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  التقدیم العام:المحور األول
  

  المحكمة الدستوریةتقدیم  -1
  

المؤرخ  2015لسنة ــدد 15عـــأحدثت المحكمة الدستوریة بمقتضى القانون األساسي 

وھي ھیئة قضائیة مستقلة ضامنة لعلویة الدستور وحامیة للنظام  2015دیسمبر  03في 

قاللیة اإلداریة والمالیة ومقرھا تونس الجمھوري الدیمقراطي وللحقوق والحریات تتمتع باالست

  .العاصمة

  

 2019لسنة   ددــ15ـــع يــن القانون األساسم 19،46٬44 لوالفصطبقا ألحكام و

المحكمة  م تصنیفتللمیزانیة  المتعلق بالقانون األساسي 2019ري ـــفیف 13المؤرخ في 

كما تناقش مشروع  وتستثنى بالتالي من إعداد مشروع األداء٬خاصة كمھمة الدستوریة

  .میزانیتھا أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب

  

الدستوریة خاصة مھام مراقبة دستوریة تعدیل الدستور والمعاھدات  المحكمة تتولى 

  :والقوانین ومشاریع القوانین ودستوریة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتتكون من

  

في القانون یعینون بالتساوي من قبل مجلس عضوا ثالثة أرباعھم مختصون  اثنا عشر -

نواب الشعب والمجلس األعلى للقضاء ورئیس الجمھوریة لفترة واحدة مدتھا تسع 

 .سنوات ویجدد ثلث أعضائھا كل ثالث سنوات

 

رئاسة المحكمة التي تتولى التسییر اإلداري والمالي ویمكن للرئیس تفویض إمضائھ  -

حدود مشموالتھ أو لألعوان المكلفین بخطط وظیفیة في  لفائدة نائبھ أو الكاتب العام في

 .حدود مشموالت أنظارھم
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في تسییر المحكمة باإلشراف على تتولى مساعدة رئیس المحكمة الكتابة العامة التي  -

كتاباتھا ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفات واألرشیف وترسیم الطعون والعرائض 

 .ر على تنفیذ إجراءات التحقیقوالمطالب وتضمین المراسالت والسھ

 

   )2022-2020( اطار النفقات متوس  المد -2

  التمو ل على المد  المتوس  حسب مصادر ح مة الدستور ة برمجة نفقات الم -2-1
  د.أ : الوحدة

  الب ان
مصادر 

  التمو ل

 اتإنجاز 

2016 

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

2018 

  ق م

2019 

تحیین 

2019 

  التقدیرات

2020  2021  2022  

المح مة 

   الدسنور ة

الموارد 

العامة 

   للمیزان ة

-  -  -  4 282  4 282  6 140  6 439  6 891  

  891 6  439 6  140 6  282 4  282 4  -  -  -  مجموع ال

  
  
على المد  المتوس  حسب األقسام و مصادر ح مة الدستور ة برمجة نفقات الم -2-2

  التمو ل 
  

ل ــــــــــمقاب د أ 140 6في حدود  2020لسنة  المحكمة الدستوریةضبطت نفقـات 

  .% 43,4 تمثل نسبة  د أ 858 1أي بزیادة قدرھا  2019لسنة  د أ 282 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3 
  

  :كما یلي  األقسام حسب  2020لسنة حكمة الدستوریة الموتتوزع إعتمادات 

  
  د أ : الوحدة

  مصادر التمو ل  الب ان
 اتإنجاز 

2016 

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

0182 

 التقدیرات  2019ق م 

التبو ب 

  القد م

التبو ب 

  الجدید
2020  2021  2022  

نفقات 

  التأجیر

 العامة مواردال

  للمیزان ة
-  -  -  1 652  1 652  2 590  2 689  2 891  

  891 2  689 2  590 2  652 1  652 1  -  -  -  مجموع القسم

نفقات 

  التسییر

الموارد العامة 

  للمیزان ة
-  -  -  700  700  820  900  1 000  

 000 1 900  820  700  700  -  -  -  مجموع القسم

نفقات 

  التدخالت

الموارد العامة 

  للمیزان ة
-  -  -  30  30  200  250  300  

  300  250  200  30  30        مجموع القسم

نفقات 

  اإلستثمار

الموارد العامة 

  للمیزان ة
      1 900  1 900 2 530  2 600  2 700  

  700 2  600 2  530 2 900 1  900 1        مجموع القسم

  المجموع

الموارد العامة 

  للمیزان ة
-  -  -  4 282  4 282 6 140  6 439 6 891 

 891 6 439 6  140 6 282 4  282 4  -  -  -  مجموع األقسام
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  حكمة الدستوریةنفقات الم: المحور الثاني

