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  التقدیم العام:المحور األول
  

  المجلس األعلى للقضاءتقدیم  -1
  

 2016لسنة  34أحدث المجلس األعلى للقضاء بمقتضى القانون األساسي عدد 

وھو مؤسسة دستوریة قضائیة ضامنة في حدود صالحیتھا  2016أفریل  28المؤرخ في 

ر والمعاھدات الدولیة لحسن سیر القضاء وإستقاللیة السلطة القضائیة طبق أحكام الدستو

  .المصادق علیھا
  

 2019لسنة   ــدد15من القانون األساســي عـــ 19،46٬44 لوطبقا ألحكام الفصو

المجلس  تم تصنیف المتعلق بالقانون األساسي للمیزانیة 2019فیفـــري  13المؤرخ في 

ناقش مشروع یستثنى بالتالي من إعداد مشروع األداء كما یو، كمھمة خاصة األعلى للقضاء

  .أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب ھمیزانیت
  

باالستقالل اإلداري والمالي والتسییر الذاتي والسلطة  األعلى للقضاء یتمتع المجلس 

  :الترتیبیة في مجال اختصاصھ ومقره تونس العاصمة و یتكون من
  

ینین بالصفة مجلس القضاء العدلي المكون من خمسة عشر عضوا منھم أربع قضاة مع -

وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة من ذوي االختصاص 

 منتخبین من نظرائھم،
 

مجلس القضاء المالي المكون من خمسة عشر عضوا منھم أربع قضاة معینین بالصفة  -

وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة من ذوي االختصاص 

 منتخبین من نظرائھم،
  

مجلس القضاء اإلداري المكون من خمسة عشر عضوا منھم أربع قضاة معینین بالصفة  -

وستة قضاة منتخبین من نظرائھم وخمسة شخصیات مستقلة من ذوي االختصاص 

 منتخبین من نظرائھم،
  

عضاء المجالس المذكورة أالجلسة العامة للمجالس القضائیة الثالثة تتكون من جملة  -

 ).عضوا 45(



2 
  

تولى كل مجلس النظر في جمیع المسائل الراجعة إلیھ بالنظر خاصة المسار المھني ی         

للقضاة التابعین لھ من تسمیات وترقیات ونقل والبت في مطالب رفع الحصانة واالستقالة 

 .واإللحاق واإلحالة على التقاعد المبكر واإلحالة على عدم المباشرة والتأدیب

  )2023-2021( النفقات متوس  المد  إطار -2

  على المد  المتوس  حسب مصادر التمو ل  المجلس األعلى للقضاءبرمجة نفقات  -2-1
  د أ : الوحدة

  الب ان
مصادر 

  التمو ل

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

2018 

  إنجازات

2019 

  ق م

2020 

تحیین 

2020 

  التقدیرات

2021  2022  2023 

المجلس 

األعلى 

   للقضاء

الموارد 

العامة 

  ن ةللمیزا

 1 169 1 669  3 663  8 800  8 800  6 865  9 524  9 787  

  787 9  524 9  865 6  800 8  800 8  663 3  669 1  169 1  مجموع ال

  
على المد  المتوس  حسب األقسام و مصادر  المجلس األعلى للقضاءبرمجة نفقات  -2-2

  التمو ل 
  

مقابل   دأ 6865 في حدود  2021لسنة  المجلس األعلى للقضاءضبطت نفقـات 

عن  2020باعتبار اقتناء مقر للمجلس سنة  أد 1935أي بنقص قدره   2020أد سنة  8800

  .2020خالل سنة  أد 3900اعتمادات تكمیلیة في حدود  اسناد طریق

 

   : كما یلي األقسام حسب  المجلس األعلى للقضاءإعتمادات وتتوزع 
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  أ د :الوحدة      

