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1 نظـام أمـد

الباب الثامن  و العشرون
المجلس األعلى للقضاء

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة للمجلس األعلى للقضاء   

. 2018 م د   سنة 6,800 مقابل    8,800 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  52,6 2,000 5,800 3,800 1,169

العنوان الثاني 
3,000نفقات التنمیة  3,000

ـ اإلستثمارات المباشرة
3,000* على الموارد العامة للمیزانیة    3,000

م د

%1,1696,8008,8002,000 الجملـــــة 29,4



نظـام أمـد

5 800 000

3 000 000

2

الباب الثامن  و العشرون

المجلس األعلى للقضاء

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 800 8 الجملـــــة
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 تقديم  

 المجلس األعلى للقضاء
 

لسنة  34عدد األساسي بمقتضى القانون  المجلس األعلى للقضاء أحدث
في ضامنة  قضائیة مؤسسة دستوریة ووه 2016 أفریل 28المؤرخ في  2016

لحسن سیر القضاء وإستقاللیة السلطة القضائیة طبق أحكام  حدود صالحیتها
  .لیهاالدستور والمعاهدات الدولیة المصادق ع

والتسییر الذاتي والسلطة  اإلداري والمالي باالستقاللالمجلس  یتمتع 
  من: یتكون و الترتیبیة في مجال اختصاصه ومقره تونس العاصمة

 

منھم أربع قضاة  من خمسة عشر عضوا المكونمجلس القضاء العدلي  -
معینین بالصفة وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة 

 ،رائھمظمنتخبین من ن االختصاص ويذمن 
 

من خمسة عشر عضوا منھم أربع قضاة  المكونمجلس القضاء المالي  -
معینین بالصفة وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة 

 من ذوي االختصاص منتخبین من نظرائھم،
  

قضاة  من خمسة عشر عضوا منھم أربع كونمالمجلس القضاء اإلداري  -
معینین بالصفة وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة 

 من ذوي االختصاص منتخبین من نظرائھم،
  

جملة اعضاء المجالس  تتكون من الجلسة العامة للمجالس القضائیة الثالثة -
 .عضوا) 45( المذكورة

 

لمسار یتولى كل مجلس النظر في جمیع المسائل الراجعة إلیھ بالنظر خاصة ا
المھني للقضاة التابعین لھ من تسمیات وترقیات ونقل والبت في مطالب رفع 

اإلحالة على التقاعد المبكر واإلحالة على عدم وواإللحاق  واالستقالةالحصانة 
 المباشرة والتأدیب.
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  وان األولــــــــــــــــنـــعــال

  رفــــات التصـــــنفق
  

    

  ي ـم إجمالـتقدی
  

في حدود  2019 بعنوان سنة للمجلس األعلى للقضاءالمقترحة ات ـنفقالضبطت 
 تمثل نسبة م د  2,000 زیادة قدرھاأي ب 2018 سنةلم د  3,800 مقابل  م د 5,800

52,6 %.  
    

  فقات التصرف حسب نوعیة النفقة كما یلي :وتتوزع االعتمادات الخاصة بن
  

  2017  
  زةجمن

  (م د)

2018  
  ق م
  (م د)

2019  
  تقدیرات
  (م د)

  
  الفارق

 
  نسبة التطور

% 
            

      2,500  2,500  1,005  األجور*

  200,0 %  2,000  3,000  1,000  0,164  التسییر*

      0,300  0,300  0,000  التدخالت*

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  1,169  3,800  5,800  2,000  % 52,6  

  

I - التأجیر العموميات ـنفق :    
  

وھي نفس اإلعتمادات المرسمة في  2019سنة د  م 2,500 األجورتبلغ نفقات 
  .2018سنة 

  

  :النفقات التالیةلتغطیة ھذه اإلعتمادات  ستوظفو
  

  دم  1,620  :             تأجیر الرئیس واألعضاء      -
  دم   0,630   :                     القارین األعواناإلطارات وتأجیر  -

  دم   0,250تأجیر األعوان غیر القارین                           :       
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II - وسائل المصالحات ـنفق :  
  

مقابل لنفقات التسییر م د  3,000غ ـتخصیص مبل 2019یقترح بالنسبة لسنة 
    نسبةتمثل  م د 2,000أي بزیادة قدرھا  2018سنة مسندة بعنوان  م د 1,000
200,0 %.  

