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.I  62-56املواد االنتخابيباالنفاق املتعلقة املواد

في تمويل الحملة االنتخابية: 56املادة 

يخضع ألحكام هذا القانون، تمويل الحمالت االنتخابية وإنفاق 
ن تاريخ فتح املرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة االنتخابية، التي تبدأ م

.االقتراعباب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق 

 بدأ ح باب الترشيفتح تجدر االشارة، الى أن دعوة الهيئات الناخبة و
ليا خالل كانون الثاني من العام الحالي اال ان تطبيق بدء الحملة عم

ابات على يبدأ مع تصريح املرشح املقدم الى هيئة االشراف على االنتخ

.  2022-03-15أن يكون نهاية الشهر االول للحملة 



62-56املواد االنتخابيباالنفاق املتعلقة املواد  I.تابع 

في املساهمة االنتخابية: 57املادة 

ية او تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقد
دم عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي ش يء له قيمة مادية تق

.لالئحة او للمرشح

الل تجدر االشارة، الى اننا الحظنا اثناء رقابتنا على الحسابات خ
التقديماتتقييم تخلف بعض اللوائح عن 2018االنتخابات للعام 

ابات العينية ما قد يعرض املرشح املخالف الى الغرامات خالل االنتخ

.الحالية



62-56املواد االنتخابيباالنفاق املواد املتعلقة  I.تابع 

في النفقات االنتخابية: 58املادة 

ن قبل تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات املدفوعة م
الالئحة او املرشح وكذلك النفقات املدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما 

او برضاهما الصريح او الضمني من قبل االشخاص الطبيعيين أو املعنويين
االحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة 

او املرشح االنتخابية وبعملية االقتراع وبتحقيق االتصال املشروع بين الالئحة
.والناخب

البيان تجدر االشارة، الى أن القانون قد بين امثلة عن نوع النفقات على سبيل
كافة وليس الحصر، واننا في الهيئة نولي عناية خاصة للرقابة على النفقات

كما نعتمد على حركة . وخاصة االنفاق على وسائل التواصل االجتماعي
يقوم او تقوم به اي مرشح او املرشحين املنافسين العالم الهيئة باي انفاق 

.الئحة بشكل مخالف للقانون 



62-56املواد االنتخابيباالنفاق املواد املتعلقة  I.تابع 

في حساب الحملة االنتخابية وتعيين مدقق حسابات: 59املادة 
، "تخابيةحساب الحملة االن"يتوجب على كل مرشح والئحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى 

قم الحساب وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من املصرف تثبت فتح الحساب املذكور لديه وتبين ر 
.واسم صاحبه

ا عن السرية ال يخضع حساب الحملة االنتخابية للسرية املصرفية ويعتبر املرشح والئحة متنازال حكم
.املصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه

صرا يجب ان يتم استالم جميع املساهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا الحساب ح
.وذلك خالل كامل فترة الحملة االنتخابية

صة يعود لكل مرشح والئحة ان ينظم االجراءات املعتمدة لديه الستالم األموال واملساهمات املخص
.لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون 

.ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق املليون ليرة اال بموجب شك
ات وذلك يتوجب على كل مرشح والئحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحساب

.بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة
ر فتح حساب مصرفي وتحريكه، ألي مرشح أو الئحة ألسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تعند 

ّ
ودع تعذ

ية والذي األموال املخصصة للحملة االنتخابية للمرشح أو الالئحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة املال
.يحل محل الحساب املصرفي في كل مندرجاته



في االنفاق والتمويل: 60املادة 

صول أو ويعتبر مال الزوج أو أي من األ . يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته االنتخابية مبالغ من امواله الخاصة
.الفروع بمثابة املال الخاص للمرشح

.ف االنفاقتخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها املرشح من ماله الخاص ألجل حملته االنتخابية الى سق

يين أو ال يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة االنتخابية ملرشح أو الالئحة اال من قبل االشخاص الطبيع1.
.املعنويين اللبنانيين

ة أو يمنع منعا باتا على املرشح أو الالئحة قبول أو استالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبي2.
.عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

.ال تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات األفراد الذين تطوعوا من دون مقابل3.

