الناخب في الصوت الثاني إلى مرشح واحد فقط
وذلك لتجنب آلاثار السلبية الناجمة عن "التكتيكات الانتخابية".
أما بخصوص توزيع املقاعد ،أقترح أن يتم اعتماد حد أدنى لكل دائرة؛ من  3مقاعد بما فيها املقعد
املخصص للمرأة ،وأن يتم التوزيع على أساس الكثافة السكانية مع أخذ العوامل الجغرافية والتنموية
بعين الاعتبار  ،وفي حال وجود انحراف عن املعدل الخاص (حصة املقعد) ،يجب أن ال يزيد أو يقل
الانحراف عن  %22إلى  .%24واعتماد املحافظة دائرة انتخابية واحدة ،مع تقسيم املحافظات الكبرى
(عمان  ،اربد ،الزرقاء).
آلية توزيع املقاعد
اعتمد مشروع القانون الجديد طريقة احتساب الفوز حسب نظام الباقي ألاعلى:
مثال :الدائرة رقم كذا :عدد املقاعد  ،4عدد الناخبين 692222 :ناخب.
عدد الاصوات الصحيحة املقترعة 622222 :صوت.
نتائج الاقتراع:
القائمة الاولى :حصلت على  24222صوت.
القائمة الثانية :حصلت على  68222صوت.
القائمة الثالثة :حصلت على  62222صوت.
القائمة الرابعة :حصلت على  9222صوت.
القائمة الخامسة :حصلت على  1222صوت.
وحصلت العديد من القوائم ألاخرى على أقل من  4222صوت (بمجموع  32222صوت)
وعلى أساس نظام الباقي ألاعلى ،يتم تقسيم املقاعد الخمسة على النحو التالي:
املعدل الحسابي 51111 = 2 ÷011111 :حصة املقعد.
املقاعد التي ستحصل عليها القوائم ستكون على النحو التالي:
القائمة ألاولى =22222 ÷ 24222 :مقعد  4222 +صوت
القائمة الثانية =22222 ÷ 68222 :صفر  68222 +صوت
القائمة الثالثة =22222 ÷62222 :صفر  62222 +صوت
القائمة الرابعة = 22222 ÷ 9222 :صفر  9222 +صوت
القائمة الخامسة =22222 ÷1222 :صفر  1222 +صوت
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بهذا تحصل القائمة الاولى على مقعد ،ويبقى  3مقاعد توزع على اكبر البواقي ،مقعد لكل من القوائم
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
وهنا نالحظ أن القائمة ألاولى التي حصلت على  24222صوت ،تحصل على مقعد واحد ،وكذلك تكون
حصة القائمة الخامسة التي حصلت على  1222صوت مقعد واحد.
نظام سانت لوجي:
يتم تقسيم النواتج على أرقام فردية كالتالي ،1 ،4 ،3 ،6 :وهكذا حسب الحاجة.
1222 )3( 9222 )3(62222 )2(68222 )6(24222
2222 2111
3222 1333 )3( 9333
توزع املقاعد الخمسة على النحو التالي:
القائمة ( :)6تحصل على مقعدين؛ هما املقعد (ألاول) واملقعد (الرابع)
القائمة ( :)2تحصل على مقعد واحد؛ هو املقعد (الثاني).
القائمة ( :)3تحصل على مقعد واحد هو املقعد (الثالث)
القائمة ( :)3تحصل على مقعد واحد هو املقعد (الخامس).
القائمة ( :)4ال تحصل على أي مقعد.
نظام سانت لوجي معدل
يختلف فقط عن نظام سانت لوجي في أن تقسيم النواتج ال يبدأ بالتقسيم على العدد  ،6وإنما العدد
 ،6.3فتكون النتائج كالتالي:
1222 9222 62222 68222 24222
3294 4163
)3(9416 )2(63416 )6( 61941
2222 2111
3222 )4(1333
)3(9333
يذهب املقعد  6واملقعد  3للقائمة الاولى ( مقعدان).
