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 متهيد

  هم اإلجنازات أ

  القوائم املالية: القسم األول 

  اإليضاحات: القسم الثاين 

  املايلالتقرير  خامتة
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  السـادة العمداء األجالء ،

  زمیالتي الفضلیات ،

   زمالئي األفاضل،

  تحیة وبعد،

ل  ام الفص ال بأحك دد  51عم وم ع ن المرس نة  79م اریخ  2011لس بت

ة كم یتقدم إلأأن  يالمنظم لمھنة المحاماة یشرفن 20/08/2011 الي للھیئ التقریر الم ب

  .2014-2013یة الوطنیة للمحامین بتونس للسنة القضائ

  

وذلك بعد  سنة إستثنائیة من الناحیة المالیة 2013/2014لقد كانت السنة القضائیة 

راء دة  إج ة الجدی ول الھیكل ة ودخ ات الفارط ذ اإلنتخاب ز التنفی روع حی ة والف للھیئ

ة  إذ، بموجب المرسوم المنظم للمھنة ا تھیئ م فیھ روع  8أنھ ت رات ف  اتمكتب10ومق

ددمح وظفین ج داب م ا إنت ان علین د ك ة، وق وفیر  ،امین بمختلف محاكم الجمھوری وت

رع ل ف روریة لك ل الض زات وأدوات العم االتجھی ان علین ا ك ویض  ، كم وارد تع الم

ن  رم م دد محت یم لع الیم الترس ة مع ة من جھ دخل لحساب الھیئ ت ت ي كان الكبیرة الت

نویا زمالء س تخالص اال ین إس ى تحس الحرص عل ك ب ة ، وذل ن جھ تراكات م إلش

رف أي  ترشید المصاریف والضغط على األعباءبو رار ص وحسن التصرف عند إق

غ  رى مبل ة أخ ن جھ ي م ا وھ ى تحقیقھ نا عل ي حرص ة الت مانا للمعادل ك ض وذل

ة  ة اإلستمرار في تنفیذ برنامج تھیئ ات كاف ة المحاكم مكتب ا بكاف المحامین وتجھیزھ
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امی ة ن توفیرا للظروف الالئقة بعمل المح ات المالی ى اإللتزام ك عل ؤثر ذل دون أن ی

  .وتوازناتھا للھیئة

ي  ت وزمالئ ة التزم س الھیئ اء مجل د أعض ى الجھ ذل أقص ا بب ذ انتخابن د من لمزی

الح دوى  اص فافیة والج من الش ا یض رف بم رق التص د ط ا وق نة قمن ة الس ذ بدای من

ة للھیئبالقضائیة  ة المالی ت اللجن ة واجتمع ة للمحامین تحدید میزانیة تقدیری ة الوطنی

ي  رع ف ل ف ودة لك ادات المرص رت اإلعتم اب وأق رف وب اب التص زب د ، التجھی و ق

ید  ي ترش ریة وف ة عص رف ومراقب نجحنا والحمد  في إرساء منظومة إدارة وتص

إتباع قواعد التصرف  من إجراءات الھیئةالنفقات والمصاریف عبر ما اتخذه مجلس 

  : اآللیات التالیة رامإحتالسلیم وبناءا على ذلك تم 

 إخضاع شراءات الھیئة إلى قاعدة العروض المتعددة على أن ال تقل عن ثالثة.  

 رف إخضاع كل المصاریف ع إذن بالص ة م س الھیئ رارات مجل ى ق ن  ال ى م ممض

 .العمید وأمین المال والمدیر المالي واإلداري طبقا لتلك القرارات

 ا ب زدوجالعمل دائم دأ اإلمضاء الم ر مب ال من ط ین الم د وأم كوك ف العمی ي الص ف

   .وضمان الشفافیةالتصرف السلیم  ذلك تكریسا لقواعدو) المرتبات(تحویل وأذون ال

 االلتزام باإلیداع الدوري یومیا في البنك لكل ما یتجمع من أموال في إدارة الھیئة. 

  ین رف أم إتمام كل النفقات بواسطة صكوك بنكیة غیر قابلة للتظھیر ممضاة من ط

  .المال والعمید

  ل إدارة الھیئة تركیز برمجة إعالمیة مزدوجة تغطي ة ك ن متابع ن م والفروع وتمك

المالیة المجراة بحیث أصبح تسجیل جمیع عملیات إستخالص اإلشتراكات عملیات ال

 .ضمانا لحقوق الزمالء نیا وال تقبل الخطأآ

ّننا وقد التوقمن ذلك  مكـ ك ب لیم وذل ل ضمان التصرف المالي الس ي من ك

أ  ھو أو خط ة واآلس ة الیومی مان المراقب ال وض ة دخ ابات الھیئ ة لحس نی

  .وصرفا
  

 

   