  الب ان
مصادر 

  التمو ل

  إنجازات

2017  

  إنجازات

2018 

  إنجازات

2019 

  ق م

2020 

  تقدیرات

2021 

  تقدیرات

2022 

  تقدیرات

2023 

نفقات 

  التأجیر

الموارد 

العامة 

  للمیزان ة

1 005  1 558  749 1  2 500  420 2  774 2  887 2  

مجموع 

  القسم
1 005  1 558  749 1  2 500  420 2  774 2  887 2  

نفقات 

  التسییر

الموارد 

العامة 

  ةللمیزان 

164  68  762  3 200  325 3  500 3  550 3  

مجموع 

  القسم
164  68  762  3 200  325 3  500 3  550 3  

نفقات 

  التدخالت

الموارد 

العامة 

  للمیزان ة

-  -  9  300  80  350 400 

مجموع 

  القسم
    9  300  80  350 400 

نفقات 

  اإلستثمار

الموارد 

العامة 

  للمیزان ة

  43  143 1  2 800  040 1  2 900  950 2  

مجموع 

  القسم
  43  143 1  2 800  040 1  2 900  950 2  

  المجموع

الموارد 

العامة 

  للمیزان ة

1 169  1 669  663 3  8 800  865 6  524 9  787 9  

مجموع 

  األقسام
1 169  1 669  663 3  8 800  865 6  524 9  787 9  

  



  

  

  
  
  
  
  
  

  

  المحور الثـــاني
  

  المجلس األعلى للقضاءنفقات 
  
  
  
  
  
  



4 
  

  

  األعلى للقضاء المجلسنفقات : المحور الثاني
  

  نفقات التأجیر -1
  

أد  2500مقابل أ د    2420 في حدود 2021لتأجیر تعھدا ودفعا لسنة انفقات ضبطت 

  .2020سنة 

  

  :وستوظف ھذه اإلعتمادات لتغطیة النفقات التالیة

 أ د 620 1رئیس واألعضاء                             التأجیر -

                     أ د    700                                القارین تأجیراألعوان -

 أ د   100                          تأجیر االعوان غیر القارین -

 

  أعوان المجلس األعلى للقضاء •
 2021في موفى  نعوأ 9 مجلس، یبلغ عدد األعوان المباشرینالإلى أعضاء إضافة 

  :كما یلي   األسالكحسب  یوزعون

 
  2021موفى سنة   الخطة

  01  مستشار مصالح عموم ة

  02  متصرف رئ س 

 01  متصرف

  01  متصرف في الوثائ  واالرشیف

  01  تقني سامي اول في اإلعالم ة

  01   اتب مح مة أول

  01  اتب مح مة

  01 6عامل صنف 

  09  المجموع العام
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 التسییرات ـنفق -2
  

 مرسمة دأ  3200 مقابل د  أ 3325 في حدود 2021لسنة  ودفعا االتسییر تعھدضبطت نفقات 

   .دأ  125قدرھا  أي بزیادة 2020سنة 

      :یلي كما اتوزع ھذه االعتمادو ت
  أ د: الوحدة                                                                                                                            

 النفقات  2020ق م   2021تقدیرات   الفارق 

  نفقات األكر ة  250  250  0
 استهالك الماء  20  10  - 10
 الكهر اء والغاز استهالك  100  80  - 20
 االتصاالت  100  100  0
  تأثیث اإلدارة  100  100  0
 نفقات الوقود  490  490  0
 نفقات البر د  20  20 0

 التأمینمصار ف   55  42  - 13
 التعّهد والص انة  360  345  - 15
 التنظیف مصار ف  90  90  0
 لوازم الم اتب  120  120  0
 المطبوعات والتوثی  150 148  -2
  الوثائ  الم تو ة 40 40  0
 الصحف و المجالت  10  10 0
 مصار ف الحراسة  65  65  0
  تعلی  ونشر اإلعالنات 10 10  0
 مصار ف اإلعالم ة  150  150  0
 مصار ف االستق االت واإلقامة  300  300  0
  تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 25 25  0