يذهب املقعد  2واملقعد  4للقائمة الثانية (مقعدان)
يذهب املقعد  3للقائمة الثالثة ( مقعد)
القائمة الرابعة  9222والقائمة الخامسة  1222لم تحصل على أي مقعد
طريقة دي هونت
تتميز طريقة دي هونت بتقسيم النواتج على أعداد متسلسلة كالتالي ،4 ،3 ،3 ،2 ،6( :إلخ حسب
الحاجة.
0111 0111 05111)4( 00111)5( )0(52111 0
4

3111 4111 0111 )2(0211 )3(05211 5
5111 5002 4111
0333 0333 3
املقعد  6واملقعد 3للقائمة الاولى (مقعدان)
املقعد 2واملقعد  4للقائمة الثانية (مقعدان)
املقعد  3للقائمة الثالثة (مقعد واحد)
القوائم الرابعة  9222والخامسة  1222لم تحصل كل منهما على أي مقعد.
اقترح اعتماد سانت لوجي أو سانت لوجي املعدل.
نسبة الحسم
العديد من البلدان التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي تعتمد نسبة حسم ،وهي تتفاوت بين  %2.11كما
هي في هولندا ،وتصل إلى  %62كما هو في تركيا .ونسبة الحسم تهدف إلى تقليل عدد الاحزاب والقوائم
في البرملان .ويتضمن قانون الانتخابات في املغرب نسبة حسم  %1على مستوى الدوائر و %3على
مستوى القائمة الوطنية،
وهناك إمكانية العتماد نسبة حسم على أساس  2.1من حصة املقعد.
ففي حال بلغ عدد الاصوات  92222وعدد املقاعد  62مقاعد تكون نسبة الحسم كالتالي:
 9222 =62÷92222حصة املقعد
وتكون نسبة الحسم  3922 =2.1×9222صوت من اجل املشاركة في عملية التوزيع.
وفي حال تم اعتماد نظام سانت لوجي أو دي هونت ال أعتقد أن هناك حاجة لوجود نسبة الحسم.
التسجيل
ضرورة إعطاء حق لكافة املواطنين الذين يبلغون سن  69يوم الاقتراع حق التصويت واملشاركة في
الانتخابات وتستطيع دائرة الاحوال املدنية إصدار كشف بأسماء كافة املواطنين الذين يملكون حق
الاقتراع بناء على تحديد موعد الاقتراع ،وضرورة أن يتم توزيع الناخبين على صناديق الاقتراع بما ال
يتجاوز  122ناخب لكل صندوق .
تسجيل واعتماد القوائم واملرشحين
يجب التأكيد على أن ألاساس في الترشح هو القوائم وليس ألافراد ،ولهذا يجب أن يبدأ الترشح
ً
وتسجيل واعتماد القوائم قبل  33يوما من الاقتراع  ،ويجري قرعة بين كافة القوائم في الدائرة
لتحديد الارقام ،وبعد بدء الدعاية الانتخابية ال يحق للمرشحين الانسحاب ولكن يجوز للقائمة
الانسحاب قبل  62أيام من موعد الاقتراع ،وال يقؤثر على أرقام القوائم.
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الحد الادنى للترشح . 3
رسوم الترشح يجب ان تكون على القائمة وليس على ألافراد.
إن كل قائمة يجب أن تدفع رسوم غير مستردة  3222دينار ،و 1222دينار رسوم تأمين للدعاية
الانتخابية.
الكوتا النسائية
ً
ضرورة اعطاء املرأة مقعدا في كل دائرة على الاقل ،وتحديد ثلث القائمة الوطنية للنساء.