ملة ال يجوز ان تتجاوز املساهمة املقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد ألجل تمويل الح4.
من هذا القانون 61من سقف االنفاق االنتخابي املحدد في املادة % 50االنتخابية ملرشح أو الئحة، مبلغ 

بعة مع مراعاة الفقرة الرا...( حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية)ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية 
.من هذا القانون 59من املادة 

في ال يجوز أن تتجاوز مجموع املساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف االنفاق االنتخابي كما هو محدد5.
.من هذا القانون، كما ال يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط61املادة 

62-56املواد االنتخابيباالنفاق املواد املتعلقة  I.تابع 



في سقف االنفاق: 61املادة 

ية وفقا ملا يحدد سقف املبلغ االقص ى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة االنتخاب
:يأتي

حرك وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متئة امسبعثابت مقطوع قدره قسم 
ليرة الف ون خمسمرتبط بعدد الناخبين في الدائرة االنتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 

.ابية الكبرى لبنانية عن كل ناخب من الناخبين املسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة االنتخ

ليون ليرة وخمسون مئة امسبعاما سقف االنفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 
.لبنانية عن كل مرشح فيها

 يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابية في ضوء الظروف
ة االقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلي

.والبلديات وبعد استطالع رأي الهيئة

62-56املواد االنتخابيباالنفاق املواد املتعلقة  I.تابع 



62-56املواد االنتخابيباالنفاق املواد املتعلقة  I.تابع 

في االعمال املحظورة: 62املادة 

تقديم خدمات تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن- 1
لعينية التقديمات واملساعدات ا: او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان ال الحصر

ة او سواها والنقدية الى االفراد والجمعيات الخيرية واالجتماعية والثقافية او العائلية او الديني
.او النوادي الرياضية وجميع املؤسسات الرسمية

او ال تعتبر محظورة التقديمات واملساعدات املذكورة أعاله إذا كانت مقدمة من مرشحين- 2
مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية 

خابية، وفي بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة االنت
لسقف هذه الحالة ال تعتبر املدفوعات واملساعدات املقدمة اثناء الحملة االنتخابية خاضعة ل

.اعاله61االنتخابي املنصوص عليه في املادة 



II . 65-63املتعلقة بواجبات مدققي الحسابات املواد املواد

في موجبات مدقق الحسابات املعتمد: 63املادة 

.اعلى مدقق الحسابات املعتمد لكل من املرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوري

 شهري
ُ
 حسابيا

ً
ن فيه وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابية بيانا  يبّيِّ

ً
ا
صرفي العائد املقبوضات واملدفوعات وااللتزامات املالية للشهر املنصرم ويرفق به كشفا بالحساب امل

 عن املصرف املعتمد
ً
.للحملة االنتخابية صادرا

 بأعمال ادارته الى املرشح
ً
 وتقريرا

ً
 حسابيا

ً
.كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفا

في البيان الحسابي الشامل: 64املادة 

عليه من يتوجب على كل مرشح والئحة، بعد انتهاء االنتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادق  - 1
ية، بحسب مدقق الحسابات املعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات املقبوضة واملساهمات العين

ذ بدء الحملة مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، املدفوعة او املترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، من
.االنتخابية



في البيان الحسابي الشامل: 64املادة 

الرسمية يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتائج- 2
 بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل االيصاال 

ً
ت وسندات لالنتخابات مرفقا

لتي تمت الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات ا
.على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان

 املرشح يقر  . تصريح موقع من املرشح مصدق لدى الكاتب العدليرفق بالبيان الحسابي - 3
ل بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب املرفق صحيح وشامل ويتضمن كام

راحة بانه الواردات املحصلة والنفقات املدفوعة او املترتبة ألجل الحملة االنتخابية، كما يقر ص
ة ال توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفي

.اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين

على مدقق الحسابات املعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات - 4
.انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك

65-63املتعلقة بواجبات مدققي الحسابات املواد املواد . IIتابع 



65-63املواد املتعلقة بواجبات مدققي الحسابات املواد . IIتابع 

لتحقيقات تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء ا- 5
َمن تراه املتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها االستعانة لهذا الغرض، ب
ة النيابة مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافق

.العامة املختصة

ا من تاريخ تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعاله خالل مهلة ثالثين يوم-6
اع، تقديمه، فتقرر اما املوافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدف

يئة قرارها تودع اله. عدم املوافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا
.معلال ومرفقا بالبيان الحسابي املجلس الدستوري

هيئة إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من ال

 عليه حكما
ً
قا

َ
.بشأنه يعتبر هذا البيان مواف



65-63املواد املتعلقة بواجبات مدققي الحسابات املواد . IIتابع 

ن لها انه غير صحيح او انه ي- 7 تضمن، بعد ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبيَّ
 لسقف االنفاق، على أنه في هذه الحاالت ت

ً
علم الهيئة تصحيحه او تعديله، تجاوزا

 من رئاسة مجلس النواب ورئاسة املجلس الدستوري بهذا االمر
ً
.كال

ن للهيئة ان قيمة احدى النفقات االنتخابية املصّرح عنها- 8 في البيان إذا تبيَّ
لنفقة، الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة واملعتمدة عادة ملثل تلك ا

ارنة مع تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق باملق
قف ويعتبر هذا الفرق خاضعا لس. مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات

.االنفاق املنصوص عليه في هذا القانون 

أعاله على املنافع املباشرة او غير املباشرة وجميع 8تطبق أحكام الفقرة - 9
.التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها املرشح



في الشكاوى والمالحقة الجزائية: 65المادة 

يَّن لها ان تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تب-1

.هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي

الولى يعاَقب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً ألحكام الفقرة ا-2

بنانية ومائة بالحبس لمدة اقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة ل

بات التي مليون ليرة لبنانية او بأحدي هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقو

لجزائية تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين ا

. الخاصة

من هذا 62يعتبر صرف النفقات االنتخابية المحظورة المشار اليها في المادة -3

.القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات

المعنوي تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعاله على الشخص-4

.من قانون العقوبات210وفقا للمادة 

65-63املواد املتعلقة بواجبات مدققي الحسابات املواد . IIتابع 



III . 67-66املتعلقة بالعقوبات والغرامات املتوجبة املواد املواد

في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي: 66المادة 

من 64ة المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في الماديعاقب -1

.هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير

.تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة

اف قيمة المرشح الذي تجاوز سقف االنفاق االنتخابي بغرامة توازي ثالثة أضعيعاقب -2

.التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري

في الغرامة: 67المادة 

امة مالية قدرها المرشح الذي لم يفز في االنتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغريعاقب 

.ن الهيئةمليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر ع

ي بغرامة كما يعاقب المرشح الذي لم يفز باالنتخابات والذي تجاوز سقف االنفاق االنتخاب

.توازي ثالثة أضعاف قيمة التجاوز



IV . 71ة املتعلقة باالعالن واالعالم االنتخابي املاداملواد

في االعالن االنتخابي المدفوع: 71المادة 

فقا يسمح بالدعاية وباإلعالن االنتخابي المدفوع االجر في وسائل االعالم واالعالن، و-أ
:لألحكام اآلتية

خابي، على وسائل االعالم واالعالن التي ترغب في المشاركة في الدعاية واالعالن االنت-1
تصريح تعلن ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على االقل من بداية فترة الحملة االنتخابية ب

خصيصها فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بالئحة اسعارها والمساحات التي ترغب في ت
.للدعاية أو االعالن االنتخابي

ها ان تلتزم وسائل االعالم واالعالن بالئحة االسعار والمساحات التي قدمتها وال يحق ل-2
.ترفض اي اعالن انتخابي مطلوب من الئحة او مرشح يلتزم بها

ة القيام يمنع على وسائل االعالم واالعالن التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحدد-3
.خابيةباي نشاط اعالني او دعائي يتعلق باالنتخابات وذلك خالل كامل فترة الحملة االنت

يجب على وسائل االعالم واالعالن ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها إلعالنات -4
.انتخابية، ان هذه االعالنات مدفوعة االجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها

ما هو يمنع على وسائل االعالم واالعالن قبول االعالنات المجانية او لقاء بدل يختلف ع-5
.وارد في الئحة االسعار المقدمة من قبلهم



71ادة املواد املتعلقة باالعالن واالعالم االنتخابي امل. IVتابع 

عالن الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية واالتلتزم -6
ن اجل االنتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات االعالم واالعالن م

.هابثها او نشرها وذلك قبل ثالثة ايام على االقل من التاريخ المحدد ألول بث او نشر ل