  المهمات والتظاهراتمصار ف   310  430  120
  مصار ف نقل األشخاص  الداخل والخارج  160  175  15
 معال م الجوالن  10  10  0

 تكو ن ورس لة األعوان  50  100  50
  االشتراك لد  مزودین آخر ن لالنترانت   30 30  0
  نفقات تسییر مختلفة 185 185  0

  =الجملة  3 200 3 325  125
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  التـات التدخـنفق  -3
أد  300مقابل   د أ 80 دودـفي ح 2021تعھدا ودفعا لسنة الت ـدخـالت تاـت نفقـضبط

  .2020سنة 

 

  :االعتمادات لفائدةھذه  صخصّ تسو 

 أ د   30)                     تذاكر األكل(لعمل االجتماع ا  -

  أ د  50تدخالت أخرى                                        -

  
  :االستثمارنفقـات  - 4

 دأ 2 800ــل  ــــمقابـــ دأ 1 040في حـدود  2021لسنة  االستثمارـات نفقضبطت 
یعود إلى إقتناء مقر للمجلس عن طریق إسناد  دأ 1 760 أي بنقص قدره  2020سنة مرسمة 

  .2020سنة خالل  أد 3900 إعتمادات تكمیلیة بمبلغ

  ˸كما یليتوزع ھذه اإلعتمادات و
  أ د: الوحدة                                                                           

  

  
  
  
  
  

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

 1 040 - - 1 040   صدد اإلنجازو برامج مشار ع 

  -  -  -  -  جدیدة و رامج مشار ع

  1 040  - -  1 040  المجموع
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  :الدفع كما یلي واعتماداتالتعھد  اعتماداتى على مستو د تطورت نفقات اإلستثمارقو

                                                                             
  أ د: الوحدة

 

 المجلسمقر وتھیئة من تجھیز االستثماررصودة لنفقات وستمكن اإلعتمادات الم

  . تناء معدات و تطبیقات إعالمیةقباإلضافة إلى إ

 

 

  

  

 الب ان

  إنجازات
 2019  

   م.ق
2020  

  تقدیرات
  تطور اإلعتمادات   2021

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات 
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات  
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات  
  الدفع

اعتمادات 
  التعهد

اعتمادات  
  الدفع

 -1 760  -2 060 1 040  740 800 2  800 2 1 143 878   صدد  اإلنجاز و رامج  مشار ع

 - - - - - - - -  و رامج جدیدةمشار ع 

 - 1 760 - 2 060 1 040 740 800 2 800 2 1 143 878 المجموع



  

  

  
  
  
  
  
  

  المالحق
  

  الجداول المتعلقة بنفقات
  على للقضاءالمجلس األ

  
  
  
  
 
 
 
 
  



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2021 السنة المال ة:
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  : المجلس األعلى للقضاء26المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع اللمجلس األعلى للقضاء 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

  : المجلس األعلى1البرنامج  
للقضاء

2 420 0003 325 00080 0001 040 000

2 420 0003 325 00080 0006 865 000

6 865 000

1 040 000

1 040 000 000 00080 420 2مجموع البرنامج 3 325 0006 865 000



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2021 السنة المال ة:
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  : المجلس األعلى للقضاء26المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد اللمجلس األعلى للقضاء 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

  : المجلس األعلى1البرنامج  
للقضاء

2 420 0003 325 00080 000740 000

2 420 0003 325 00080 0006 565 000

6 565 000

740 000

740 000 000 00080 420 2مجموع البرنامج 3 325 0006 565 000



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
11

المجلس األعلى للقضاء

 حساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرع ة على النحو التالي1040 في حدود  2021ض طت نفقات اإلستثمار لبرنامج المجلس األعلى للقضاء لسنة 

الدفعالتعهد
المجلس األعلى للقضاء

1 040 740

المجموع
1 040 740



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المال ة:

المجلس األعلى للقضاء26
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 دون إعت ار المشار ع الممولة على موارد الحسا ات الخاصة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