  
  

  التالیة :نفقات وسائل المصالح  لتمویلاإلعتماد المقترح  صویخصّ 
  د) 1000(بحساب                                                                                                                 

 طبیعة النفقة
  ق م

2018 
 تقدیرات
2019 

 
 الفارق

 
 النسبة

  250 250 0 األكریة و األداءت البلدیة
 100% 10 20 10 نفقات الماء

 11% 10 100 90 نفقات الكھرباء 
 33% 25 100 75 االتصاالت

  50 50 0 تأثیث اإلدارة
 16% 50 370 320 نفقات الوقود
 0% 0 20 20 نفقات البرید

  5 5 0 إقتناء المعدات
 120% 30 55 25 مصاریف التأمین
 800% 320 360 40 التعھّد والصیانة

 300% 60 80 20 مصاریف التنظیف
اریف الحراسةصم  0 50 50  

 71% 50 120 70 لوازم المكاتب
 200% 100 150 50 المطبوعات والتوثیق

وبةالوثائق المكت  0 30 30  
 0% 0 10 10 الصحف و المجالت

 0% 0 10 10 تعلیق ونشر اإلعالنات
 67% 20 150 30 مصاریف اإلعالمیة

یةنفقات إستغالل المنظومات اإلعالم  0 82 82  
 76% 130 300 170 مصاریف االستقباالت واإلقامة

  80 80 0 مصاریف المھمات
العملة وأعوان اإلستقبالإكساء   5 5 0 %0 

 33% 5 20 15 إرجاع مصاریف التنقل
  160 160 0 مصاریف نقل األشخاص
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  10 10 0 تكوین و رسكلة األعوان
 100-% 30- 0 30 نفقات التغذیة

 400% 20 25 5 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات

نیةتظاھرات استثنائیة ذات صبغة وط  0 200 200  
 233% 7 10 3 معالیم الجوالن

اإلنترنات دى مزوديل راكتاإلش  0 30 30  
  50 50 0 متخلدات تجاه مزودین
 4800 % 96 98 2 نفقات تصرف أخرى

 200 % 2000 3000 1000 المجموع

  
  

III - التدخل العموميات ـنفق :  
 

وھي ألف دینار  300في حدود  2019ضبطت نفقات التدّخالت المقترحة لسنة 
عوان وللعمل خّصص لودادّیة األست 2018نفس اإلعتمادات المرسمة في سنة 
   .االجتماعي ولمصاریف مختلفة أخرى
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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 

  .2018وھي نفس اإلعتمادات المرسمة سنة  م د 3,000
  

  
    عتمادات على النحو التالي :ھذه اإلوتتوزع 

(بحس��������اب م د)                      

      
  
  

  ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم االعتمادات التالیة :
  

    

    م د 0,920        اعتمادات التعھد : §

  م د  0,920  :  اإلستثمارات المباشرة -

  
  

  

  

  منحزة األقســام
2017  

  ق م
2018 

  تقدیرات
 الفارق 2018

  3,000 3,000  -  إلستثمارات المباشرةا -

 - - - 0 التمویل العمومي -

 0,000 3,000 3,000 0,000 الجملــة
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  :وستمكن اإلعتمادات المرصودة بالعنوان الثاني من

والكاتب العام المجلس األعلى للقضاء  رئیسكل من وسائل نقل لفائدة اقتناء  -

 ،رات مصلحةاسی) 5( خمسةو

 تجھیز المقر وتأثیثھ، -

 إقتناء معدات وتطبیقات إعالمیة وتركیز موقع واب، -

  تمویل دراسات بناء مقر المجلس. -

 

