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  التقدیم العام :المحور األول
  

  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات تقدیم  -1
  

 2012لسنة  23بمقتضى القانون عدد  لالنتخاباتأحدثت الھیئة العلیا المستقلة 

وھي ھیئة عمومیة مستقلة ودائمة تم تكریسھا صلب دستور  2012دیسمبر  20المؤرخ في 

اإلداري والمالي مقرھا  واالستقالللشخصیة المعنویة كھیئة دستوریة مستقلة تتمتع با 2014

 .تونس العاصمة
  

 2019لسنة   ــدد15ن القانون األساســي عـــم 19،46٬44 لوطبقا ألحكام الفص

 الھیئ       ة تم تصنیفالمتعلق بالقانون األساسي للمیزانیة  2019فیفـــري  13المؤرخ في 

ثنى بالتالي من إعداد مشروع األداء كما وتست ،ھمة خاصةكم لالنتخابات العلی           ا المس           تقلة

  .تناقش مشروع میزانیتھا أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب

  

واالستفتاءات وإدارتھا  االنتخابات بتنظیمالقیام بجمیع العملیات المرتبطة  الھیئة تتولى 

  :تتكون منعلیھا و واإلشراف

 ستّ  جلس نواب الشعب لمّدةمجلس ھیئة یتركب من تسعة أعضاء ینتخبون من قبل م -

 :ثلثي أعضائھ ویلحق بھ بأغلبیة للتجدید قابلة غیر سنوات
 

 ،الھیئة مجلس دیوان §

  ،الداخلیة والرقابة الداخلي التدقیق وحدة §

 .والتوثیق األرشیف وحدة §
 

 سیر إدارة حسن على یسھر جھویة وھیاكل مركزیة ھیاكل على جھاز تنفیذي یشتمل -

 :یشتمل على والفنیة والمالیة داریةاإل المجاالت في الھیئة
 

 ھیاكل مركزیة تنفیذیة، 06 §

 .إدارة فرعیة موزعة على كامل الدوائر االنتخابیة داخل الجمھوریة 27 §
 

 االستفتاءات أو االنتخابات إحداثھا من قبل الھیئة المركزیة بمناسبة فرعیة یمكن ھیئات -

 .انونللق طبقا بمھامھا القیام مساعدة الھیئة على تتولى
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 )2023-2021( النفقات متوس  المد  إطار -2

على المد  المتوس  حسب مصادر  الهیئة العل ا المستقلة لالنتخا اتبرمجة نفقات  -2-1

  التمو ل 
  د أ : الوحدة

  الب ان
مصادر 

  التمو ل

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

2018 

  إنجازات

2019 

  ق م

2020 

تحیین 

2020 

  التقدیرات

2021  2022  2023  

الهیئة العل ا 

المستقلة 

   لالنتخا ات

الموارد 

العامة 

  للمیزان ة

67 245 16 900  106 930  25 666  25 666  26 504  27 778  28 545  

  545 28  778 27  504 26  666 25  666 25  930 106  900 16  245 67  مجموع ال

  
    

     متوس  حسب األقسامعلى المد  البرمجة نفقات الهیئة العل ا المستقلة لالنتخا ات  -2-2

  و مصادر التمو ل 
  

د أ 504 26في حدود  2021لسنة  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتضبطت نفقـات 

أد  63 000علما وأنھ تم تخصیص مبلغا قدره  2020سنة  مرسمة أد   666 25مقابل  

مھمة النفقات الطارئة ب ھتنظیم االنتخابات الجھویة وإنتخابات جزئیة بالبلدیات تم ترسیمبعنوان 

 .إسناده إلى الھیئة عند اإلقتضاءوسیتم  2021لسنة  وغیر الموزعة

  

  :حسب األقسام  كما یلي الھیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتإعتمادات توزع تو
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 أ د: الوحدة 