المجلس األعلى للقضاء 1البرنـامج :

المجلس األعلى للقضاءالبرنامج الفرعي : 1

المجلس أألعلى للقضاء 1الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
المجلس األعلى للقضاء 1  حساب ألف  دیناررمز النشا 

200تجهیز وتأثیث مقر المجلس األعلى للقضاء000300 604

100إقتناء معدات إعالم ة000100 605
740740إقتناء تطب قات إعالم ة000300 605

040 17401جملة النشا 

040 17401جمـــلة الوحدة العمل ات ة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
7401 040

040 17401جمـــلة البرنـامج

040 7401جملة مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

040 7401الجملـة العامـة :



  : المجلس األعلى للقضاء26المهمة  

2021 السنة المال ة:

13نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  المجلس األعلى للقضاء1البرنـامج 

المجلس األعلى للقضاء :1البرنامج الفرعي

: المجلس أألعلى للقضاء1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المجلس األعلى للقضاء1النشا  

1001 620 000 تأجیر أعضاء المجلس األعلى للقضاء07

000 620 1تأجیر أعضاء المجلس األعلى للقضاء000
101180 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 180األجر األساسي والتدرج001
101200 000 المنح  الخصوص ة  القارة02

000 20المنحة الكیلومتر ة المرت طة  الرت ة001
000 140منحة التصرف والتنفیذ002
000 5منحة الس ن المرت طة  الرت ة004
000 10منحة الهندسة005
000 10منحة المشار ع006
000 15منح أخر  099

10160 000 المنح  المرت طة   الوظ فة03

000 40المنحة الوظ ف ة001
000 10المنحة الكیلومتر ة005
000 5منحة الس ن006



14 نظـام أمـد

000 5المنحة التكمیل ة للمنحة الخصوص ة008
10110 000 المنح  الخصوص ة  المتغیرة04

000 10المنح الخصوص ة المتغیرة000
10150 000 منحـة اإلنتـاج05

000 25منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب001
000 25منحة اإلنتاج غیر المدمجة002

10120 000 المنح    العائل ة13

000 15المنحة العائل ة001
000 5منحة األجر الوحید002

101180 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 180المساهمات المحمولة على المشغل000
10242 000 أعوان   شغلون  خط   وقت ة01

000 15األجر األساسي001
000 2المنحة الكیلومتر ة المرت طة  الرت ة002
000 15منحة التصرف والتنفیذ003
000 10منح أخر  099

10225 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون   الحصة02

000 25التأجیر الم اشر لألعوان001
1023 000 المنح  العائل ة06

000 3المنحة العائل ة001
10230 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 30المساهمات المحمولة على المشغل000
000 420 2جملة النشا  :

000 420 2جملة الوحدة العمل ات ة :

000 420 2جملة البرنامج الفرعي :



15 نظـام أمـد

000 420 2جملة البرنامج :

000 420 2 جملة الموارد العامة للمیزان ة

2 420 000 الجملة العامـة :



  : المجلس األعلى للقضاء26المهمة  

2021 السنة المال ة:

16نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  المجلس األعلى للقضاء1البرنـامج 

المجلس األعلى للقضاء :1البرنامج الفرعي

: المجلس أألعلى للقضاء1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المجلس األعلى للقضاء1النشا  

201250 000 األكر ة واألداءات البلد ة01

000 250األكر ة واألداءات البلد ة000
20110 000 إستهالك الماء02

000 10استهالك الماء000
20180 000 إستهالك الكهر اء والغاز03

000 80استهالك الكهر اء والغاز000
201100 000 اإلتصاالت04

000 50االتصاالت الهاتف ة001
000 50تراسل المعط ات002

201100 000 إقتناء األثاث05

000 100تأثیث اإلدارة001
201490 000 الوقود06

000 70شراء الوقود لوسائل النقل001
000 420حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة003
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20120 000 نفقات البر د07

