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1 نظـام أمـد

الباب التاسع و العشرون
المحكمة الدستوریة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة للمحكمة الدستوریة   

. 2018 م د   سنة 4,332 مقابل    4,282 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 
العنوان األول 

%نفقات التصرف  -1,2 -0,030 2,382 2,412

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  -1,0 -0,020 1,900 1,920

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    -1,0 -0,020 1,900 1,920

م د

%0,050-4,3324,282 الجملـــــة -1,2



نظـام أمـد

2 382 000

1 900 000

2

الباب التاسع و العشرون

المحكمة الدستوریة

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 282 4 الجملـــــة
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  تقديمم

 المحكمةمالقستوردة
 

 لسنة 50أحدثت المحكمة الدستورٌة بمقتضى القانون األساسً عدد 

 وهً هٌئة قضائٌة مستقلة ضامنة لعلوٌة 2015 دٌسمبر 03 المؤرخ فً 2015

الدستور وحامٌة للنظام الجمهوري الدٌمقراطً وللحقوق والحرٌات تتمتع 

. باالستقاللٌة اإلدارٌة والمالٌة ومقرها تونس العاصمة

 

الدستورٌة خاصة مهام مراقبة دستورٌة تعدٌل الدستور   المحكمةتتولى 

والمعاهدات والقوانٌن ومشارٌع القوانٌن ودستورٌة النظام الداخلً لمجلس نواب 

: الشعب وتتكون من
 

 عضوا ثالثة أرباعهم مختصون فً القانون ٌعٌنون بالتساوي من اثنا عشر -

قبل مجلس نواب الشعب والمجلس األعلى للقضاء ورئٌس الجمهورٌة لفترة 

 .واحدة مدتها تسع سنوات وٌجدد ثلث أعضائها كل ثالث سنوات

 

رئاسة المحكمة التً تتولى التسٌٌر اإلداري والمالً وٌمكن للرئٌس تفوٌض  -

إمضائه لفائدة نائبه أو الكاتب العام فً حدود مشموالته أو لألعوان 

 .المكلفٌن بخطط وظٌفٌة فً حدود مشموالت أنظارهم

 

فً تسٌٌر المحكمة تتولى مساعدة رئٌس المحكمة الكتابة العامة التً  -

باإلشراف على كتاباتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفات واألرشٌف 

وترسٌم الطعون والعرائض والمطالب وتضمٌن المراسالت والسهر على 

 .تنفٌذ إجراءات التحقٌق
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ـوانواألونن واللـلللـلللللللللللللللل

 نفلللللـانوالتللللـرنن
 
  

 

 تقديـم إجمالـي 
 

 فً حدود 2019بعنوان سنة  ضبطت النفقـات المقترحة للمحكمة الدستورٌة

  م د ٌمثل نسبة 0,030 أي بنقص قدره 2018 م د لسنة 2,412 م د مقابل  2,382

-1,3 % .

  

 

: وتتوزع االعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعٌة النفقة كما ٌلً 
 

 2017 

إنجازات 

 (م د)

2018 

م  .ق 

 (م د)

2019 

تقديرات 

 (م د)

 

الفارق 

 

نسبة التطور 

% 
 

     

- -  1,652 1,652-  األجور*

- -  0,700 0,700-  التسيير*

- 50 %- 0,030 0,030 0,060-  التدخالت*

ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

  -2,412 2,382 0,030 -% 1,3 -
 

 
 
 

 

 

 
 
 



5 

 

  

  

I- نفقـات الـتأجير العمومي : 
  

 وهً نفس اإلعتمادات المرسمة فً 2019سنة  د م 1,652تبلغ نفقات األجور 

. 2018سنة 
 

: وستوظف هذه اإلعتمادات لتغطٌة النفقات التالٌة
 

 

 دم  1,012تأجٌر رئٌس المحكمة واألعضاء                                    -

                     دم  0,340تأجٌر اإلطارات واألعوان                                           -

 م  0,300تـأجٌر الخبراء والمساعدٌن فً البحث                              -

 

،       2019وٌبلغ عدد األعوان المباشرون بالمحكمة الدستورٌة فً موفى سنة 

:  عونا ٌوزعون حسب األسالك كما ٌل23ً

 

السلك و الرتبة 

 

2019 

 

 رتب مختلفت

متصرف 

متصرف رئيس 

متصرف عام 

مستكتب إدارة 

 1عامل صنف 

 4عامل صنف 

 8عامل صنف 

 محلل

 مكتبي مساعذ

 تقني

 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

3 

3 

1 

2 

1 

 

 الجملة

 

23 
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II- نفقـات وسائل المصالح:  
 