  على النحو التالي  : 2019سنة وتتوزع اعتمادات 
  د) 1000(بحساب                     

    
  

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

  
 
 

  قانون  بیان المشاریع
 البرامج

  اعتمادات 
 التعھد

  اعتمادت 
 الدفع

     اإلستثمارات المباشرة

  3000  920   مشاریع بصدد اإلنجاز -

        مشاریع جدیدة -

 3000 920    الجملـة العامـة

 التكلفة  اعتمادات التعھد  اعتمادات الدفع
 الفصل البیــــــان

  م .ع.م  ق.خ.م  م.ع.م  ق.خ.م  م.ع.م  ق.خ.م
 06.600  دراسات عامة   800  800 

 06.604  تجھیزات إداریة     1410 

 06.605  البرامج اإلعالمیة   120  790 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

28  الباب:
المجلس األعلى للقضاء

2019نفقات التصرف لسنة

9

2019
التأجیر العمومي القسم األول  : 

000 620 1المنح المخولة للسلط العمومیة

000 630تأجیر األعوان القارین

000 250تأجیر األعوان غیر القارین
000 500 2 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 000 3نفقات تسییر المصالح العمومیة
000 000 3 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 30التدخالت في المیدان االجتماعي

000 270تدخالت مختلفة
000 300 القسم الثالث  :   جملة

000 800 5الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

 الباب:28
المجلس األعلى للقضاء

2019

2019نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2018

10

1 620 000 000 620 1المنح المخولة للسلط العمومیة01100

630 000 000 000100 530تأجیر األعوان القارین01101

250 000 000 100-000 350تأجیر األعوان غیر القارین01102
000 500 2 القسم األول  :   جملة 2 500 000

3 000 000 000 000 0002 000 1نفقات تسییر المصالح العمومیة02201
000 000 3 القسم الثاني  :   جملة 1 000 0002 000 000

30 000 000 30التدخالت في المیدان االجتماعي03302

270 000 000 270تدخالت مختلفة03319
000 300 القسم الثالث  :   جملة 300 000

000 800 5الجملة  العامة 3 800 0002 000 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

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

11

000 620 1المنح المخولة للسلط العمومیة :01100الفصل  1 620 000

000 620 1تأجیر أعضاء المجلس األعلى للقضاء  1 620 000

000 630تأجیر األعوان القارین :01101الفصل  530 000100 000

000 200األجر  األساسي  والتدرج  150 00050 000

000 310المنح  الخصوصیة  القارة  222 00088 000

000 00010 20المنحة  الكیلومتریة  المرتبطة  بالرتبة 10 000

000 00050 200منحة  التصرف  والتنفیذ 150 000

500 0001 3منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 1 500

000 00010 10منحة  الهندسة

000 00011 20منحة  المشاریع 9 000

500 1-المنحة  التعویضیة  التكمیلیة 1 500

000 0007 57منح  أخرى 50 000

000 70المنح  المرتبطة  بالوظیفة  24 00046 000

000 00035 50المنحة  الوظیفیة 15 000

000 0006 10المنحة  الكیلومتریة 4 000

000 0002 4منحة  السكن 2 000

000 0003 6المنحة  التكمیلیة  للمنحة  الخصوصیة 3 000

000 40منحـة اإلنتـاج  25 00015 000

000 00010 15منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 5 000

000 0005 25منحة  اإلنتاج  غیر  المدمجة 20 000

000 30-000 30منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 

000 30-منحة  الساعات  اإلضافیة 30 000

000 10المنح    العائلیة  5 0005 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