000 10المراسالت اإلدار ة001
000 10مصار ف الحسا ات الجار ة  البر د002

2015 000 إقتناء المعدات08

000 5معدات التصرف اإلدار  001
20142 000 مصار ف التأمین09

000 15تأمین وسائل النقل001
000 22تأمین البناءات003
000 5تأمین التجهیزات والمعدات004

201345 000 التعهد والص انة10

000 270اإلعتناء  البنا ات001
000 50تعهد وص انة وسائل النقل002
000 10تعهد وص انة المعدات و األثاث003
000 5تعهد وص انة الحدائ  والن اتات006
000 10عمل ات الص انة األخر  099

20190 000 مصار ف التنظیف11

000 30النفقات الم اشرة للتنظیف001
000 60التنظیف عن طر   المناولة002

20165 000 مصار ف الحراسة12

000 65مصار ف الحراسة000
201120 000 لوازم الم اتب13

000 120لوازم الم اتب000
201148 000 المطبوعات14

000 40المطبوعات الرسم ة001
000 68المطبوعات الخصوص ة005
000 40مطبوعات األخر  099

20140 000 التوثی 15

000 40الوثائ  الم تو ة001
20110 000 الصحف والمجالت16

000 10الصحف والمجالت000
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20110 000 تعلی  ونشر اإلعالنات18

000 10نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت001
201150 000 مصار ف  اإلعالم ة19

000 80شراء اللوازم والمعدات001
000 30شراء منظومات002
000 40نفقات الص انة003

20115 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالم ة20

000 5نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 5نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 5نفقات استغالل منظومة "رشاد"003

201300 000 مصار ف اإلستق االت واإلقامة21

000 180مصار ف اإلستق االت001
000 120مصار ف اإلقامة002

20190 000 مصار ف المهمات22

000 90مصار ف المهمات000
2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستق ال002
20120 000 إرجاع مصار ف التنقل24

000 20إرجاع مصار ف نقل األشخاص003
201175 000 مصار ف نقل األشخاص25

000 25مصار ف نقل األشخاص  الداخل001
000 150مصار ف نقل األشخاص  الخارج003

201100 000 تكو ن ورس لة األعوان28

000 100تكو ن ورس لة األعوان000
20125 000 تنظ م اإلمتحانات والمناظرات31

000 25تنظ م اإلمتحانات والمناظرات000
201340 000 تظاهرات دور ة وأستثنائ ة ذات ص غة وطن ة36

000 340تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة000
20110 000 معال م الجوالن و العبور40

000 5معال م الجوالن001
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000 5معال م العبور002
20130 000 االشتراك  ش  ة األنترنات70

000 30االشتراك لد  مزودین آخر ن لألنترنات010
20150 000 تسدید متخلدات80

000 50متخلدات تجاه مزودین آخر ن099
20190 000 نفقات التصرف األخر  99

000 90نفقات مختلفة099
000 325 3جملة النشا  :

000 325 3جملة الوحدة العمل ات ة :

000 325 3جملة البرنامج الفرعي :

000 325 3جملة البرنامج :

000 325 3 جملة الموارد العامة للمیزان ة

3 325 000 الجملة العامـة :



  : المجلس األعلى للقضاء26المهمة  

2021 السنة المال ة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 

 :  المجلس األعلى للقضاء1البرنـامج 

المجلس األعلى للقضاء :1البرنامج الفرعي

: المجلس أألعلى للقضاء1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المجلس األعلى للقضاء1النشا  

30230 000 منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة إجتماع ة08

000 30وداد ات األعوان001
31950 000 تدخالت مختلفة99

000 50تدخالت مختلفة000
000 80جملة النشا  :

000 80جملة الوحدة العمل ات ة :

000 80جملة البرنامج الفرعي :

000 80جملة البرنامج :

000 80 جملة الموارد العامة للمیزان ة
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80 000 الجملة العامـة :
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