حول حق نقل الناخبين من دائرة إلى اخرى في نفس املحافظة وكذلك حق نقلهم إلى محافظة اخرى
للتصويت على مقعد خاص (الشيشان والشركس واملسيحيين) :بما انه يحق للشيشاني والشركس ي
واملسيحي الترشح في كافة الدوائر الانتخابية ال أعتقد هناك حاجة إلى نقل الناخبين من دائرة إلى أخرى
(مالحظة يمكن إجراء النقل ولكن قبل موعد الانتخابات بسنة على ألاقل).
سقف إلانفاق على الحمالت الانتخابية
ضرورة تحديد سقف للصرف على الحمالت الانتخابية ووجود آلية ناجعة ملراقبة املصاريف الانتخابية
(املادة  26ب).
اقتراح للنقاش
 22222دينار لكل قائمة  122+دينار لكل  6222ناخب في الدائرة.
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الملحق رقم ()1

آلية توزيع املقاعد (سانت لوجي)
مثال افتراض ي :عدد الناخبين املسجلين 62222
عدد املقترعين1422 :
الاصوات الصحية1322 :
عدد املقاعد63 :
وحصلت القوائم على ألاصوات التالية:
الاولى  ،3222الثانية ،2622الثالثة  ،6322الرابعة 122
وحسب طريقة توزيع املقاعد سانت لوجي يتم تقسيم نتائج القوائم على 6،3،4،1،8،63
Aالاولى

Bالثانية

)5(2100.0
)0( 3200.0
6
)0(700.0
)4(1066.7
3
)01(420.0
)2(640.0
4
)05(300.0
)0(457.1
1
233.3
)00(355.5
8
190.9
)03(290.9
66
161.5
246.1
63
وبهذا حصلت القوائم على املقاعد حسب التسلسل
القائمة الاولى 6،3،1،9،66،63 :ومجموعها  1مقاعد.
القائمة الثانية 2،1،62،62 :ومجموعها  3مقاعد.
القائمة الثالثة ،3،8 :ومجموعهما مقعدان.
القائمة الرابعة  ،4ولها مقعد واحد.

امللحق رقم ( :)5املال والانتخابات
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Cالثالثة

Dالرابعة

)3(1300.0
)0(433.3
260.0
185.7
144.4
118.2
100.0

)2(700.0
233.3
140.0
100.0
77.8
63.6
53.8

السودان
حوى قانون الانتخابات عددا من الضوابط نذكر منها:
أوال :حظر املال ألاجنبي :املادة  ( 6) 11نصها :ال يجوز للمرشحين أو ألاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة إلانتخابية
من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية.
ثانيا :التمويل العام لألحزاب السياسية :جعل القانون التمويل العام من مصادر تمويل ألاحزاب وذلك في املادة
(-2-11ج) والتي تجعل من تلك املصادر" :املساهمات املالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان
وحكومات الواليات لكافة ألاحزاب السياسية أو املرشحين بقدر متساو".
ثالثا :املساهمات املالية :نص القانون على قبول املساهمات من مصادر سودانية لألحزاب واملرشحين في املادة ( -11
-2د) ولم ينص على حدود لها.
رابعا :سقف الصرف على الحمالت :نص القانون في املادة ( )3-11على أن "تقوم املفوضية بتحديد سقف الصرف
ً
استنادا إلى الاعتبارات آلاتية:
على مناشط الحملة الانتخابية لألحزاب السياسية واملرشحين،
(أ) اتساع املنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك املنطقة،
(ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في املنطقة وتوفر سبل املواصالت والاتصاالت،
(ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء املنطقة،
(د) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية إلانتخابية".