  
  

  نفقات التأجیر -1
  

 د أ 652 1د مقابل  أ 590 2 في حدود 2020التأجیر تعھدا ودفعا لسنة نفقات ضبطت 
   ̣% 56,8 تمثل نسبة د  أ 938أي بزیادة قدرھا  2019مرسمة بقانون المالیة لسنة 

 

  :وستوظف ھذه اإلعتمادات لتغطیة النفقات التالیة
  

 د أ 050 1تأجیررئیس المحكمة واألعضاء                              -

 د أ 140 1                                       القارین  تأجیراألعوان -

 د أ   400                       تـأجیرالخبراء والمساعدین في البحث -

 

  أعوان المحكمة الدستوریة •
عونا  23 :2020إلى موفى سنة  المباشرون المحكمة الدستوریة یبلغ عدد أعوان

  :یوزعون حسب األسالك كما یلي
  2020موفى سنة   الخطة

  01  متصرف

  01   س متصرف رئ

  01  عاممتصرف 

 02  تقني

  01  محلل

  02  م تبي مساعد

  04  مستكتب إدارة

  03  8عامل صنف 

  03 4عامل صنف 

  05 1عامل صنف 

  23  المجموع العام
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  التسییرات ـنفق - 2
مرسمة  د أ 700 مقابل د أ 820 في حدود 2020لسنة  ودفعا االتسییر تعھدضبطت نفقات 

  د̣  أ 120 أي بزیادة قدرھا 2019سنة 

                : كما یليعتمادات إلوتوزع ھذه ا   

  بحساب أد      
 المحتـــو    2020تقدیرات 

  و األداءات البر د ةاألكر ة  •  25

  إستهالك الماء •  8

  إستهالك الكهر اء والغاز •  25

 االتصاالت الهاتف ة وتراسل المعط ات • 32

  تأثیث اإلدارة •  50

 نفقات الوقود لوسائل النقل • 50

  نفقات الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة •  180

  نفقات البر د  •  5

  تأمین وسائل النقل •  8

  اإلعتناء  البناءات •  20

  ص انة المعدات ووسائل النقل والحدائ  والبنا ات واألثاث •  52

  نفقات الم اشرة للتنظیفال •  13

  معدات التصرف اإلدار  ولوازم الكتا ة • 33

  سم ة والخصوص ة والوثائ  الم تو ة والصحف والمجالتالمطبوعات الر  • 79

 ط ع ونشر الوثائ  والمجالت واإلعالنات  الصحف • 4

 إقتناء وص انة المعدات اإلعالم ة واآلالت الناسخة • 23

  نفقات المهمات واالستق االت  • 90

  منحة بدلة الجلسات وٕاكساء العملة وأعوان اإلستق ال •  30

  الداخل والخارج مصار ف نقل األشخاص • 52

  تكو ن ورس لة األعوان •  15

  والعبورمعال م الجوالن  •  06

  التصرف األخر   نفقات •  20

  =الجملة   820
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  التـات التدخـنفق - 3  
 د أ 30مقابل  د أ 200 دودـفي ح 2020تعھدا ودفعا لسنة الت ـدخـالت تاـت نفقـضبط

  ̣د أ 170 أي بزیادة قدرھا  2019سنة مرسمة 

  :لفائدة  عتماداتإلذه اھ صخصّ تس و

  

  د أ  50                      )تذاكر األكل(العمل اإلجتماعي لفائدة األعوان  -

  د أ   50         المساھمات في المنظمات الدولیة                              -

   د أ 100           تدخالت أخرى                                                -
 

  

  :إلستثمارنفقـات ا - 4
  د أ 900 1ل  ـــــــــمقاب د أ 530 2في حـدود  2020لسنة مار ـــنفقـات اإلستثضبطت 

  .د أ 630 أي بزیادة قدرھا  2019سنة مرسمة 

  : كما یليعتمادات إلوتوزع ھذه ا
  د أ : الوحدة

  

 

  

  