م د بعنوان نفقات التسٌٌر   0,700 تخصٌص مبلـغ 2019ٌقترح بالنسبة لسنة 

    : موزعة كما ٌل2018ًوهً نفس اإلعتمادات المرسمة فً سنة 
                                 

 ( د1000بحساب )      
تقديرات 
2019  

 المحتـــوى

20  نفقات الوقود لوسائل النقل 
150   نفقات الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظٌفٌة
27  االتصاالت الهاتفٌة وتراسل المعطٌات 

110   نفقات المهمات واالستقباالت ونقل األشخاص إلى الخارج واإلقامة
20   إستهالك الكهرباء والغاز
23  إقتناء وصٌانة المعدات اإلعالمٌة واآلالت الناسخة 
14  طبع ونشر الوثائق والمجالت واإلعالنات بالصحف 
69   المطبوعات الرسمٌة والخصوصٌة والوثائق المكتوبة والصحف والمجالت
30   معدات التصرف اإلداري ولوازم الكتابة
50   تأثٌث اإلدارة
49   صٌانة المعدات ووسائل النقل والحدائق والبناٌات
14   معالٌم الجوالن وتأمٌن وسائل النقل
25   منحة بدلة الجلسات وإكساء العملة وأعوان اإلستقبال
20   اإلعتناء بالبناءات
79   نفقات أخرى

= الجملة  700

  

III - نفقـات التدخـل العمومـي : 

 فً حـدود 2019ضبطــت جملــة نفقــات التـدخــل العمومً المقترحـة لسنــة 

  .% 50 أ د تمثل نسبت 30أي بنقص قذره  2018 أد مرسمة سنة 60 أ د مقابل 30

 

 :وستخّصص هذه االعتمادات لفائدة
 

                     دأ  15                (تذاكر األكل)العمل اإلجتماعً لفائدة األعوان  -

                    دأ  15المساهمات فً المنظمات الدولٌة                                 -
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ـ ان النـاننن ن العن
انفنـان العنمنـنن

 
 

 

 فٙ حـذٔد 2018ضبطج إعخًـبداث انذفـع انًقخزحت نُفقـبث انخًُٛـت بعُـٕاٌ سُـت 

  و د ًٚثم َسبت0,020 أ٘ بُقص قذرِ 2018 و د نسُت 1,920يقببم    و د1,900

. % -1,5  

 

:  ٔحخٕسع ْذِ اإلعخًبداث عهٗ انُحٕ انخبنٙ 
(بحساب م د)           

   

 

: ٔٚسخٕجب ْذا انًسخٕٖ يٍ انذفٕعبث حزسٛى االعخًبداث انخبنٛت 
  

 

  م د1,900:    اعتواداث التعهد   

  و د 1,900        :اإلسخثًبراث انًببشزة- 

 

ٔسبئم َقم نفبئذة ٔسخًكٍ اإلعخًبداث انًزصٕدة ببنعُٕاٌ انثبَٙ يٍ اقخُبء 

  .رئٛس انًحكًت انذسخٕرٚت ٔأعضبئٓب ٔسٛبراث يصهحت ٔحجٓٛش انًقز ٔحٓٛئخّ

:  عهٗ انُحٕ انخبنٙ  2019ٔحخٕسع اعخًبداث سُت  

 القسن
إنجازاث 

2017 

  م.ق

2018 

تقديراث 

2019 
 الفارق

 -0,020 1,900 1,920 - اإلسخثًبراث انًببشزة- 

 -- - -  انخًٕٚم انعًٕيٙ- 

 -0,020 1,900 1,920 - الجولــت
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 ( د1000بحساب )          

  

 

: ٔحخٕسع ْذِ االعخًبداث بٍٛ يخخهف انفصٕل كًب ٚهٙ 
 ( د1000بحساب ) 

 
 

 

 

 بياى الوشاريع
قانوى  

 البراهج

اعتواداث  

 التعهد

اعتوادث  

 الدفع

    اإلستثواراث الوباشرة

 1900 1900  يشبرٚع بصذد اإلَجبس -

   يشبرٚع جذٚذة  -

 1900 1900 الجولـت العاهـت 

اعتواداث التعهد  اعتواداث الدفع  التكلفت
 الفصل البيــــــاى

 م.ع.م  م.خ.ق م.ع.م م.خ.ق م.ع.م م.خ.ق

 06.603 بُبٚبث إدارٚت   40  40 

 06.604 حجٓٛشاث إدارٚت   1800  1800 

 06.605 انبزايج اإلعاليٛت   60  60 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