خامسا :حظر استعمال إمكانيات الدولة :املادة ( )18تنص على حظر استعمال إمكانيات الدولة واملوارد العامة
ً
ألغراض الحملة الانتخابية .ويعتبر املرشح ،مرتكبا ملمارسة غير قانونية في حالة استخدامه موارد وإمكانات الدولة في
تنفيذ مناشط الحملة الانتخابية (املادة .)81
سادسا :إلافصاح املالي :يجب على كل مرشح أو حزب سياس ي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم
ً
الانتخابية للمفوضية في موعد ال يتجاوز ثالثين يوما بعد تاريخ إلاعالن الرسمي عن النتائج النهائية لالنتخابات (املادة
 .)12يعد املرشح أو الحزب السياس ي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم للمفوضية ،دون عذر مقبول ،حسابا
كامال ومفصال حول جميع إلايرادات واملصروفات خالل الحملة الانتخابية (املادة .)88
سابعا :التمويل العيني باستخدام إلاعالم :ينص القانون في املادة ( )11على إتاحة أزمان متساوية للبث لألحزاب
السياسية واملرشحين ،وأن تقوم املفوضية بالتشاور مع ألاحزاب السياسية وأجهزة إلاعالم بإعداد برنامج شامل
لذلك.
املادة ( :)18ال يجوز ألي مرشح أو حزب سياس ي استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام املادية أو
البشرية فيما عدا أجهزة إلاعالم ً
مجانا ،على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم
الخدمات املق دمة وأن تنطبق على جميع ألاحزاب
السياسية واملرشحين بالتساوي ودون تمييز.
املادة ( :)12يجب على كل مرشح او حزب سياس ي تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملتهم الانتخابية
الى املفوضية مباشرة في موعد ال يتجاوز  32يوما من تاريخ الاعالن الرسمي عن النتائج النهائية لالنتخابات او
الاستفتاء.ويجب ان يكون الحساب املقدم مفصال بحيث يححد كافة الاموال واملوارد التي تم جمعها  ..ومصادرها
وكيفية صرفها على ان يكون ذلك الحساب مدققا قانونا حسب الاصول.
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املفوضية وضبط تمويل الانتخابات
ولكن ،وبعيدا عما قام به الحزب الحاكم أعاله ،فإن املفوضية القومية لالنتخابات لم تنفذ الضوابط القانونية
املتفق عليها وكانت أهم الخروقات متعلقة بتحديد السقف لصرف الحمالت ،والتمويل العام لألحزاب سواء أكان
ماديا أم عينيا .وسنتطرق لذلك فيما يلي:
قرار ( )22سقف الصرف علي الحمالت الانتخابية
بتاريخ 2262/3/36م أصدرت املفوضية هذا القرار .ولكن ،وككل ألادبيات التي تصدر عن املفوضية فإن التاريخ
الوارد في املكاتبة ال يعني الكثير ،إذ غالبا ما يكون التاريخ الفعلي لصدار القرار أو الخطاب هو بعد ذلك بكثير ،نفس
الش يء ينطبق على هذا القرار ،فإننا نجد تاريخ القرار هو آخر يوم من مارس إال أن وكالة السودان لألنباء (سونا) –
وهي على صلة مباشرة باآللية املشتركة وباملفوضية -أوردت هذا الخبر بعد أربعة أيام أي في الرابع من أبريل مما يش ي
أن هذا هو تاريخ القرار الحقيقي .يعني أن قرار تحديد سقف الصرف على الحمالت جاء قبل خمسة أيام من نهاية
الحمالت الانتخابية!
أن قانون الانتخابات نص على أن تقوم املفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية استنادا
العتبارات حجم املنطقة الجغرافية وعوائق الحركة فيها ،وسهولة املواصالت ،وعدد السكان وتوزيعهم (املادة .)3-11
علق مركز كارتر على التمويل في الانتخابات ابريل ( 2262أعلنت املفوضية القومية لالنتخابات في  3أبريل أن الحد
ألاقص ى للصرف ملرشح رئاسة الجمهورية  17مليون جنيه سوداني ،ولرئاسة حكومة جنوب السودان  7مليون جنيه
سوداني ،وللمناصب ألادنى مبالغ أقل .لقد فشلت املفوضية القومية لالنتخابات في إضفاء أي فعالية على الهدف من
ً
وراء وضع سقف أعلى للصرف الانتخابي بسبب التأخير في إعالن حدود الصر ف وبسبب وضع سقف عال جدا يساوي
أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد في السودان).