12نظـام أمـد

000 5المنحة  العائلیة 5 000

000 0005 5منحة  األجر  الوحید

000 74-000 74المساهمات  المحمولة  على  المشغل 

000 250تأجیر األعوان غیر القارین :01102الفصل  350 000-100 000

000 136أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة  186 000-50 000

000 20-000 60األجر  األساسي 80 000

000 4المنحة  الكیلومتریة  المرتبطة  بالرتبة 4 000

000 20-000 60منحة  التصرف  والتنفیذ 80 000

000 10-000 12منح  أخرى 22 000

000 50األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة  100 000-50 000

000 50-000 50التأجیر  المباشر  لألعوان 100 000

000 3المنح  العائلیة  3 000

000 3المنحة  العائلیة 3 000

000 61المساهمات  المحمولة  على  المشغل  61 000

2 500 000 000 500 2جملة 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

000 000 0002 000 3نفقات تسییر المصالح العمومیة :02201الفصل  1 000 000

000 000250 250األكریة واألداءات البلدیة 

000 00010 20إستهالك الماء  10 000

000 00010 100إستهالك الكهرباء والغاز  90 000

000 00025 100اإلتصاالت  75 000

000 25-000 50االتصاالت الهاتفیة 75 000

000 00050 50تراسل المعطیات

000 00050 50إقتناء األثاث 

000 00050 50تأثیث اإلدارة

000 00050 370الوقود  320 000

000 00020 50شراء الوقود لوسائل النقل 30 000

000 00030 320حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 290 000

000 20نفقات البرید  20 000

000 10-000 10المراسالت اإلداریة 20 000

000 00010 10مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید

000 0005 5إقتناء المعدات 

000 0005 5معدات التصرف اإلداري

000 00030 55مصاریف التأمین  25 000

000 10-000 15تأمین وسائل النقل 25 000

000 00030 30تأمین البناءات

000 00010 10تأمین التجهیزات والمعدات

000 000320 360التعهد والصیانة  40 000

000 000270 285اإلعتناء بالبنایات 15 000

000 00025 50تعهد وصیانة وسائل النقل 25 000

000 00010 10تعهد وصیانة المعدات و األثاث

000 0005 5تعهد وصیانة الحدائق والنباتات



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

14نظـام أمـد

000 00010 10عملیات الصیانة األخرى

000 00060 80مصاریف التنظیف  20 000

000 20النفقات المباشرة للتنظیف 20 000

000 00060 60التنظیف عن طریق المناولة

000 00050 50مصاریف الحراسة 

000 00050 120لوازم المكاتب  70 000

000 000125 150المطبوعات  25 000

000 00040 40المطبوعات الرسمیة

000 00070 70المطبوعات الخصوصیة

000 00015 40مطبوعات األخرى 25 000

000 0005 30التوثیق  25 000

000 0005 30الوثائق المكتوبة 25 000

000 10الصحف والمجالت  10 000

000 10تعلیق ونشر اإلعالنات  10 000

000 10نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 10 000

000 000120 150مصاریف  اإلعالمیة  30 000

000 00070 70شراء اللوازم والمعدات

000 00030 30شراء منظومات

000 00020 50نفقات الصیانة 30 000

000 00082 82نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 

000 00020 20نفقات استغالل منظومة "أدب"

000 00060 60نفقات استغالل منظومة "إنصاف"

000 0002 2نفقات استغالل منظومة "رشاد"

