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نهائية يتعلق بالتصريح بالنتائج ال 2018 ماي 17  مؤرخ في2018 لسنة 101 عدد قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تنقيحه وإتمامه  والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد   النصوص التي نقحته وتممته، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى جميع 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد    منه،126 و55 و34بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصول   مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،إن .زاوية سوسة النتخابات بلدية ملة االستفتاء  والمتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وح2014 سبتمبر 15 المؤرخ في 2014 لسنة 28وعلى القرار عدد   ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  والمتعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم 2014 أوت 8مؤرخ في  ال2014 لسنة 20وعلى القرار عدد   ،2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تم تنقيحه بالقرار عدد  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات كما 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد   وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات البلدية،االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه  والمتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة 2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد   ، والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017لسنة  1033وعلى األمر الحكومي عدد  ،2018 المتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية لسنة 2017 ديسمبر 19مؤرخ في ال 2017 لسنة 254وعلى األمر الرئاسي عدد   منه،144و) جديد (143 و142، وخاصًة الفصول 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 7بالقانون األساسي عدد  ت  والمتعّلق بإحداث هيئات فرعية لالنتخابات بمناسبة إجراء االنتخابا2018 فيفري 13 المؤرخ في 2018 لسنة 7وعلى القرار عدد  ،2018 والمتعلق بروزنامة االنتخابات البلدية لسنة 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 22قرار عدد وعلى ال ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 1د تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عد والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية كما 2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد   وطرق سير عملها، والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات وضبط مشموالتها 2017 أفريل 11ؤرخ في  الم5وعلى القرار عدد   ،2018 جانفي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 4والقرار عدد  2014 نوفمبر 6 المؤرخ في 2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  والمتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها كما تم 2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد   ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 2بالقرار عدد  والمتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه 2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30وعلى القرار عدد   ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 18وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد  ون من القان) جديد (143وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل   وعلى محضر المكتب المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،   وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،2018البلدية لسنة  بلدية   والمتعلق بالتصريح بالنتائج األولية النتخابات2018 ماي 9وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المؤرخ في    والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء،2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16األساسي عدد    :التالية إلى النتائج النهائية زاوية سوسةعمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة االنتخابية  آلت  ـالفصل األول  :صهوبعد المداولة، يصدر القرار اآلتي ن  زاوية سوسة
 ناخبا،8517: عدد الناخبين المرسمين بالدائرة االنتخابية   
 ناخبا،3559:عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت  
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 ح بها لكل القائماصوتا،3285: تعدد األصوات المصر 
 ورقة217:عدد أوراق التصويت الملغاة  
 ورقة57: عدد أوراق التصويت البيضاء  
 182.50: الحاصل االنتخابي 
 ح بها لكل القائمات المترشحةح بها :عدد األصوات المصرصرح بهاعدد األصوات النسبة المائوية من   باألرقام  لمبلسان الق اسم القائمة المترشحة  عدد األصوات المصر44,93%  1476 وأربعمائة وستة وسبعون ألف قائمة حركة نداء تونس  22,71%  746 سبعمائة وستة وأربعون االتحاد الشعبي الجمهوري 32,36%  1063 ألف وثالثة وستون  النهضة قائمة حركة  الم  
  :مقعدا القائمات التالية 18 وعددها زاوية سوسة بية تبعا للمعطيات المذكورة أعاله فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة االنتخا ـ2الفصل  
 لت عل قائمة حركة نداء تونسأعضاء القائمة اآلتي ذكرهمإلى مقاعد أسندت 8ى تحص : 
 أنس بو كمشة .1
 فاطمة بوزعبية .2
 المنصف فضلون .3
 حنان النابلي .4
 رضا دربال .5
 آسيا بو عسكر .6
 محمد علي بو زعبية .7
 فتيحة ابن صالح .8
 حركة النهضة قائمة أعضاء القائمة اآلتي ذكرهمإلى مقاعد أسندت 6ى لت علتحص :  
 ضياء الدين بو قرة .1
 رباب بوزعبية .2
 جمال بو كمشة .3
 منا ثابوتي .4
 رفيق ابن هنية  .5
 سماح البغدادي .6
  لت على االتحاد الشعبي الجمهوري قائمةأعضاء القائمة اآلتي ذكرهمإلى مقاعد أسندت 4تحص :  
 يوسف التومي .1
 مريم بوعلي .2
 يحميدة عرعار .3
محمد التليلي منصري   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات                     .2018 ماي 17تونس في   .نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة ي ـ3الفصل  غادة خليفة  .4