قال د.جالل محمد أحمد ألامين العام للمفوضية القومية لالنتخابات إن نسبة مساهمة املانحين سوف تصل إلى
" "%33ومساهمة الحكومة " "%41وابان أنهم في املفوضية سيكون لهم دور في توزيع ألاموال بعدالة كما أن
ً
املفوضية ستقوم بتوزيع الفرص لألحزاب وأشار إلى وجود سقف محدد للصرف ملقابلة الحمالت إلانتخابية مشيرا إلى
أن املفوضية ستقوم بمراجعة ما صرف لجميع ألاحزاب وقال إن ادارة أموال املانحين تتم عبر ثالث مستويات :لجنة
سياسية تضم املفوضية وألامم املتحدة واليونيمس واليونميد واملجموعة ألاوروبية وبعض املانحين وأصدقاء إلايقاد
ولجنة فنية ولجنة السياسات العليا  ،وأضاف :هذه اللجان تقوم باملتابعة اللصيقة ألموال املانحيين وتقييم ورصد
إلاحتياجات وكل ألاعمال الفنية وادارة ألاعمال واملسائل املتعلقة بالنتخابات كما أن الدعم ألامريكي سيصل عبر
ً
املعونة ألامريكية في شكل مساعدات فنية تنتهي بمجرد انتهاء العملية الانتخابية مبينا أنه بموجب قانون الانتخابات
يجب أن يستخدم املال املخصص ألغراض الحملة إلانتخابية في تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب
السياس ي أو املرشح من اعداد ونشر برنامجه الانتخابي وتغطية املصاريف املتعلقة بجميع توقيعات املقؤيدين.
تونس
امر عدد  6291لسنة  2266مقؤرخ  3اوت  2266يتعلق بضبط سقف لالنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة
املساعدة على تمويل الحملة الانتخابية النتخاب اعضاء املجس الوطني التأسيس ي.
واكد الفصل الاول على ان تنتفع كل قائمة مترشحة النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي واملتحصلة على الوضع
النهائي وفقا الحكام الفصل  24من املرسوم عدد  34لسنة  2266املقؤرخ في  62ماي  2266املتعلق بانتخاب املجلس
الوطني التأسيس ي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
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خمسة وثالثون دينار ا (34د) عن كل الف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي ال يفوق عددالناخبين املرسمين مائتي الف ( 222الف) ناخب.
 خمسة وعشرون دينارا(24د) عن كل الف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر التي يساوي او يفوق عدد الناخبيناملرسمين بها مائتي الف ( 222الف) ناخب.
ويوزع نصف املبلغ على القائمات املترشحة  1ايام قبل بداية الحملة الانتخابية ويوزع النصف الثاني خالل  62ايام
الاخيرةمن الحملة بناء على طلب كتابي مشفوعا بمقؤيدات في خصوص النفقاتز وفي حال عدم حصول القائمة على
 %3من الاصوات املصرح بهاعلى مستوى الدائرة يعد اعضاءها متضامنين في ارجاع القسط الثاني.
وحدد الفصل  1سقف الانفاق الانتخابي بالنسبة الى كل قائمة بثالثة اضعاف مبلغ املنحة..
هذا وكان قانون الانتخابات قد اشترط على القائمة ان يكون لها حساب بنكي خاص .واكدت الفقرة  63من الفصل
 3من مشروع قانون املتعلق بالهيئة املستقلة لالنتخابات على ادارة التمويل العمومي للحمالت الانتخابية واتخاذ
القرارات الالزمة في شأنه.