  مصادر التمو ل  الب ان
 اتإنجاز 

2018 

 اتإنجاز 

2019 

  ق م

 2020 

 التقدیرات

2021  2022  2023  

  نفقات التأجیر

الموارد العامة 

  للمیزان ة
11 600 11 600 13 000  546 13  292 14 686 14 

 14 686 14 292  13 546  000 13  600 11  600 11  مجموع القسم

  نفقات التسییر

الموارد العامة 

  للمیزان ة
5 000  5 000  5 150  286 5  577 5  730 5  

  5 730  5 577  5 286  150 5  000 5  000 5  مجموع القسم

نفقات 

  التدخالت

الموارد العامة 

  للمیزان ة
300  330 90  516  672  709 729 

 729 709  672  516  90 330  300  مجموع القسم

   ق ة النفقات 

الموارد العامة 

  للمیزان ة
-  -  7 000  7 000  7 200  7 400  

  400 7  200 7  000 7  000 7  -  -  مجموع القسم

  المجموع

 الموارد العامة

  للمیزان ة
16 900  930 106  25 666  504 26  778 27  545 28  

  28 545  27 778  26 504  66 625  106 930  900 16  مجموع األقسام

  
  
  
  



  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  يالمحور الثـــان
  

الھیئة العلیا المستقلة نفقات 
  لالنتخابات
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  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات نفقات : المحور الثاني
  
  

  نفقات التأجیر -1
  

 مرسمة  أد 13 000 مقابل د أ  13 546 في حدود 2021لسنة  التأجیر نفقات ضبطت 

  .%4.2تمثل نسبة  أد  546 قدرھاأي بزیادة  2020سنة 
 

  :وستوظف ھذه اإلعتمادات لتغطیة النفقات التالیة

 أ د       728       :   رئیس واألعضاء                      التأجیر  -

 أ د  12 818    :                                       تأجیراألعوان  -

 

 لعلیا المستقلة لالنتخاباتأعوان الھیئة ا •
في  ناعو 393بالھیئة  ، یبلغ عدد األعوان المباشرینالھیئة مجلسإلى أعضاء إضافة 

  :كما یلي  األسالكحسب  موزعین 2021موفى 
  2021موفى سنة   الخطة

    
  01  سلك العملة

  01  8صنف  عامل

  117  السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العموم ة

  15  متصرف رئ س

      03  تصرف مستشارم

  06  متصرف أول

  82  متصرف

  01  09متصرف صنف 

  06  متصرف مساعد

  04  عون إدارة

  02  سلك أعوان الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

  01  مستشار أول للتشغیل

  مستشار للتشغیل

  

01  
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  03  سلك أعوان وزارة المال ة

  02  متفقد مر ز  للمصالح المال ة

  01  ح المال ةمتفقد للمصال

  14  سلك التقنیین

  08  خبیر تقني

      01  تقني أول

      05  تقني

  01  سلك أعوان المراق ة االقتصاد ة

  01  متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة

  11  السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

  03  عاممهندس 

  02  مهندس رئ س

  06  مهندس أول

  02  سلك أعوان وزارة التر  ة

  01  متصرف مستشار للتر  ة

  01  متفقد عام للتعل م اإلعداد  والثانو  

  01  سلك المدرسین التكنولوجیین

  01  تكنولوجي

  220  الخدماتسلك أعوان 

  106  1عون خدمات صنف 

  69  2عون خدمات صنف 

  45  عون خدمات مؤهل

  19  مساعد مدیر ة

  02  مسد  خدمات

  393  المجموع العام
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 لتسییراات ـنفق -2
  