000 000130 300مصاریف اإلستقباالت واإلقامة  170 000

000 00010 180مصاریف اإلستقباالت 170 000

000 000120 120مصاریف اإلقامة

000 00080 80مصاریف المهمات 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

15نظـام أمـد

000 5إكساء األعوان  5 000

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 5 000

000 0005 20إرجاع مصاریف التنقل  15 000

000 00010 10المنحة الیومیة للتنقل

000 00010 10المنحة الكیلومتریة للتنقل

000 15-إرجاع مصاریف نقل األشخاص 15 000

000 000160 160مصاریف نقل األشخاص 

000 00010 10مصاریف نقل األشخاص بالداخل

000 000150 150مصاریف نقل األشخاص بالخارج

000 00010 10تكوین ورسكلة األعوان 

000 00010 10التكوین المستمر

000 30-نفقات التغذیة  30 000

000 30-النفقات المباشرة للتغذیة 30 000

000 00020 25تنظیم اإلمتحانات والمناظرات  5 000

000 000200 200تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 

000 0007 10معالیم الجوالن و العبور  3 000

000 0002 5معالیم الجوالن 3 000

000 0005 5معالیم العبور

000 00030 30االشتراك بشبكة األنترنات 

000 00030 30االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات

000 00050 50تسدید متخلدات 

000 00050 50متخلدات تجاه مزودین آخرین

000 00096 98نفقات التصرف األخرى  2 000

000 00096 98نفقات مختلفة 2 000

3 000 0002 000 000 000 000 1جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

توزیع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعیة  : 
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000 30التدخالت في المیدان االجتماعي :03302الفصل  30 000

000 30منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة  30 000
000 00030 30ودادیات األعوان

000 270تدخالت مختلفة :03319الفصل  270 000

000 270تدخالت مختلفة  270 000

300 000 000 300جملة التدخل العمومي : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمیة لسنة

28  الباب:

( بحساب الدینار )

000 000 0003 920اإلستثمارات المباشرة

3 000 000

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

920 000

17

المجلس األعلى للقضاء



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

28  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

9203 000

التعهد

9203 000

9203 0009203 000

09203 0009203 000

 II جملة فرعیة

2019

18

المجلس األعلى للقضاء



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

المجلس األعلى للقضاء

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

19

28 الباب:

دراسات عامة 06600800800

تجهیزات إداریة 066041 410

البرامج اإلعالمیة 06605120790

9203 000 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المجلس األعلى للقضاء

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

20

28 الباب:

دراسات عامة 06600800800

تجهیزات إداریة 066041 410

البرامج اإلعالمیة 06605120790

9203 000 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المجلس األعلى للقضاء

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

21

28 الباب:

دراسات عامة 06600

800800(بناء مقر المجلس (دراسات 00 0001
800800 06600جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

460إقتناء وساءل نقل 00 0002
950تجهیز وتأثیث مقر المجلس األعلى للقضاء 00 0003

1 410 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمیة 06605

500إقتناء معدات إعالمیة 00 0001
120120تركیز موقع واب للمجلس األعلى للقضاء 00 0002

170إقتناء تطبیقات إعالمیة 00 0003
120790 06605جملــة الفصـل
9203 000 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

المجلس األعلى للقضاء28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

22

800-دراسات عامة06600 800 800 -800 800 800 800
410 1تجهیزات إداریة06604 1 410 1 410 1 410
790البرامج اإلعالمیة06605 790 120 790 790

3 0003 000920-9203 0003 000-3 000 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

المجلس األعلى للقضاء28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

23

دراسات عامة06600
800 800 800 800 800 (بناء مقر المجلس (دراسات000100

800-800800800-06600800800800جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة06604
460 460 460 460 إقتناء وساءل نقل000200
950 950 950 950 تجهیز وتأثیث مقر المجلس األعلى للقضاء000300

410 1-410 4101 4101 4101 066041جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة06605
500 500 500 500 إقتناء معدات إعالمیة000100

-120 120 120 -120 120 120 120 تركیز موقع واب للمجلس األعلى للقضاء000200
-170 170 170 170 170 إقتناء تطبیقات إعالمیة000300

790-120790790-06605790790120جملــة الفصـل

3 0003 000920-9203 0003 000-3 000 الجملة  العامة


	التقديم العام للميزانية                    
	العنوان الأول : نفقات التصرف      
	العنوان الثاني : نفقات التنمية
	جداول العنوان الأول : نفقات التصرف           
	جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية



