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1 نظـام أمـد

ال اب الثالثون 
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة للهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات   

. 2018 م د   سنة 24,900 مقابل    83,930 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  355,2 60,030 76,930 16,900 60,000

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  -12,5 -1,000 7,000 8,000

م د

-12,5 -1,000% 7,000 8,000 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

%60,00024,90083,93059,030 الجملـــــة 237,1



نظـام أمـد

76 930 000

7 000 000

2

ال اب الثالثون 
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

000 930 83 الجملـــــة
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 تقديم  

 الهيئة العليا المستقـلة لالنتخابات
 

      23أحدثت الھیئة العلیا المستقلة لإلنتخابات بمقتضى القانون عدد 
وھي ھیئة عمومیة مستقلة ودائمة تم  2012دیسمبر  20المؤرخ في  2012لسنة 

 المعنویةكھیئة دستوریة مستقلة تتمتع بالشخصیة  2014تكریسھا صلب دستور 
  .اإلداري والمالي مقرھا تونس العاصمةواإلستقالل 

  
 االنتخابات تنظیمبالقیام بجمیع العملیات المرتبطة  الھیئة تتولى 

  :تتكون منعلیھا و واإلشرافوإدارتھا واالستفتاءات 
 

مجلس ھیئة یتركب من تسعة أعضاء ینتخبون من قبل مجلس نواب الشعب  -
 :ویلحق بھ أعضائھ ثلثي بأغلبیة للتجدید قابلة غیر سنوات ستّ  لمّدة

 
 ،الھیئة مجلس دیوان §
  االداخلیة، والرقابة الداخلي التدقیق وحدة §
 .والتوثیق األرشیف وحدة §

 
 حسن على یسھر جھویة وھیاكل مركزیة ھیاكل على یشتملجھاز تنفیذي  -

 :یشتمل على والفنیة والمالیة اإلداریة المجاالت في الھیئة إدارة سیر
 
 ھیاكل مركزیة تنفیذیة، 06 §
 .إدارة فرعیة موزعة على كامل الدوائر االنتخابیة داخل الجمھوریة 27 §

 
 أو االنتخابات بمناسبةمن قبل الھیئة المركزیة إحداثھا  یمكن فرعیة ھیئات -

  .لقانونل اطبق بمھامھا القیام علىة الھیئة مساعد تتولى االستفتاءات
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  وان األولــــــــــــــــنـــعــال

  رفــــات التصـــــنفق
  

    
 

  ي ـم إجمالـتقدی
  

 2019 بعنوان سنة لھیئة العلیا المستقلة لإلنتخاباتالمقترحة لات ـنفقالضبطت 
م د  60,030 اقدرھ زیادةأي ب 2018 سنةلم د  16,900 مقابل  م د 76,930في حدود 

  .2019لسنة   تشریعیة والرئاسیةال لتنظیم االنتخاباتخاصة  ستخصص
    

  

  :وتتوزع االعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعیة النفقة كما یلي 
  

  2017  
  إنجازات

  )م د(

2018  
   م.ق 

  )م د(

2019  
  تقدیرات

  )م د(

  
  الفارق

 
  نسبة التطور

% 
            

      11,600  11,600  10,900  األجور*

      5,000  5,000  4,559  التسییر*

  10,0 %  0,030  0,330  0,300  0,300  تالتدخال*

  -  60,000  60,000  0,000  44,241  نفقات اإلنتخابات*

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  
  60,000  16,900  76,930  60,030  % 355,20  
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I - األجورات ـنفق :    
  

مرسمة ال وھي نفس اإلعتمادات 2019سنة د  م 11,600 األجورت تبلغ نفقا
  .2018بقانون المالیة لسنة 

  
  :النفقات التالیةلتغطیة ھذه اإلعتمادات  ستوظفو
  دم  0,738  :             تأجیر الرئیس واألعضاء      -
 دم  10,862:      تأجیر األعوان                                        -
  

یوزعون  2019موفى سنة في عونا  420بالھیئة األعوان المباشرون  غ عددیبلو

  :كما یلي األسالكحسب 

  2019موفى سنة   الخطة

    

  01  سلك العملة

  01  8صنف  عامل

  114  السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومیة
  21  متصرف رئیس

  09      متصرف مستشار

  70  متصرف

  01  ملحق إدارة

  10  كاتب إدارة

  03  عون إدارة

  01  سلك القضاة العدلیین

  01  قاض من الرتبة الثانیة

  02  سلك أعوان الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

  01  مستشار أول للتشغیل

  01  مستشار للتشغیل

  03  سلك أعوان وزارة المالیة
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  01  متفقد مركزي للمصالح المالیة