 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بسوسة مكتبة احملامني  يئة      ترينسبامل ومقر للفرع مكتبة احملامني  يئة     مكتبة احملامني  ومقر الفرع بقفصة  يئة

  سليانة ب تبة احملامنيمك  يئة     بن عروس  مكتبة احملامني   يئة   بسيدي بوزيد ومقر للفرع  مكتبة احملامني  يئة

 برترتاحملامني  مكتبةمقر و  يئة      بالقصريناحملامني  ومقر لفرع مكتبة  يئة   جبندوبةومقر للفرع  احملامني مكتبة  يئة

ابسبقاحملامني  مكتبةمقر و  يئة  

 

  
 

 

 ت.د  137.986.071 ني من قرض الصندوق بقيمةص قسطخال .  

 ربط املنظومة اإلعالمية مع صندوق تقاعد احملامني .  

 موقع واب شامل ومتطور.  
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  0132/2014للسنة القضائية إجيايبية  نتيجة حماسباتية

64 165.400  ت اجيايب.د 

سليب - 21.400.000مقارنة بالسنة املاضية ب   
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 السنة
31/05/2014 

 السنة
 االصول 31/05/2013

   
 االصول غیر الجاریة  
   
 االصول الثابتة  
   

 االصول غیر المادیة 560,810 60 666,010 76
 تطرح االستھالكات 226,665 50 589,598 55
21 076,412 10 334,145  

   
 لمادیةاالصول الثابتة ا 731,020 666 2 948,689 804 2
 تطرح االستھالكات 427,132 728 434,513 910

1 894 514,176 1 938 303,888  
   
 االصول المالیة  
   

 مجموع  االصول غیر الجاریة 638,033 948 1 590,588 915 1
   

 االصول  الجاریة  
   
   

 االشتراكات الغیر خالصة 190,000 662 2 180,000 426 2
 تطرح المدخرات 510,000 370 2 820,000 059 2

   
366 360,000 291 680,000  

   
 اصول جاریة اخرى 438,915 179 930,434 211
 تطرح المدخرات 240,000 34 240,000 34

   
177 690,434 145 198,915  

   
 السیولة 777,214 771 102,597 639

   

 الجاریةمجموع االصول   656,129 208 1 153,031 183 1
   

 مجموع االصول 294,162 157 3 743,619 098 3  
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 السنة
31/05/2014 

 السنة
 االموال الذاتیة والخصوم 31/05/2013

      

      
      

 االموال الذاتیة    
      

 االحتیاطات    
 االموال الذاتیة 954,424 265 2 554,364 244 2

 جلةالنتائج المؤ    
 نتیجة السنة المحاسبیة 400,060 21- 165,100 64

      

 مجموع االموال الذاتیة  554,364 244 2 719,464 308 2
      

 الخصوم    
      

 الخصوم غیر الجاریة    
      

 القروض 459,000 786 694,883 660
      

 مجموع الخصوم غیر الجاریة  459,000 786 694,883 660
      

 الخصوم  الجاریة    
      

 المزودون 516,900 47 633,835 33

 الخصوم الجاریة االخرى 763,898 78 695,437 95

 مساعدات بنكیة وغیرھا من الخصوم المالیة 0,000 0,000

 مجموع الخصوم  الجاریة  280,798 126 329,272 129
      

 مجموع الخصوم 739,798 912 024,155 790
      

      

 مجموع االموال الذاتیة والخصوم 294,162 157 3 743,619 098 3
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   السنة  السنة 

31/05/2014 31/05/2013   
      
 االیرادات    
      

 معالیم الترسیم 500,000 180 750,000 134
 االشتراكات  470,000 514 1 790,000 606 1

 البطاقات المھنیة 550,000 13 310,000 15
 الشارات 000,000 10 620,000 10
 ایرادات مختلفة 894,153 72 889,500 73

      
 مجموع االیرادات 414,153 791 1 359,500 841 1

      

      

      

 اعباء االستغالل    
      

 مشتریات التموینات المستھلكة 741,607 59 071,555 79

 اعباء االعوان 565,592 580 437,706 687

 مخصصات االستھالكات والمدخرات 529,566 294 319,686 123-

 اعباء االستغالل االخرى 921,030 874 726,453 118 1

      

 مجموع اعباء االستغالل 757,795 809 1 916,028 761 1
      

      

 اعباء مالیة  056,418 3 278,372 15
      

      

 النتیجة الصافیة للسنة 400,060 21- 165,100 64
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 التدفقات النقدیة المتصلة باالستغالل   412,369 147

     
 النتیجة الصافیة   165,100 64

 تسویات بالنسبة ل    
 االستھالكات والمدخرات  319,686 123-

 :تغییرات    
 المخزونات   

 المستحقات  010,000 236
 اصول اخرى  491,519 32-

 المزودون ودیون اخرى  048,474 3
     
     