  مرسمة دأ  5150مقابل د  أ 5286 في حدود 2021لسنة  ودفعا االتسییر تعھدضبطت نفقات 

    : یلي كما و توزع ھذه االعتمادات   .2020سنة 
  بحساب أ د                                                                               

 النفقات  2020ق م   2021تقدیرات   الفارق 

  راء الم اني والمقرات  1 400  1 400  0

  الكهر اء والغازاستهالك الماء    185 210 25

 الهاتف ة االتصاالت  80  80  0

  األنترنات  400 400 0

  تأثیث اإلدارة  80  50  - 30

 الوقود شراء  445  450  5

 التأمین  200  196  -4

 وٕاصالح وسائل النقل ص انة  180  200  20

  ح مقراتص انة وٕاصال  200 200 0

 مواد التنظیف  15  20  5

 لوازم الم اتب  60  50  - 10

 معدات مختلفة  50 50 0

 الصحف و المجالت  20  20  0

 تعلی  و نشر اإلعالنات  20  20  0

 مصار ف اإلعالم ة  650  670  20

 وأتعاب مراقبي الحسا ات دراسات واستشارات  70 150 80

 تكو ن وتنم ة القدرات  150 200 50

 مصار ف االستق االت واإلقامة  150  150  0

  الداخل والخارج مهماتتنقل و مصار ف   50  50  0

 إكساء العملة وأعوان االستق ال  100  100  0

 مصار ف النزاعات والتعو ضات  50  50  0

 معال م التسجیل  450  450  0

  نفقات تصرف أخر    145 120 - 25

  الجملة  5 150 5 286 136
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  التـات التدخـنفق -3
مقابل      دأ 7672 دودـفي ح 2021تعھدا ودفعا لسنة الت ـدخـالت تاـقت نفـضبط

للعمل  ھذه النفقات صخصّ تسو .أد 156أي بزیادة قدرھا  2020أد مرسمة سنة  7516

لفائدة الھیئات الفرعیة بعنوان  لى النفقات التي ترصدإباإلضافة  لفائدة األعوان  االجتماعي

  .تدخالت ذات صبغة تنمویة

أد بعنوان تنظیم اإلنتخابات الجھویة والبلدیة  63 000ضافة إلى ترسیم مبلغ ھذا باإل
سیتم رصده للھیئة عند  2021الجزئیة مرسم بمھمة النفقات الطارئة وغیر الموزعة لسنة 

  .اإلقتضاء

  
  

  
  

  
  

  

 

 

 

  

  



  
  
  

  

  
  
  
  
  المالحق

  
  الجداول المتعلقة بنفقات

لھیئة العلیا المستقلة ا
  لالنتخابات

  
  
  
  
 
 
 
 
  



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2021 السنة المال ة:
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  : الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات29المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع اللهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمو ل

البرامج األقسام

 حساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : الهیئة العل ا1البرنامج  
المستقلة لإلنتخا ات

13 546 0005 286 0007 672 000

13 546 0005 286 0007 672 00026 504 000

26 504 000

000 672 0007 546 13مجموع البرنامج 5 286 00026 504 000



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2021 السنة المال ة:
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  : الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات29المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد اللهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمو ل

البرامج األقسام

 حساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : الهیئة العل ا1البرنامج  
المستقلة لإلنتخا ات

13 546 0005 286 0007 672 000

13 546 0005 286 0007 672 00026 504 000

26 504 000

000 672 0007 546 13مجموع البرنامج 5 286 00026 504 000
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 حساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  مـا یلي2021 مـا تتوزع تقدیرات  : 

13 546 0005 286 0007 672 00026 504 000 الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1

13 546 0005 286 0007 672 00026 504 000 1جمـــلة البرنامج



  : الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات29المهمة  

2021 السنة المال ة:

11نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1البرنـامج 

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1النشا  

12513 546 000 الهیئات المستقلة20

000 546 13الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات001

000 546 13جملة النشا  :

000 546 13جملة الوحدة العمل ات ة :

000 546 13جملة البرنامج الفرعي :

000 546 13جملة البرنامج :

000 546 13 جملة الموارد العامة للمیزان ة

13 546 000 الجملة العامـة :



  : الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات29المهمة  

2021 السنة المال ة:

12نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1البرنـامج 

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1النشا  

2255 286 000 الهیئات المستقلة20

000 286 5الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات001

000 286 5جملة النشا  :

000 286 5جملة الوحدة العمل ات ة :

000 286 5جملة البرنامج الفرعي :

000 286 5جملة البرنامج :

000 286 5 جملة الموارد العامة للمیزان ة

5 286 000 الجملة العامـة :



  : الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات29المهمة  

2021 السنة المال ة:

13نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1البرنـامج 

الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الهیئة العل ا المستقلة لإلنتخا ات1النشا  

3257 672 000 الهیئات المستقلة20

000 672 7الهیئة العل ا المستقة لإلنتخا ات001

000 672 7جملة النشا  :

000 672 7جملة الوحدة العمل ات ة :

000 672 7جملة البرنامج الفرعي :

000 672 7جملة البرنامج :

000 672 7 جملة الموارد العامة للمیزان ة

7 672 000 الجملة العامـة :
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