الدعايات تقدم كل مؤسسة اعالم او اعالن تقريرا اسبوعيا الحقا للهيئة يتضمن بيانا ب-7
ث او نشر واالعالنات االنتخابية التي تم بثها او نشرها خالل االسبوع المنصرم مع مواقيت ب

.كل منها والبدل المستوفى عنها

من % 50ال يجوز ألية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعالم او اعالن واحدة بأكثر من -8
.مجمل انفاقها الدعائي او االعالني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات االعالم او االعالن

نشر تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعالمية او اعالنية ألجل بث او-ب
هذه برامج اعالمية او اعالنية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر

.المساحات

صاف تراعي الهيئة في تحديد المساحات االعالمية القصوى وتوزيعها مقتضيات االن-ج
خابية وحق المرشحين في المساواة في الظهور االعالمي ضمن حدود القانون والمنافسة االنت

.المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعاله



V . الصادرة عن هيئة االشراف على االنتخابات حتى القرارات

تاريخه
حول القرارات التنظيمية النطالق أعمال الهيئة-1

بشأن احتساب نفقات الدعاية واالعالن للمرشحين واللوائح االنتخابية-2

بشأن ضبط ظاهرة استطالعات الرأي على وسائل االعالم-3

تحديد المعايير للتمييز بين االعالم االنتخابي واالعالن االنتخابي-4

نتخابيةتوضيح موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح اال-5

يةبشأن التقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خالل فترة الحملة االنتخاب-6

خابات على يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق باالنت-7

بعض وسائل االعالم

بشأن طريقة احتساب سعر صرف الدوالر األميركي للمرشحين واللوائح-8

االنتخابية وكافة وسائل االعالم واالعالن



VI . على الواجب على املرشح تقديمها الى هيئة االشرافالبيانات

االنتخابات

البيان الحسابي الشهري للمرشح-

البيان الحسابي الشامل للمرشح-

الشامل لالئحة المرشحينالحسابي البيان -



:نموذج البيان الحسابي الشامل  للمرشح

..  : ...الدائرة االنتخابية: .....    المقعد: .....      الالئحة: ......        اسم المرشح

.........: التحالف االنتخابي: ......   الحزب السياسي

: ........  العنوان

:  .........تقديم طلب الترشيحتاريخ •

: ........  تاريخ االنضمام الى الالئحة•

: .......رقم حساب الحملة االنتخابية•

: .......الفرع: ...... اسم المصرف•

: ............اسم مدقق الحسابات•



خالصة الحساب 

: ..........مجموع االنفاق: .......            التمويلمجموع 

التوقيع التاريخ                                    

...............                             ................

الكاتب العدلمصادقة 

دائــــــــــــرةالمرشــــــــــح عـــــــــــن ................... انــــــــــا الموقـــــــــــــــع ادنـــــــــــــــاه 

...............

لمرفق أقّر بموجبه وعلى مسؤوليتي أن البيان الحسابي ا( الدائرة الصغرى..................... )المقعد 

صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة ألجل الحملة

ها نقدا او االنتخابية، كما أقّر صراحة بأنه ال يوجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية أو اموال جرى دفع

44م من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين، حسب ما ورد في قانون االنتخابات رق

.17/06/2017تاريخ 



اجمالي التمويل والمساهمات والتقديمات–القسم االول 

............                            :   1*مجموع التمويل والمساهمات والتقديمات النقدية -

..........              :  10*مجموع التمويل والمساهمات والتقديمات في الحساب المصرفي -

...............                              :  مجموع قيمة التمويل والمساهمات والتقديمات العينية-

: ..........                                                                مجموع التمويل العام

جدول التمويل والمساهمات والتقديمات التفصيلية

:النقديةتفصيل التمويل والمساهمات والتقديمات 

.............                                                                :  االيداع الشخصي-

:   ............                                                                    التبرعات النقدية-