29  الباب:
المحكمة الدستوریة

2019نفقات التصرف لسنة

9

2019
التأجیر العمومي القسم األول  : 

000 012 1المنح المخولة للسلط العمومیة

000 340تأجیر األعوان القارین

000 300تأجیر األعوان غیر القارین
000 652 1 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 700نفقات تسییر المصالح العمومیة
000 700 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 15التدخالت في المیدان االجتماعي

000 15المساهمات في المنظمات العالمیة
000 30 القسم الثالث  :   جملة

000 382 2الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

 الباب:29
المحكمة الدستوریة

2019

2019نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2018

10

1 012 000 000 012 1المنح المخولة للسلط العمومیة01100

340 000 000 340تأجیر األعوان القارین01101

300 000 000 300تأجیر األعوان غیر القارین01102
000 652 1 القسم األول  :   جملة 1 652 000

700 000 000 700نفقات تسییر المصالح العمومیة02201
000 700 القسم الثاني  :   جملة 700 000

15 000 000 15التدخالت في المیدان االجتماعي03302

15 000 000 30-000 45المساهمات في المنظمات العالمیة03307
000 30 القسم الثالث  :   جملة 60 000-30 000

000 382 2الجملة  العامة 2 412 000-30 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

توزیع نفقات التأجیر العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعیة  : 

11

000 012 1المنح المخولة للسلط العمومیة :01100الفصل  1 012 000

000 012 1تأجیر أعضاء المحكمة الدستوریة  1 012 000

000 340تأجیر األعوان القارین :01101الفصل  340 000

000 130األجر  األساسي  والتدرج  130 000

580 175المنح  الخصوصیة  القارة  175 580

000 5المنحة  الكیلومتریة  المرتبطة  بالرتبة 5 000

500 134منحة  التصرف  والتنفیذ 134 500

300 1منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 1 300

000 8منحة  المشاریع 8 000

000 14منحة  التكالیف  البیداغوجیة 14 000

000 1منحة  المعالجة  اآللیة  لإلعالمیة 1 000

780780المنحة  التعویضیة

780-المنحة  التعویضیة  التكمیلیة 780

000 11منح  أخرى 11 000

720 16المنح  المرتبطة  بالوظیفة  16 720

000 11المنحة  الوظیفیة 11 000

000 0003 3منحة  مكلف  بمأموریة

000 3-المنحة  الكیلومتریة 3 000

720منحة  السكن 720

000 2المنحة  التكمیلیة  للمنحة  الخصوصیة 2 000

200 14منحـة اإلنتـاج  14 200

200 2منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 2 200

000 12منحة  اإلنتاج  غیر  المدمجة 12 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

12نظـام أمـد

500 3المنح    العائلیة  3 500

500 3المنحة  العائلیة 3 500

000 300تأجیر األعوان غیر القارین :01102الفصل  300 000

000 300األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة  300 000

000 300التأجیر  المباشر  لألعوان 300 000

1 652 000 000 652 1جملة التأجیر العمومي : 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

 توزیع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعیة : 