املغرب
اصدر رئيس الحكومة املغربية قرار رقم  66.21.3في  2266/62/22بتحديداملبلغ الكلي ملساهمة الدولة
في تمويل الحمالت الانتخابية التي تقوم بها الاحزاب السياسية املشاركة في الانتخابات العامة النتخاب
اعضاء مجلس النواب يوم  2266/66/24وحددت املادة الاولى مبلغ املساهمة ب ( )222مليون درهم
املبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت الانتخابية التي تقوم بها الاحزاب السياسية واشارت
املادة  3الى انه يجوز صرف  %32من املبلغ مسبقا.
واكدت املادة  62من قانون تنظيمي رقم  66.21يتعلق بمجلس النواب على انه يجرد من العضوية كل
نائب تخلف عن ايداع جرد مصاريف الحملة الانتخابية داخل الاجل املحدد قانونا او لم يرفق الجرد
املذكور بالوثائق املثبته للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للالعذار املوجهة اليه في شأنهما من
قبل الرئيس الاول ملجلس الاعلى للحسابات عمال باحكام الفقرة الاخيرة من املادة  83من هذا القانون.
وشددت املادة  83على املترشحين لالنتخابات التشريعية ان يلتزموا بسقف املصاريف الانتخابية
املححد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية املكلفة بالداخلية والعدل واملالية.ويجب
على كل وكيل قائمة او مترشح ان يضع بيانا مفصال ملصادر تمويل حملته الانتخابية ،وان يقدم جردا
للمبالغ التي صرفها اثناء حملته الانتخابية وان يرفق الجرد املشلر اليه بجميع الوثائق التي تثبت صرف
املبالغ املذكورة(املادة ،)83ويجب ان يتم ايداع داخل اجل شهر واحد من تاريخ اعالن النتائج لدى
املجلس الاعلى للحسابات جردا باملصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق  ( .املادة
.)84
وفي الانتخابات التي جرت في  2266/66/24تم رفع سقف الحد الاعلى للصرف على الحملة الانتخابية
من  242الف درهم الى  342الف درهم للمرشح وهو ما يعادل 34الف دينار اردني.
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ليبيا
اصدرت املفوضية العليا لالنتخابات قرار رقم ( )94لسنة  2262بشأن اعتماد السقف املالي للحملة
الانتخابية للمرشحين الافراد والكيانات السياسية املقدم للمجلس وفقا لجدول تفصيلي وقد ترواح
السقف للمرشحين الافراد من  32الف دينار الى 662الاف في الدوائر الفرعية وسقف الصرف للقوائم
الانتخابية من  82الف دينار الى  322الف حسب حجم الدائرة وعدد الناخبين.
فلسطين
اكدت املادة ( )622من قانون الانتخابات رقم  8لسنة  2224انه يحظر على اي قائمة انتخابية او
مرشح الحصول على اموال لحملته الانتخابية من ايمصدر اجنبي او خارجي غير فلسطيني يشكل مباشر
او غير مباشر.
وعلى كل قائمة او مرشح شارك في الانتخابات ان يقدم جميع مصادر التمويل التي حصل عليها واملبالغ
التي انقها اثناء الحملة .وحددت املادة  626حدود صرف علال الحمالت الانتخابية ب  12الف دوالر
للمرشح الفردي في الدوائر ،ومليون دوالر للقوائم مرشح الرئاسة .ولم يصدر حتى الان انظمة من اجل
مراقبة الصرف املالي.
الجزائر
اكد قانون الانتخابات في مادنه ( )223على ان تمويل الانتخابات يتم من :مساهمة الاحزاب السياسية،
مساعدة محتملة من الدولة تقدم على اساس الانصاف ،مداخيل املترشح .وحظرت املادة ( )223على
كل مترشح الي انتخابات وطنية او محلية ان يتلقى بصفة مباشرة او غير مباشرة هبات نقدية او عينية
او اي مساهمة اخرى مهما كان شكلها من اي دولة اجنبية او اي شخص طبيعي او معنوي من جنسية
اجنبية .وحدد القانون سقف الحملة الانتخابية بمليون دينار جزائري عن كل مترشح.
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