: ..........مقربةتمويل نقدي من اطراف -

..........: مجموع المساهمات النقدية



العينيةتفصيل التمويل والمساهمات والتقديمات 

:  ............التمويل العيني المقدم من المرشح-

: ...........1*تمويل عيني من أطراف مقربة -

............: 3+ *2*العيني التمويل مجموع 

النفقاتاجمالي –القسم الثاني 

: .............9*مجموع النفقات النقدية دون المليون ليرة لبنانية -

:  ..............مجموع النفقات المسددة من الحساب المصرفي-

...........المسددة المجموع العام للنفقات 

+

:  ..............4*مجموع النفقات العينية 

...................: مجموع النفقات العامة



5*جدول النفقات التفصيلي 

7*رقم المغلف عدد نسخ 

المستندات 

6*المرفقة

التكلفة النقدية 

11*المسددة

االنفاق

12*العيني

مكاتب انتخابية  رقم البند 

ايجار مكاتب 

انتخابية

10

تجهيزات وأثاث 11

نفقات اخرى 12

مجموع نفقات 

المكاتب

13



التعريفات والمالحق

.قاءاحزاب، إئتالف سياسي، اصد= المقصود اي تمويل مسدد من اطراف مقربة : 1

.يجب ان يتساوى مجموع التمويل العيني مع مجموع النفقات العينية: 2

من البيان الحسابي 2يجب ان يتساوى مجموع التمويل العيني الوارد في صفحة : 3

.4الشامل مع مجموع التمويل العيني الوارد  في الملحق رقم 

.  يجب ان يتساوى مجموع التمويل العيني مع مجموع النفقات العينية: 4

الشراف يتحمل المرشح مسؤولية ابراز اصل اي مستند يتم طلبه من قبل هيئة ا: 5

على االنتخابات او من قبل المدقق المكلف من هيئة االشراف على االنتخابات

.لمراجعة حسابات الحملة



تابع التعريفات والمالحق

وع االنفاق ويوضع عدد نسخ الفواتير المتعلقة بن)يتم تعداد نسخ الفواتير الثبوتية : 6
(.امام بند االنفاق

اق ضمن مغلف المستندات الثبوتية المتعلقة ببند االنف( صور)يتم وضع كل نسخ : 7
.خاص ويتم ترقيم المغلفات وترفق بالبيان الحسابي الشامل

ة يتوجب على مدقق الحسابات ان يؤكد في تقريره ان منظم حسابات الحمل: 8
ي ومن قد قام بربط بنود االنفاق مع كشف الحساب المصرف( المحاسب او المرشح)

واتير الف( صور)أنه قد راجع الملفات وتأكد من قيام منظم الحسابات بإرفاق نسخ 
.والمستندات ووضعها في الملف العائد لبند االنفاق

اتورة يتم وضع صورة الهوية ورقم الهاتف الخليوي للمستفيد الذي ال يقدم ف: 9
على ان رسمية، عليها رقم تسجيله في وزارة المالية وعليها عنوان شركته الواضح،

.يقوم هذا المستفيد بتوقيع ايصال تأكيداً الستالمه المبلغ

سم االول يجب ان يتم ربط مجموع التمويل في الحساب المصرفي الوارد في الق: 10
(.  3)مع مجموع ملحق رقم 



تابع التعريفات والمالحق

.13بند (2ب ح ق )النقدية مع القيمة الواردة في النفقات مطابقة: 11

.13بند ( 2ح ق ب )في القيمة الواردة مع مطابقة النفقات العينية : 12

.47بند (2ب ح ق )النفقات النقدية مع القيمة الواردة في مطابقة : 13

.47بند (2ب ح ق )مطابقة النفقات العينية مع القيمة الواردة في : 14

.22بند (2ب ح ق )النفقات النقدية مع القيمة الواردة في مطابقة : 15

.22بند (2ب ح ق )مع القيمة الواردة في النفقات العينيةمطابقة: 16

.اجراء ام متطوعينارفاق نسخ الكشوفات الموقعة من العاملين، : 17



تابع التعريفات والمالحق

.25بند (2ب ح ق )مع القيمة الواردة في النفقات النقدية مطابقة 18

.25بند (2ب ح ق )مطابقة النفقات العينية مع القيمة الواردة في 19

.اجراء ام متطوعينارفاق نسخ الكشوفات الموقعة من العاملين، 20

.33بند ( 2ب ح ق )القيمة الواردة في مع مطابقة النفقات النقدية 21

.33بند ( 2ب ح ق )مطابقة النفقات العينية مع القيمة الواردة في 22

.34بند ( 2ب ح ق )القيمة الواردة فيمع البنزين بونات مطابقة 23

.70بند ( 2ب ح ق )مطابقة النفقات النقدية مع القيمة الواردة في 24

.70بند ( 2ب ح ق )مطابقة النفقات العينية مع القيمة الواردة في 25



VII . احتساب سعر صرف الدوالر األمريكي للمرشحينطريقة

واإلعالنواللوائح االنتخابية وكافة وسائل اإلعالم 
القاضي بتعديل ۲۰۲۱/۱۱/۳بتاريخ 8من القانون النافذ حكما رقم 61حددت المادة 