13

000 700نفقات تسییر المصالح العمومیة :02201الفصل  700 000

000 5األكریة واألداءات البلدیة  5 000

000 7إستهالك الماء  7 000

000 20إستهالك الكهرباء والغاز  20 000

000 27اإلتصاالت  27 000

000 20االتصاالت الهاتفیة 20 000

000 7تراسل المعطیات 7 000

000 50إقتناء األثاث  50 000

000 50تأثیث اإلدارة 50 000

000 170الوقود  170 000

000 20شراء الوقود لوسائل النقل 20 000

000 150حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 150 000

000 5نفقات البرید  5 000

000 5المراسالت اإلداریة 5 000

000 12إقتناء المعدات  12 000

000 12معدات التصرف اإلداري 12 000

000 8مصاریف التأمین  8 000

000 8تأمین وسائل النقل 8 000

000 69التعهد والصیانة  69 000

000 20اإلعتناء بالبنایات 20 000

000 22تعهد وصیانة وسائل النقل 22 000

000 17تعهد وصیانة المعدات و األثاث 17 000

000 10تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 10 000

000 10مصاریف التنظیف  10 000

000 10النفقات المباشرة للتنظیف 10 000

000 18لوازم المكاتب  18 000



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

14نظـام أمـد

000 25المطبوعات  25 000

000 15المطبوعات الرسمیة 15 000

000 10المطبوعات الخصوصیة 10 000

000 24التوثیق  24 000

000 24الوثائق المكتوبة 24 000

000 20الصحف والمجالت  20 000

000 4تعلیق ونشر اإلعالنات  4 000

000 4نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 4 000

000 23مصاریف  اإلعالمیة  23 000

000 15شراء اللوازم والمعدات 15 000

000 8نفقات الصیانة 8 000

000 35مصاریف اإلستقباالت واإلقامة  35 000

000 20مصاریف اإلستقباالت 20 000

000 15مصاریف اإلقامة 15 000

000 55مصاریف المهمات  55 000

000 25إكساء األعوان  25 000

000 15إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 15 000

000 10منحة بدلة الجلسات 10 000

000 2إرجاع مصاریف التنقل  2 000

000 2المنحة الیومیة للتنقل 2 000

000 40مصاریف نقل األشخاص  40 000

000 40مصاریف نقل األشخاص بالخارج 40 000

000 10تكوین ورسكلة األعوان  10 000

000 10ملتقیات للتكوین 10 000

000 6معالیم الجوالن و العبور  6 000

000 6معالیم الجوالن 6 000

000 10طبع ونشر الوثائق والمجالت  10 000



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

15نظـام أمـد

000 20نفقات التصرف األخرى  20 000

000 20نفقات مختلفة 20 000

700 000 000 700جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

توزیع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعیة  : 

16

000 15التدخالت في المیدان االجتماعي :03302الفصل  15 000

000 15منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة  15 000
000 00015 15ودادیات األعوان

000 15المساهمات في المنظمات العالمیة :03307الفصل  45 000-30 000

000 30-000 15المساهمة في منظمات مختصة  45 000
000 5-اتحاد المحاكم و المجالس الدستوریة العربیة 20 00015 000

000 25-جمعیة المحاكم الدستوریة 25 000

30 000 000 30-000 60جملة التدخل العمومي : 
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 توزیع األعوان القارین المرخص فیھم حسب األسالك و الرتب 

  
  السلك و الرتبة

  
2019  

  

  أسالك مختلفة 
  رتب مختلفة 

  السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومیة
  متصرف

  متصرف رئیس
  متصرف عام
  مستكتب إدارة

  العملةسلك 
  1عامل صنف 
  4عامل صنف 
  8عامل صنف 

  سلك محللي و تقني اإلعالمیة 
  محلل

   سلك أعوان المكتبات و التوثیق
  مكتبي مساعد

  المشترك لإلدارات العمومیة تقنيالسلك ال
  يتقن

1  
1  
7  
1  
1  
1  
4  
11  
5  
3  
3  
1  
1  
2  
2  
1  
1  

  
  23  الجملة

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمیة لسنة

29  الباب:

( بحساب الدینار )

000 900 0001 900 1اإلستثمارات المباشرة

1 900 000

دینارا0 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

1 900 000

18

المحكمة الدستوریة



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

29  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

1 9001 900

التعهد

1 9001 900

1 9001 9001 9001 900

01 9001 9001 9001 900

 II جملة فرعیة

2019

19

المحكمة الدستوریة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

المحكمة الدستوریة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

20

29 الباب:

بناءات إداریة 066034040

تجهیزات إداریة 066041 8001 800

البرامج اإلعالمیة 066056060

1 9001 900 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المحكمة الدستوریة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

21

29 الباب:

بناءات إداریة 066034040

تجهیزات إداریة 066041 8001 800

البرامج اإلعالمیة 066056060

1 9001 900 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المحكمة الدستوریة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

22

29 الباب:

بناءات إداریة 06603

4040تهیئة المقر 00 0001
4040 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

800 8001 1إقتناء وسائل نقل 00 0001
1 8001 800 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة 06605

6060إقتناء تجهیزات ومعدات 00 0001
6060 06605جملــة الفصـل

1 9001 900 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

المحكمة الدستوریة29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

23

40-بناءات إداریة06603 40 40 -40 40 40 40
800 1تجهیزات إداریة06604 1 820 -1 800 1 800 1 820 1 820
60البرامج اإلعالمیة06605 60 -60 60 60 60

1 9201 9201 900-1 9001 9201 900-1 900 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـانت.جالفقرة

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ق.خ.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

المحكمة الدستوریة29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

24

بناءات إداریة06603
40 40 -40 40 40 40 تهیئة المقر000100

40-404040-06603404040جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة06604
-1 800 1 800 1 820 -1 800 1 800 1 820 1 820 إقتناء وسائل نقل000100

800 1-800 8201 8001 1-800 8201 8201 066041جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة06605
60 60 -60 60 60 60 إقتناء تجهیزات ومعدات000100

60-606060-06605606060جملــة الفصـل

1 9201 9201 900-1 9001 9201 900-1 900 الجملة  العامة
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