 التدفقات النقدیة المتصلة بانشطة االستثمار  322,869 154-
     

 الدفوعات المتاتیة من اقتناء اصول ثابتة  322,869 154-
     
     
     

 التدفقات النقدیة المتصلة بانشطة التمویل  764,117 125-
     

 التمویالت المتاتیة من  القروض   764,117 125-
 حصص االرباح وغیرھا من انواع التوزیع  0,000

     
     

 تغییر الخزینة  674,617 132-
     
     

 الخزینة في بدایة السنة المحاسبیة  777,214 771
 الخزینة في نھایة السنة المحاسبیة  102,597 639

     
 تغییر الخزینة  674,617 132-
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  : )ب(وأصول مادیة ثابتة ) أ(وھي تتمثل في أصول غیر مادیة   

 : ة ــر مادیـاألصول الغی  -  أ

  ت.د 666.010 76 :    المعلوماتیةاألصول غیر المادیة وتتمثل في البرمجیات 

  ت.د 589.598 55:       )البرمجیات اإلعالمیة(تطرح اإلستھالكات 

   ت.د 076.412 21 :                         الحاصل
  

 

ة ل ادات المخصص ت االعتم ة ارتفع ة المعلوماتی و لبرمج نة بنح ذه الس ط  %27ھ م  رب ث ت حی

روع  ع الف ة المجمی ة عبالمنظوم ة لوماتی االدارة المركزی رع بامكاب ل ف بح ك ین  ھنواص تحی

اوینیتغی، مراقبة المباشرة(وفوریا حینیا المعطیات الخاصة بھ  ة ، ر العن ى البطاق الحصول عل

ة تراكات، المھنی الص االش ى خ افة ال د ذلك بو )باالض ة والتقاع ندوق الحیط ع ص ربط م م ال ت

ذا  ندوق وھ ة بالص ة مرتبط امین للھیئ دول المح ة لج دة البیانی بحت القاع ث اص امین بحی للمح

ة اال ة الحینی رارات لجراء مكن الصندوق من المتابع رة أو ق ى عدم المباش ة عل رارات اإلحال ق

   .بالخدمات المسداة من طرفھ ینتمتعمال مراقبة  وبالتالي الترسیم والرجوع للمباشرة

ة  كما ة المعلوماتی ي البرمج عالنتم التعاقد مع شركة مختصة ف ة  شامل  جاز موق خاص بالھیئ

موقع الى صبغتھ االعالمیة واالخباریة النشطة مجلس الھیئة والمحاماة عموما باالضافة یكون 

تغییر ، بطاقات، شھائد مھنیة( عن بعدالخدمة االن  طلب  من  بامكانھمالزمالء فالسادة  خدمات

اوین تراكات، عن الص اش ا ) خ ی مم دماتس رعة الخ ین س ن تحس ة مكننا م داة  االداری المس

 .دارة عصریة للھیئة الوطنیة للمحامین إتركیز اھة في المس  وبالتالي للمحامین

  ت.د514.176 894 1 :     وتتمثل في   تاالستھالكاالثابتة المادیة بعد طرح  األصول
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 : ت.د  8031 040.485:مبنى دار المحامي 
 

  1.803.485,040درهــلغا قـبـم 31/05/2014بلغت القیمة الجملیة لدار المحامي إلى حدود  

لمبلغ یمثل تكملة اوھذا  ار بالمقارنة بالسنة الماضیةیند  66.636,556ي بزیادة قدرھا أ دینار

مما مكننا خالل ھاتھ الفترة  2011اتمام اشغال التوسعة والترمیم التي انطلقت في منتصف سنة 

طیلة السنة القضائیة  من استغالل جمیع قاعات االجتماعات واحتضان انشطة متنوعة للھیئة

  .واستغالل المكتبة التي تم تركیزھا حدیثا   ةالحالی

  ت.د 742 607.538 : لإلدارة المركزیة   المیةعوا ةیمعدات مكتب  -2

اث والمعدات اتجھیزالت قیمةبلغت  ال واألث ةل ى حدود  دارة المركزی    : 31/05/2014إل

ز  %4  بزیادة  اي 538.607 742 ار وان التركی عیفة باعتب ھ وھي نسبة ض د توج روع  ق للف

 . كما ستالحظون المستحدثة ھذه السنة

    

ّ معدّ  – 3  ت.د 258 925.042:  الفروعخاصة بوأثاث واعالمیة ة ات مكتبی

ي ارتفع اب  ت نسبة الزیادة ف ذا الب ذه  %23بحوالي ھ م  النسبة وھ ھ  ت ك ان ة ذل مرتفع

جمیع مقرات لمن مكاتب واجھزة معلوماتیة  اقتناء جمیع التجھیزات االداریة واالعالمیة

 .وكذلك تجدید تجھیزات الفروع القدیمة  وعددھا ثالث   تسعةالفروع الجدیدة وعددھا 

 