موارد قروض خارج ة  الموارد العامة للمیزان ة 
  المجموع  ح خ موظفة

 - - - -  دد اإلنجازمشار ع  ص

  530 2  -  -  530 2  جدیدة و رامج مشار ع

  530 2  - -  530 2  المجموع
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:على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلياإلستثمار د تطورت نفقاتقو

    

د أ : الوح               دة                      

    
  

من اقتناء وسائل نقل لفائدة رئیس  االستثمارلنفقات وستمكن اإلعتمادات المرصودة 

  . وسیارات مصلحة وتجھیز المقر وتھیئتھوكاتب عام المحكمة المحكمة الدستوریة وأعضائھا 

  

 الب ان

  إنجازات
 2018  

   م.ق
2019  

  تقدیرات
  تطور اإلعتمادات   2020

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات 
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

 اعتمادات 
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

 اعتمادات 
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

 اعتمادات 
  الدفع

 -  - -  - 900 1 900 1 - -  مشار ع  صدد  اإلنجاز

 630 630 530 2 530 2  -  - 920 1 920 1  و رامج جدیدةمشار ع 

 630 630 530 2  530 2 900 1 900 1 920 1 920 1 المجموع



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2020 السنة المال ة:

8

  : المح مة الدستور ة30المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2020تتوزع اعتمادات المح مة الدستور ة لسنـة  : 

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

 : المح مة الدستور ة1البرنامج  

2 590 000820 000200 0002 530 000

2 590 000820 000200 0002 530 0006 140 000

6 140 000

2 530 000 000 000200 590 2مجموع البرنامج 820 0006 140 000
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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 یلي2020 مـا تتوزع تقدیرات  : 

2 590 000820 000200 0002 530 0006 140 000 المح مة الدستور ة1

2 590 000820 000200 0002 530 0006 140 000 1جمـــلة البرنامج



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
10

المح مة الدستور ة

 حساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرع ة على النحو التالي2530 في حدود  2020ض طت نفقات اإلستثمار لبرنامج المح مة الدستور ة لسنة 

الدفعالتعهد
المح مة الدستور ة

2 530 2 530

المجموع
2 530 2 530



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المال ة:

المح مة الدستور ة30

11

 دون إعت ار المشار ع الممولة على موارد الحسا ات الخاصة

مشار ع و برامج جدیدة

المح مة الدستور ة 1البرنـامج :

المح مة الدستور ةالبرنامج الفرعي : 1

المح مة الدستور ة 1الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
المح مة الدستور ة 1  حساب ألف  دیناررمز النشا 

140140تهیئة المقر00200ج 603

290 2902 2إقتناء وسائل نقل00300ج 604

100100إقتناء تجهیزات ومعدات00400ج 605

530 5302 12جملة النشا 

530 5302 12جمـــلة الوحدة العمل ات ة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 5302 530

530 5302 12جمـــلة البرنـامج

530 5302 2جملة مشار ع و برامج جدیدة

530 5302 2الجملـة العامـة :



  : المح مة الدستور ة30المهمة  

2020 السنة المال ة:

12نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  المح مة الدستور ة1البرنـامج 

المح مة الدستور ة :1البرنامج الفرعي

: المح مة الدستور ة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المح مة الدستور ة1النشا  

تأجیر أعضاء المح مة الدستور ة 1001 050 000 08
000 050 1تأجیر أعضاء المح مة الدستور ة000

األجر  األساسي  والتدرج 101532 000 01
000 532األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 101526 740 02
000 15المنحة الكیلومتر ة المرت طة  الرت ة001
500 403منحة التصرف والتنفیذ002
900 3منحة الس ن المرت طة  الرت ة004
000 24منحة المشار ع006
000 42منحة التكالیف البیداغوج ة013
000 3منحة المعالجة اآلل ة لإلعالم ة025
340 2المنحة التعو ض ة049
000 33منح أخر  099

المنح  المرت طة   الوظ فة 10128 160 03
000 11المنحة الوظ ف ة001
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000 9منحة م لف  مأمور ة002
160 2منحة الس ن006
000 6المنحة التكمیل ة للمنحة الخصوص ة008

منحـة اإلنتـاج 10142 600 05
600 6منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب001
000 36منحة اإلنتاج غیر المدمجة002

المنح    العائل ة 10110 500 13
500 10المنحة العائل ة001

األعوان  المتعاقدون  والعاملون   الحصة 102400 000 02
000 400التأجیر الم اشر لألعوان001

000 590 2جملة النشا  :

000 590 2جملة الوحدة العمل ات ة :

000 590 2جملة البرنامج الفرعي :

000 590 2جملة البرنامج :

000 590 2 جملة الموارد العامة للمیزان ة

2 590 000 الجملة العامـة :



  : المح مة الدستور ة30المهمة  

2020 السنة المال ة:

14نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  المح مة الدستور ة1البرنـامج 

المح مة الدستور ة :1البرنامج الفرعي

: المح مة الدستور ة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المح مة الدستور ة1النشا  

األكر ة واألداءات البلد ة 20125 000 01
000 25األكر ة واألداءات البلد ة000

إستهالك الماء 2018 000 02
000 8استهالك الماء000

إستهالك الكهر اء والغاز 20125 000 03
000 25استهالك الكهر اء والغاز000

اإلتصاالت 20132 000 04
000 25االتصاالت الهاتف ة001
000 7تراسل المعط ات002

إقتناء األثاث 20150 000 05
000 50تأثیث اإلدارة001

الوقود 201230 000 06
000 50شراء الوقود لوسائل النقل001
000 180حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة003
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نفقات البر د 2015 000 07
000 5المراسالت اإلدار ة001

إقتناء المعدات 20112 000 08
000 12معدات التصرف اإلدار  001

مصار ف التأمین 2018 000 09
000 8تأمین وسائل النقل001

التعهد والص انة 20172 000 10
000 20اإلعتناء  البنا ات001
000 23تعهد وص انة وسائل النقل002
000 17تعهد وص انة المعدات و األثاث003
000 12تعهد وص انة الحدائ  والن اتات006

مصار ف التنظیف 20113 000 11
000 13النفقات الم اشرة للتنظیف001

لوازم الم اتب 20121 000 13
000 21لوازم الم اتب000

المطبوعات 20125 000 14
000 15المطبوعات الرسم ة001
000 10المطبوعات الخصوص ة005

التوثی  20124 000 15
000 24الوثائ  الم تو ة001

الصحف والمجالت 20120 000 16
000 20الصحف والمجالت000

تعلی  ونشر اإلعالنات 2014 000 18
000 4نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت001

مصار ف  اإلعالم ة 20123 000 19
000 15شراء اللوازم والمعدات001
000 8نفقات الص انة003

مصار ف اإلستق االت واإلقامة 20135 000 21
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000 20مصار ف اإلستق االت001
000 15مصار ف اإلقامة002

مصار ف المهمات 20155 000 22
000 55مصار ف المهمات000

إكساء األعوان 20130 000 23
000 20إكساء العملة وأعوان اإلستق ال002
000 10منحة بدلة الجلسات003

إرجاع مصار ف التنقل 2017 000 24
000 7المنحة الیوم ة للتنقل001

مصار ف نقل األشخاص 20145 000 25
000 45مصار ف نقل األشخاص  الخارج003

تكو ن ورس لة األعوان 20115 000 28
000 15ملتق ات للتكو ن001

معال م الجوالن و العبور 2016 000 40
000 6معال م الجوالن001

ط ع ونشر الوثائ  والمجالت 20110 000 42
000 10ط ع ونشر الوثائ  والمجالت000

نفقات التصرف األخر   20120 000 99
000 20نفقات مختلفة099

000 820جملة النشا  :

000 820جملة الوحدة العمل ات ة :

000 820جملة البرنامج الفرعي :

000 820جملة البرنامج :



17 نظـام أمـد

000 820 جملة الموارد العامة للمیزان ة

820 000 الجملة العامـة :



  : المح مة الدستور ة30المهمة  

2020 السنة المال ة:

18نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  المح مة الدستور ة1البرنـامج 

المح مة الدستور ة :1البرنامج الفرعي

: المح مة الدستور ة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المح مة الدستور ة1النشا  

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة إجتماع ة 30250 000 08
000 50وداد ات األعوان001

المساهمة في منظمات مختصة 30750 000 05
000 50اتحاد المحاكم والمجالس الدستور ة العر  ة023

تدخالت مختلفة 319100 000 00
000 100تدخالت مختلفة000

000 200جملة النشا  :

000 200جملة الوحدة العمل ات ة :

000 200جملة البرنامج الفرعي :

000 200جملة البرنامج :



19 نظـام أمـد

000 200 جملة الموارد العامة للمیزان ة

200 000 الجملة العامـة :
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