(  انتخاب أعضاء مجلس النواب)2017\44تاريخ44بعض مواد القانون رقم 

:  سقف االنفاق االنتخابي كما يلي

٧٥۰،۰۰۰،۰۰۰. )ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية قسم -

(.ليرة لبنانية

ة التي ينتخب يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة االنتخابي--

عن كل ناخب مسجل ( ليرة لبنانية50،000)فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية 

.في قوائم الناخبين في هذه الدائرة

خمسون اما سقف االنفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة و

ها هيئة مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح ، و حيث يتبين أن الرقابة التي تقوم ب

.اإلشراف على االنتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية



ين احتساب سعر صرف الدوالر األمريكي للمرشحطريقة .   VIIتابع

واللوائح االنتخابية وكافة وسائل اإلعالم واإلعالن
يخ استنادا إلى رأي هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل الصادر بتار

ل تحيط هيئة اإلشراف علما المرشحين واللوائح االنتخابية ووسائ۲۰۲۲/۳/۲۸

:اإلعالم واإلعالن كافة بما يلي

ملة وجوب التصريح عن النفقات االنتخابية التي يجوز إنفاقها خالل الح: والأ

.بالليرة اللبنانية حصرااالنتخابية 

عالم إذا تم اإلنفاق بالدوالر األمريكي فعلى المرشح أو الالئحة ووسائل اإل: ثانيا

مستندات واإلعالن التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف ب

صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت

دفعها أي ما المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو

رة الرسمية إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعي

.التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني



VIII .المهنيةة المرشح ومدقق حساباته مسؤولي

:االتيان املرشح هو املسؤول عن

التأكد من أن النفقات املسجلة مقبولة حسب القانون وال تتعارض معها.

  بدها منذ بدء الحملة االنتخابية و تتضمن كافة النفقات التي تكان النفقات قد تمت

2022-5-15املرشح خالل االشهر الثالث التي سبقت 

 يغفل لمبشكل صحيح ودقيق و كامل النفقات املتكبدة ه قد صرح عن أناملرشحتاكيد

.ش يء

فقات الحملة تقديم تقرير عن نهمعلى عاتقاملكلفين من قبل املرشحين فيقع الحسابات مدققي اما  

حول ما إذا كانت نفقات الحملة املصرح عنها وخاصة تقديم رأيهم 2017\44بموجب القانون رقم

.وابداء رأيهم فيما اذا كانت مكتملة وغير منقوصةصحيحة من كافة النواحي الجوهرية



IX . ه التي يجب على خبراء المحاسبة االنتباالمالحظات

اليها

في القانون -أ

دقق ادراج اسم الخبير في التفويض المصدق لدى الكاتب العدل متضمنا اسم م-
الحسابات

مرشح بالبيان الحسابي الموقع من الالعدل المصدق لدى كاتب التصريح ارفاق -

اتب وجود تفويض من كافة المرشحين في الالئحة الواحدة الحدهم مصدق لدى الك-
العدل

تح حساب واذا لم يكن ذلك ممكنا ف"الحملة اإلنتخابية " فتح حساب مصرفي بإسم -
لدى وزارة المالية وارفاق االفادة الخاصة بذلك

كانون الثاني 10ادراج كافة النفقات الخاصة باالنتخابات والتي صرفت بعد -
في البيانات الحسابية2022

ير في حال عدم تضمن البيان الحسابي الشامل أي واردات او نفقات قيام الخب-
بصحة عدم االنفاقشهادةباصدار 



تباه المالحظات التي يجب على خبراء المحاسبة االن. IXتابع 

اليها
في االنفاق-ب

.المدفوعة مقدمة من قبل الالئحة أو المرشحالنفقات هل -

ستندات عن كافة الم( صور وليس االصل" )تضمين البيان الحسابي الشامل نسخا-
.الثبوتية التي تؤكد مشروعية االنفاق