  ت.د 434.513 910 الثابتة  لألصولالجملیة تطرح اإلستھالكات 
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  ت.د   690.434 177  :   األخرىاألصول اجلارية 

  : وتشتمل على

  ت.د 992.802 79 :مختلفوندائنون  )1
 

 ت.د 131 937.632 :لألعوانقروض  )2
  

سلموظفي ا او تسبقات  مالیا قروضواصلت الھیئة اسنادھا  ى   االدارة وبقرار من المجل عل

اان  ن مرتب اط تخصم م ى أقس ھا عل تم خالص ھریةتی والي ھم الش ادة بح بة الزی ل نس  %8وتتمث

وح ال  غ الممن ار وان المبل ن ان باعتب اوز یمك عیتج ار  االرب فللاالف دین ي   موظ ىف  اقص

 .المرضیة او الطارئة الحاالت  وخاصة منھاالحاالت 

  ت .د 34.240,000خرات تطرح المدّ   -

 :ةـر خالصـالغی االشتراكـات )3

 

  :31/05/2014الغیر خالصة حتى  االشتراكاتمجموع 

  ت.د 2.426.180,000              

 – 2 059 820.000.  ت .د  
   خراتد طرح المدّ خالصة بع غیرال االشتراكاتمجموع 

  ت.د 360 366 000.            
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  حققنا ھذه السنة وألول مرة في تاریخ الھیئة الوطنیة للمحامین إنخفاضا في مقدار

   ت.د 2.426.180,000إلى  ت.د 2.662.190من اإلشتراكات غیر الخالصة 

 وذلك رغم الظروف الصعبة التي یعیشھا المحامون، وقد كان ذلك %10أي بنسبة 

بخالص  من جھة بربط الخدماتنتیجة حرص إستثنائي من طرف إدارة الھیئة 

بواجبھم في خالص اإلشتراك عند قیام تراكات وتقبل الزمالء مشكورین للقیام اإلش

  .لكافة الجھاتالموظفین بزیارات میدانیة 

  
    

  الفرع  عدد
عدد المحامین 

  المباشرین
  اإلشتراكات غیر الخالصة

  إلشتراكاتنسبة ا

  وطنیا الخالصةغیر 

 % 53  1.293.320,000  4355 تونس   .1

  % 3  83.220,000  354 بنزرت   .2

 % 5  111.825,000  395 نابل   .3

 % 13  314.910,000  789 سوسة   .4

 % 5  113.530,000  392 المنستیر   .5

 % 10  232.800,000  703 صفاقس   .6

 % 1  31.830,000  131 قفصة   .7

 % 1  32.910,000  128 قابس   .8

 % 3  62.650,000  251 مدنین   .9

 % 3  84.410,000  294 الكاف   .10

 % 1  24.650,000  89 القصرین   .11

 % 2  40.065,000  114 بوزید سیدي   .12

  % 100  ت.د 2.426.180,000          مجلة اإلشتراكات غري اخلالصة   .13
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ر ا تبلغ  دود خالصة الالشتراكات غی ى ح اي  31 ال دره  2014م ا ق د  180.000 426 2 مبلغ وق

ض  غ انخف ذا البل دارالھ ة بمق اریخ الھیئ ي ت رة ف بة    010 236  ول م ت  %10اي بنس ث كان حی

ر  تراكات الغی ة االش دودخالص ي ح یة ف نة الماض ي الس  ف

ن ال 18لفصل اتطبیق  نتیجة كان وھذا االنخفاض دینار 2.662,190 دد م  2011لسنة  79مرسوم ع

ة بمقتضاه  الذي تمتو ،تعلق بتنظیم مھنة المحاماةوالم 2011أوت  20مؤرخ في ال ن مإحال جموعة م

ق  یھم طب ھ عل د التنبی ك بع رة، وذل دم المباش ى ع ة عل ر خالص تراكات غی ذمتھم إش ّدت ب زمالء تخلـ ال

ا  وقام كثیر منھم بتسویة وضعیاتھم وارجاعھم للمباشرةالقانون  ي قامت بھ رة الت ة الكبی ذلك الحمل وك

الي الھیئة في جمیع الجھات الستخالص االشتراكات الغیر خالص ة مما مكننا من استرجاع التوازن الم

 .وتتمكن من خالص اجور الموظفینالوقتي للھیئة حتى تقوم بواجباتھا المھنیة في احسن الظروف 

  اجلهوية إلشتراكات الغري خالصة حسب الفروعبياين لجدول 

كات غیر انسبة اإلشتر
 حسب الفروع صةلالخا

  الفرع دفعھامبلغ اإلشتراكات الواجب   المبلغ المدفوع

 تونس 2.152.535,000 859.155.000,000 60%

 بنزرت 190.920,000 107.700.000,000 44%

 نابل 196.525,000 84.700.000,000 57%

 سوسة 519.670,000 204.760.000,000 61%

 المنستیر 238.475,000 124.945.000,000 48%

 صفاقس 422.080,000 189.280.000,000 55%

 قفصة 63.610,000 31.780.000,000 50%

 قابس 79.550,000 46.640.000,000 41%

 مدنین 148.015,000 85.365.000,000 42%

 الكاف 160.700,000 76.290.000,000 53%

 القصرین 50.990,000 26.340.000,000 48%

 بوزید سیدي 70.325,000 30.260.000,000 57%
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 كات الغري خالصة حسب الفروعرسم بياين يوضح نسبة اإلترا

  : الغیر مقبوضة بالنسبة لألقسام الثالثة االشتراكاتونسب  ویبرز الجدول التالي مقدار

  

  
  

  : ویبرز الجدول التالي مقدار ونسب االشتراكات الغیر مقبوضة بالنسبة لألقسام الثالثة

  النسبة  المبلغ  القسم

  %  16,00 ت.د     000. 010 398  التمرین

  %  54,00  ت.د  845,000 319 1  ستئنافاال

  %  30,00 ت.د   325,000 708  التعقیب

 %  100 ت.د  2.426.180,000  المجموع
  

تئناف تكون  ةومّما نالحظھ في قراء م االس ي قس ر خالصة ف ھذا الجدول أن نسب االشتراكات الغی

ة الصعبة وربما یعو) % 54,00( دائما األعلى وذلك بالمقارنة مع باقي األقسام د ذلك للظروف المادی

د الترسیم وتطور  اءالتي تواجھھا ھذه الشریحة من المحامین بسبب فتح المكاتب بع والمسؤولیة  األعب

تئناف ینتظرون ترسیمھم  م االس العائلیة أو كفالة الوالدین علما أن الكثیرین من الزمالء المرسمین بقس

  .ة بذمتھمبقسم التعقیب لخالص جمیع االشتراكات المتخلد
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 ت.د  597,639.102+

  :مفصلة كاآلتي  

  المبلغ  

 
 

 958.479   ت.د  

 
 118 661.685   ت.د  

 
 298 092.538  ت.د  

  1.784,795 ت.د  

 
 187,292 ت.د  

 
 2.546,998 ت.د  

 
 216 870.810 ت.د  

  639.102,597 ت.د  
  

 ت.د .743.619 098 3:  مجموع األصول
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          2 308 719.464 ت.د 

 

  

  : ي ــل فـوتتمث
 

  ت .د 554.364 244 2:         اإلحتیاطات  -

 ت .د 165.100 64:       نتیجة السنة المحاسباتیة -

 
  

        790.024,155 ت.د 
 

  

  :تفصیل الخصوم 
  

  ت.د 694.883 660:   قرض صندوق تقاعد المحامین باقي -

  ت.د 633.835 33 :         المزودون -

  ت .د 695.437 95 :      خصوم جاریة اخرى -

  

  ت.د   3.098.743.619 :الذاتیة والخصوم  األموالمجموع 
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 1 841 359.500 

  

ات وإیرادات االشتراكات وإیرادات معلوم الترسیم وإوتتمثل في  رادات البطاق رادات إی ی

  . یرادات اخرى إو ادي المحامین بسكرةیرادات كراء دار المحامي ونإالشارات و

   ت.د 000507.341,:  إیرادات الترسیم  -أ 

  دینار 750.000 134 خالل السنة القضائیة الحالیةبلغت ایرادات الترسیم 

اقتصرت مطالب الترسیم على القضاة المحالین على التقاعد حیث  %25اي بانخفاض قدره 

   .المحاماة  باعتبار وانھ لیس ھناك من خریجي  معھد

  ت.د 000,790.606.1: لجمیع الفروع اتـإیرادات االشتراك  -ب 

   .بجدول المحامینفقط باعتبار انخفاض عدد المرسمین  %5اي بزیادة حوالي 

  ت.د 000310.51.: إیرادات البطاقات المھنیة   - ث

   .من مجموع المحامین19%ي ما یمثل نسبة أ 1531تم إنجاز 

 

  دینار 000,620.10:السیارات  إیرادات شارات  -ج

غ دون اعت ذا المبل ث  500ار بوھ الخزن حی ارة موجودة ب ع ش نة بی ذه الس م ھ ارة  531ت ش

سیارة خاصة بالزمالء، وقد وقع ھذه السنة المحافظة على نفس النوعیة من الشارات التي سعى 

  . خامات رفیعةمن مجلس الھیئة أن تكون الئقة ومصنوعة 
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إیرادات الترسیم 