  02  متفقد للمصالح المالیة

  15  نیینسلك التق
  09  خبیر تقني

  01      تقني أول

  05      تقني

  01  سلك أعوان المراقبة االقتصادیة
  01  متفقد مركزي للمراقبة اإلقتصادیة

  22  السلك المشترك لمھندسي اإلدارات العمومیة
  04  عاممھندس 

  06  مھندس رئیس

  12  مھندس أول

  01  سلك أعوان وزارة التربیة

  01  متصرف مستشار للتربیة

  01  سلك المدرسین التكنولوجیین

  01  تكنولوجي

  232  الخدماتسلك أعوان 

  94  1عون خدمات صنف 

  82  2عون خدمات صنف 

  56  عون خدمات مؤھل

  06  مساعد مدیریة

  05  خدماتمسدي 

  16  مكلف بالشؤون اإلداریة

  420  المجموع العام
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II - التسییرات ـنفق :  
  

وھي نفس لنفقات التسییر م د  5,000غ ـصیص مبلتخ 2019یقترح بالنسبة لسنة 
  .2018اإلعتمادات المرسمة بقانون المالیة لسنة 

  
  :التالیة نفقات وسائل المصالح  لتمویلالمقترح  االعتماد صویخصّ 

  )د 1000بحساب (                                                                                                                
 2019 تقدیرات طبیعة النفقة

  1250 نفقات األكریة و األداءات
  190 نفقات الماء والكھرباء والغاز

  100 االتصاالت
  50  تأثیث اإلدارة
  436 نفقات الوقود
  14 نفقات البرید

  170 التأمین

  350 التعّھد والصیانة

  25 مواد التنظیف

  50 لوازم المكاتب
 50 مختلفة معدات

  20 الصحف و المجالت
  20 تعلیق و نشر اإلعالنات

  670 مصاریف اإلعالمیة
 100 دراسات واستشارات

 150 مصاریف التكوین
  180 مصاریف االستقباالت واإلقامة

  100 مصاریف المھمات
  120 إكساء العملة وأعوان االستقبال

  80 مصاریف النزاعات والتعویضات
  420 معالیم التسجیل
  25 معالیم الجوالن

 30 نقل األثاث والمعدات
  350 )اتفاقیة مع اتصاالت تونس(خدمات مختلفة 

  50 نفقات تصرف أخرى
  000 5 المجموع
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III - تالـات التدخـنفق :    
 

 مقاب  ل أ د  330 دودـف  ي ح   2019ة ـ  ـة لسنـالمقترح   الت  دخالتات ـ  ـت نفقـ  ـضبط
  .% 10,0 أ د تمثل نسبة  30ا أي بزیادة قدرھ 2018سنة أ د ل 300

ولمص اریف االنخ راط  لفائ دة األع وان للعم ل االجتم اعيھذه النفق ات  صخصّ تسو 
   .في المنظمات الدولیة

  
IV - اإلنتخاباتات ـنفق :  

  
التشریعیة والرئاسیة التي ستتم في موفى تنظیم اإلنتخابات في إطار اإلستعداد ل

الھیئة م د بمیزانیة  60ات جملیة قدرھا سیتم تخصیص إعتماد 2019السنة القادمة 
  .العلیا المستقلة لإلنتخابات

  وفي صورة الحاجة إلى إعتمادات إضافیة سیتم توفیرھا من اإلعتمادات 
 .غیر الموزعة بباب النفقات الطارئة
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  انيـوان الثـالعن
  ةـات التنميـنفق

  
  

  
دود ـف ي ح  2019 ةـسن وان ـة بعن ـات التنمی ـلنفق ع المقترح ة ـادات الدفـعتمإضبطت 

 م د 1,000  ق  دره نقصب  أي  2018ة ـسن   اللـخ  ة ـم  م د مرسّ  8,000 لـمقاب   م د 7,000
  .% 12,50یمثل نسبة 

  
    :عتمادات على النحو التالي ھذه اإلوتتوزع 

)بحس        اب م د(                      

      
  :ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم االعتمادات التالیة 

    

  م د 7,000        :قانون البرامج  §
 م د   7,000  :  تمویل عمومي -
  
    م د 7,000        :اعتمادات التعھد  §

  م د  7,000  :  تمویل عمومي -

  
اقتناء جملة من المقرات المرصودة بالعنوان الثاني من  االعتماداتوستمكن 

لإلدارات الفرعیة لالنتخابات من لجنة تصفیة األموال والقیم الراجعة لحزب التجمع 

  إنجازات ماألقســا
2017 

   م.ق
2018  

  تقدیرات
 الفارق 2019

 - 1,000 7,000 8,000  7,245  التمویل العمومي -

 - 1,000 7,000 8,000 7,245 الجملــة
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والراجعة بالتصرف لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة أو من الشركة المنحل 

  .التونسیةالعقاریة للبالد 
  :على النحو التالي   2019وتتوزع اعتمادات سنة  

  )د 1000بحساب (                    

    
  

  :وتتوزع ھذه االعتمادات بین مختلف الفصول كما یلي 
  )د 1000بحساب ( 

  
 
 

  قانون  بیان المشاریع
 البرامج

  اعتمادات 
 التعھد

  اعتمادت 
 الدفع

     التمویل العمومي

  7000  7000  7000 مشاریع بصدد اإلنجاز -

        مشاریع جدیدة -

 7000 7000  7000  الجملـة العامـة

 التكلفة  اعتمادات التعھد  اعتمادات الدفع
 الفصل البیــــــان

  م.ع.م   م.خ.ق  م.ع.م  م.خ.ق  م.ع.م  م.خ.ق
لفائدة الھیئات  راستثمامنح   7000  7000  7000 