لية االقتراع المسددة متعلقة مباشرة بالحملة اإلنتخابية و بعمالنفقات التأكد من أن -

من الناخب ن من ناحية وبيالمرشحبين الالئحة أو التواصل بشكل قانونيوبتحقيق 

.عينيةأو مادية كانت النفقات سواءالناحية االخرى 

.للمدفوعاتالمستندات الثبوتية الكشف المصرفي مع ةمطابق-

د جرت العادةقللناخبينبتقديم خدمات أو دفع مبالغ مرتبطة النفقات التأكد من أن ال-

ن ثالث على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل ع
.اإلنتخابيةسنوات قبل بدء فترة الحملة 



تباه المالحظات التي يجب على خبراء المحاسبة االن. IXتابع 

اليها

في التمويل-ج

نانييناستالم أية مساهمة إال من قبل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبعدم -

.الواحدمن الشخص من سقف اإلنفاق اإلنتخابي% 50وضمن سقف ال يتجاوز 

والعينية ةنقديوالتقديمات الاياهدات والتبرعات والهبالن البيان الحسابييتضم-

و مالية أو أي شيئ له قيمة مادية تقدم لالئحة أوأي دفعاتسلف الض ووقروال

.للمرشح

سات بأسماء الجمعيات واألحزاب والمؤس"جدوالتضمين البيان الحسابي الشامل -

.والتقديمالتي ساهمت بالتمويل



تباه المالحظات التي يجب على خبراء المحاسبة االن. IXتابع 

اليها

تعديالت على البيان الحسابي الشامل-د

.هأو الجمعيات تدار من قبليملكها المرشح التي ( اذا وجدت)اسماء المؤسسات تبيان -

من يديرها او شهادة تتضمن النظام التأسيسي للجمعيات أو المؤسسات لمعرفةتقديم بيان -

حملة مع التأكيد على تقديم هذه الخدمات او المساعدت منذ اكثر من ثالث سنوات قبل ال

.اإلنتخابية

ويد الهيئة نظرا للظروف االقتصادية الحالية وصعوبة التعامل مع المصارف، فانه يجب تز-

دوق على ان يتم تقديم نسخة عن حركة الصن, بسجل حركة النقدية للمبالغ المدفوعة

بنك دون وارسالها مع البيان الحسابي الشامل تماما كما هو حاصل بالنسبة الرسال كشف ال

.2017\44القانون أن يعني ذلك أن الهيئة تسمح بمخالفة 

ء الحملة في ضرورة أن يتضمن البيان الحسابي الشامل كافة بنود االنفاق والتمويل منذ بد-

.ولغاية نهاية الحملة10-01-2022

تمييز بين األفراد وصور هوياتهم وأرقام هاتفهم المحمولة والبأسماء تقديم الئحة تفصيلية -

.المتطوعين دون مقابل والعاملين بدل أجر



التي يجب على خبراء المحاسبة المالحظات .  IXتابع 

االنتباه اليها
في االطار العام-هـ 

البيان الحسابي والوثائق المرفقة بهمطابقة -

ط بنود قد قام برب( المحاسب او المرشح)ان منظم حسابات الحملة تأكد مدقق الحسابات من -

االنفاق مع كشف الحساب المصرفي ومن أنه قد راجع الملفات وتأكد من قيام منظم

االنفاقلبند الفواتير والمستندات ووضعها في الملف العائد( صور)الحسابات بإرفاق نسخ 

.ووضع ذلك في تقريره المقدم الى الهيئة

من نفاقاالوخاصة لجهةالشامل المقدم ابي على البيان الحستعديالتتقوم الهيئة باجراء -

قوم توعليهوالحفالت المهرجانات وكذلك خالل تقييم قيمة الظهور االعالمي واالعالني 

بلها مع التكلفة على البيانات الحسابية لمقارنة النفقات المقدرة من قالتعديالت الهيئة باجراء

التأكد من وجود المسجلة في البيان الحسابي المقدم، لذلك يستحسن أن يقوم مدقق الحسابات ب

.كافة التفاصيل المتعلقة باالنفاق االنتخابي

أو مساعدات صادرة عن دول أجنبية أو من شخص غير مساهمات عدم قانونية وجود أي -

.أو من خالل شخص وسيطلبناني