إیرادات االشتراكـات لجمیع الفروع

إیرادات البطاقات المھنیة 

إیرادات شارات السیارات 

  إیرادات أخرى

  ت.73 889.500:  رىإیرادات أخ -ح 

  :تتمثل في ھي و

  ت .د   800.000:       كریةأادات إیر* 

  ت.د 881.695:       وإیرادات تجمیدفوائض بنكیة   *

  ت.د  Sponsoring  72 207.805ندوة الحمامات ومداخیل اإلستشھار  إیرادات *

  

 

یر اإلدارة وبحرص من مجلس الھیئة الوطنیة للمحامین في مزید تعصوكما سبق  توضیحھ 

المالیة، تم ربط المنظمومة اإلعالمیة بإدارة الھیئة والفروع بمنظومة محاسباتیة متطورة بحیث 

ة أصبحت العملیات المالیة  ھیل لعملی ك تس ي ذل تدرج أوتوماتیكیا في المنظومة المحاسباتیة، وف

ا ع  المراقبة والمتابعة وتأمین لجمیع العملیات المالیة التي تقوم بھ ة الفجمی ى  روع الجھوی االثن

  .لفائدة اإلدارة المركزیة للھیئة الوطنیة للمحامینعشر 
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  ت .د 79 071.555:   مشتریات التموینات المستھلكة ) أ

 /وتتمثل في     

  ت.د 84 955.565:  مكتبیةالوازم للا )1

مختلف األدوات  وتخص المصاریف المبذولة في ھذا الباب شراء الحاجیات من

 %6اي بزیادة حوالي  المكتبیة لفائدة إدارة الھیئة الوطنیة للمحامین بتونسوالمستلزمات 

 .بالرغم من تحمل الھیئة في ھاتھ السنة للنفقات  الخاصة بالفروع المستحدثة  

  

  ت.د 388 008.10:   شراء شارات سیارات) 2

 .صندوق الھیئة والتي سیقع بیعھا الحقا للسادة المحامین لفائدة 

  

 ت.د 18 003.062:   كھرباءال) 3

ادة  والي اي بزی ة  %100ح امي  نتیج دار المح زي ب واء المرك ف الھ غیل مكی تش

 .وارتفاع اسعار الكھرباء )الملتقیات,التكوین(وخاصة اثناء تنظیم االنشطة 

 

  ت.د 2 005.405:  ماءال) 4

  محاميبدار ال الدارة الھیئةء ماوتخص فاتورات إستھالك ال

  ت .د 706. 437.687:   عوان عباء األأ -ب 

إدارة بكل من الفروع  تركیز نواة  وذلك نتیجة  %22بنسبة  ارتفعت اجور الموظفین

مما نتج عنھ زیادة في حجم  التسعة المستحدثةوخاصة منھا الفروع عشر االثنى  الجھویة

د سارع  ت وقد إنطلق العمل فعلیا في كل.د 106.872,114األجور بمقدار  الفروع، وق

رات  ذكورة ومق اطق الم ین المن مجلس الھیئة في تركیز ھاتھ النواتاة نظرا لبعد المسافة ب

  . اإلدارة المركزیة
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 ت.د187 370.314  : مخصصات االستھالكات -ج

  -310 690.000 :  (reprise sur provisions)  رجوع في مبلغ المدخرات - ح

مدخرات المخاطر المتعلقة بعدم استخالص االشتراكات  حساب الرجوع في مبلغ ال مثلی

المتخلدة بذمة السادة المحامین ویمثل االنخفاض الكبیرھذه السنة  في ھذا الحساب انخفاض 

حیث انخفض مبلغ االشتراكات غیر الخالصة بنسبة  نسبة خطر خالص ھاتھ االشتراكات 

فریل أخالل شھري  متھا الھیئةمرتبطة بنجاح الحملة التي نظیجابیة إنتیجة وھي  10%

اي من ھاتھ السنة وساھم في نجاحھا كل رؤساء الفروع حیث وجد موظفي االدارة كل وم

 .من طرفھموالتسھیالت الضروریة  الترحیب وحسن االستقبال 

  ت.د 1 118 726.453  :  األخرىاالستغالل  أعباء* 

  : وتشتمل على 

  ت.د 14 096.220  :التوثیق  -1
تمل  در ب عل وتش غ یق ي  10.500,000ى مبل ة ف ات المحاكم جیل جلس ن تس ار ثم دین

  .قضایا شھداء الثورة

  5 942.000 : المحاماةمجلة  عطب -2
  

 ت     .د  29 : 150.606 صیانة وإصالح -3
  

الح مصاریف  وتمثل  ة صیانة وإص ر الھیئ دار المحامي وبمق ر االدارة ب غ صیانة مق ومبل

ة  ات المعلوماتی ا صولیالبرمجی ركة افریك ة ین سلش اتورة قدیم الص ف ذلك خ ة وك دة بذم متخل