  الدستوریة

07.807 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

30  ال اب:
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

2019نفقات التصرف لسنة

11

2019
التأجیر العمومي القسم األول  : 

000 600 11منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التأجیر
000 600 11 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

 منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التسییر
واستغالل التجهیزات العموم ة

5 000 000

000 000 5 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 330 60منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخالت
000 330 60 القسم الثالث  :   جملة

000 930 76الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

 ال اب:30
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

2019

2019نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق  2018

12

11 600 000  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة01125
 عنوان التأجیر

11 600 000

000 600 11 القسم األول  :   جملة 11 600 000

5 000 000  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة02225
 عنوان التسییر واستغالل التجهیزات العموم ة

5 000 000

000 000 5 القسم الثاني  :   جملة 5 000 000

60 330 000  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة03325
 عنوان التدخالت

300 00060 030 000

000 330 60 القسم الثالث  :   جملة 300 00060 030 000

000 930 76الجملة  العامة 16 900 00060 030 000



الفـارق   ق  م
2018

 حساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

توز ع نفقات التأجیر العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرع ة  : 

13

  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة :01125الفصل 
لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التأجیر 

11 600 000 11 600 000

000 600 11الهیئات المستقلة  11 600 000

000 600 11الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 11 600 000

11 600 000 000 600 11جملة التأجیر العمومي : 



الفـارق  ق م
2018

 حساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

 توز ع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرع ة : 

14

  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة :02225الفصل 
  لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التسییر 

5 000 000 5 000 000

000 000 5الهیئات المستقلة  5 000 000

000 000 5الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 5 000 000

5 000 000 000 000 5جملة وسائل المصالح : 



الفـارق  ق م
2018

 حساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

توز ع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرع ة  : 

15

  منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة :03325الفصل 
المحاس ة العموم ة  عنوان التدخالت 

60 330 000 300 00060 030 000

000 030 00060 330 60الهیئات المستقلة  300 000
000 030 60الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 300 00060 330 000

60 330 000 000 030 00060 300جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

2019توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

16

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

30 ال اب:
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

000 930 76الهیئات المستقلة  60 330 000 5 000 000 11 600 000

000 930 00076 330 00060 000 0005 600 11الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل الجملةمصار ف التسییر

17

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
2019 توز ع نفقات التصرف لسنة
الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

30  ال اب:

000 930 76الهیئات المستقلة  60 330 000 5 000 000 11 600 000

000 930 76الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 60 330 000 5 000 000 11 600 000

000 930 00076 330 00060 000 0005 600 11الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

2019توز ع نفقات التصرف لسنة

18
30 ال اب:

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
التقدیرات

 المقاب ض
جملة المصار فجملة المقاب ضالموارد الذات ةإعتمادات المیزان ة

000 930 00076 930 00076 930 76الهیئات المستقلة 

000 930 00076 930 00076 930 76الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

000 930 00076 930 00076 930 76الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنم ة لسنة

30  ال اب:

(  حساب الدینار )

اإلستثمارات الم اشرة

7 000 0007 000 000

7 000 000

دینارا000 000 7 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

7 000 000

19

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

30  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

000 0007 0007 7مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

التعهد

7 0007 000

7 0007 0007 0007 0007 000

7 0007 0007 0007 0007 000

 II جملة فرع ة

2019

20

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

21

30 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

000 7منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 7 000 7 000

000 0007 0007 7الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

000 0007 0007 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

22

30 ال اب:

000 7منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 7 000 7 000

000 0007 0007 7الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

000 0007 0007 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

23

30 ال اب:

منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807
000 7الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 7 000 7 000

0003007 000 7 000 7 000 إقتناء مقرات لفائدة الهیئة

000 0007 078077جملــة الفصـل 7 000
000 0007 0007 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

24

30 ال اب:

280 17منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 7 000 8 000 8 000 17 280 7 000 8 000 8 000 40 280

280 17الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 7 000 8 000 8 000 17 280 7 000 8 000 8 000 40 280
40 2808 0007 00017 2808 0008 0007 00017 280 8 000 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ت.جالفقرة

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019
م.ق.خ.مالب ان

25

30 ال اب:

منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807
280 17الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 7 000 8 000 8 000 17 280 7 000 8 000 8 000 40 280

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 00010018 0008 00010 0008 00010 000
منحة إستثمار لفائدة الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات 0002007 2807 2807 280

إقتناء مقرات لفائدة الهیئة 00030015 0008 0007 0008 0007 000
280 00017 0007 0008 2808 00017 0007 0008 2808 40جملــة الفصـل 07807

40 2808 0007 00017 2808 0008 0007 00017 280 8 000 الجملة  العامة
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