  .دینار لفائدة شركة اطلس للمعلوماتیة 4.225,090بمبلغ الھیئة 

  ت.د 178 .859069: والمكتبات  مصاریف تھیئة مقرات الفروع -4
ه السنة ذھ الھیئةت خصص ، وقدالفروعومكتبات  مقراتوتجھیز تم إقرار مصاریف تھیئة 

ادات  اریفاعتم ت مص رة وتحمل تثنائیة وكبی دة وتت اس ا الجدی ة منھ روع وخاص ة الف ل تھیئ مث

   : في  2014ماي  31المبالغ المدفوعة إلى حد 

  دینار 41.229,136 : ومقر الفرع بقفصةمكتبة المحامین   وتھیئة  وأشغالصیانة 

  دینار: 10.000,000     ستیرلمنمكتبة المحامین با وتھیئة  وأشغالصیانة 
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  دینار: 10.000,000    بسوسةمكتبة المحامین  وتھیئة  وأشغالصیانة 

  دینار  29.248,015 :  بجندوبة مكتبة المحامین وتھیئة  وأشغالصیانة  

  دینار 145.428 29 :  بسیدي بوزید مكتبة المحامین وتھیئة  وأشغالصیانة  

  دینار 779.000 10 :    بن عروس مكتبة المحامین وتھیئة  وأشغالصیانة             

 دینار   136.300 6:    سلیانة مكتبة المحامین وتھیئة  وأشغال صیانة   

 دینار   520.000 16:    بنزرت مكتبة المحامین وتھیئة  وأشغال صیانة   

   2014دینار وقع خالصھم في شھر جوان  000 18وذلك دون اعتبار مبلغ           

  دینار  011.380 25  :  مكتبة المحامین بقابس وتھیئة  وأشغالصیانة 

  لفرع الجھوي ببنزرتاالف دینار لتھیئة مقرا  5ـب تسبقةلم نأخذ بعین اإلعتبار  :مالحظة     

  .آالف دینار لتھیئة مقر الفرع الجھوي بالقصرین 5ومبلغ                  

  

           84 728.746  ومنحمصاریف تكلیف  -5
 

  :وھي تتمثل في  

 ت.د 3.178,000 : الھیئة مجانا سإرجاع المصاریف التي بذلھا الزمالء الذین تطوعوا لنیابة مجل   

 مركز الدراسات والبحوث للمحامني التونسينيالمكلف باإلشراف على   ستاذمنحة األ 

  دینار  9.400,000

 ولقرار مجلس الھیئة الذي  منحة السید العمید وذلك تطبیقا للمرسوم المنظم لمھنة المحاماة

  :ابیة یت منحة لعمید المحامین طیلة فترتھ النءادامن األاالف دینار خالي  5حدد مبلغ 

  .ینارد  64.702.000

  ت.د 400,65:        فإعالنات بالصح -6
     والجلسات العامة وتمثل مصاریف اإلعالن بالصحف عن مواعید الجلسات العامة 

 .الخارقة للعادة وكذلك إعالنات تھم الدورات التكوینیة ونعي الزمالء المتوفین وغیرھا
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    ت.د 200.090.21:            مصاریف تنقل  -7
  

عضاء أوطبق قرار مجلس الھیئة الوطنیة للمحامین،  وھي تمثل معالیم تنقل اعضاء مجلس الھیئة

   .جھات الستخالص االشتراكات غیر الخالصةوكذلك معلوم تنقل الموظفین داخل ال ،دیبأمجلس الت
  

  دینار 034.694 9 :  معالیم كراء مقر الفرع بالكاف  -8
  

 

   ت.د 44 023.260:    ات الخارجیةمصاریف المھمّ  -9
المصاریف ونتج ذلك عن ترشید  .بالمقارنة بالسنة الماضیة %38 ھاقدربنسبة انخفاض وذلك 

  .باإلكتفاء بممثل وحیدعن الھیئة في كل مھمة خارجیة ھامة واإلعتذارعن الحضور في األخرى
 

   ت.د 25 576.900:      ةــات الخارجیــر المھمّ ــتذاك -10
  عضو المكتب خالص تذاكر السفر الخاصة بمشاركة العمید وأعضاء مجالس الھیئة والفروع و

  .الدائم التحاد المحامین العرب في األنشطة سالفة الذكر
 

  ت.د  927.60920:     إقامة ضیوف الھیئةونفقات إستقبال  -11
  تم استقبال ممثلین  بمناسبة الدورات التكوینیة واالفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرین،  

  . عربیة وأروبیة وافریقیة عن اتحاد المحامین العرب واالتحاد الدولي للمحامین ونقابات
  

  ت.د 9300,210.88 : والندوة الدولیة بالحمامات نفقات افتتاح محاضرات التمرین -12
  ).تجدون في باب المداخیل مداخیل الندوة(وھذا المبلغ یشمل كلفة سكن المحامین ومراقیھم بالنزل 

  

  ت.د 121 426506. : فروعالواالنتخابیة للھیئة ونفقات الجلسات العامة العادیة  -13
الھیئة ، والجلسة مجلس جلسات شملت النفقات ضمن ھذا الباب المصاریف التي بذلت بمناسبة 

  .االثنى عشرلجمیع الفروع للھیئة ونتخابیة والجلسات اال ;2012/2013للسنة القضائیة العامة العادیة 
  

  ت.د 279 0000.00:        2014ماي  31لحد إعتمادات الفروع  -14
 جھیزل في الضغط على نفقات التصرف والترفیع في المقابل في نفقات تكان توجھنا یتمث

وبذلك فقد بقیت اإلعتمادات المخصصة للفروع كنفقات تصرف على حالھا مثل السنة . الفروع

الماضیة رغم إرتفاع عدد الفروع في حین تضاعفت وتضخمت میزانیة ونفقات التجھیز كما تم 

    .من ھذا التقریر 25بیانھ بالصفحة 
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 ت.د 98 316.058:    و الندوات العلمیة الدورات التكوینیةنفقات  -15
  

  :الفروعجالس موھي تمثل نفقات ومصاریف الدورات التكوینیة التي وقع تنظیمھا من طرف الھیئة و
  

   التي اكتملت في ھاتھ السنة نقلیزیةفي األالدورة التكوینیة بقیة نفقات.   

  حقوق االنسان اآللیات الدولیة لحمایة''ندوة'' 

  ندوة''Plaidoyer pour l’Egalite des droits'' 

  المحكمة االداریة ودورھا في المرحلة االنتقالیة''ندوة'' 

  الدستور التونسي بین التجاذبات والتوافقات''ندوة'' 

  حول الوساطة وتقنیات التفاوض''دورة'' 

  ّـة''ندوة  ''ضمـانـات األنظمة االنتخابی
  

   ت.د 40 249.253:            واألنترنات بریدوالالھاتف نفقات  -16
  

الیات القصیرة      الت واإلرس اكس والمراس اتف والف واتیر الھ  وھي تمثل معالیم خالص ف

ات والي  واالنترن در ب ح جل والمق اض المس و االنخف ھ ھ ا نالحظ ن  %12ومم الرغم م ب

  .الزیادة في اسعار الھاتف وربط الفروع الجدیدة باالنترنات

  ت.د  000,720.35 :رة الــقدمك وجمعیات والموظفین لبعض الزمالءوإعانات منح  -71

 / كآالتيوتتوزع                

 8.220,000 اجتماعیة، زفافمرض، إعانات : منح للموظفین    ت.د 

 20.000,000 منح للجمعیات الریاضیة في كرة القدم   ت.د  

 3.000,000 لمحامین في اإلحتفال بالذكرى مساھمة من الھیئة الوطنیة ل   ت.د  

 .لوفاة شھید الوطن والمحاماة األستاذ شكري بلعید األولى                           

 1.000,000 لعائلة المرحومة األستاذة نادیة علوانإعانة إجتماعیة    ت.د 

 1.500,000 مساعدة لتنظیم رحلة بفرع سوسة   ت.د 

 2.000,000 عائلة المرحوم عاطف الجدي إعانة إجتماعیة لفائدة   ت.د.  
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 ت.د 11 504.060 : حكومیةمنح ومعلوم اشتراك لجمعیات غیر  -17
 

 ت.د   655.980 3     :   االتحاد الدولي للمحامین      

 ت.د    000.000 4  :  نقابة كتبة المحامین   

 ت.د    3000.000  :  جمعیة المحامین الشبان  

  الجمعیة الدولیة للمحامینIBA : 848.080     ت.د     

  

 

  

  

  

  ت.د 15 72.3782 :       وفوائض قرض صندوق التقاعد بنكیةالخدمات النفقات  )72
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  2013/2014 احملاسباتية للسنة القضائية النتيجة

  

64.165,400   

 

  باملقارنة بالسنة املاضية      

  ت.د 21.400.000 -  ـكانت النتيجة سلبية ب

 

  ن اهليئة تولت خالص قسطني من القرضرغم أ        

.نـــالراجع لصندوق احليطة والتقاعد للمحامي          
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  ،زمیالتي ، زمالئي  

مبالغ إستثنائیة في رغم إنحسار المداخیل والموارد والحاجة اإلستثنائیة ھذه السنة لصرف 

  موعدھا،  قرض الصندوق فيتأسیس الفروع، والزیادة في عدد الموظفین، وخالص أقساط 

  64.165,400 فقد حققنا نتیجة محاسباتیة إیجابیة بفائض قدره 

اریف  ى مص غط عل زودین والض عار للم ل األس ار أفض ید واختی ة ترش اع سیاس ك باتب وذل

 2000ت للمتخرجین ومن .د 750إلى  500والترفیع في معلوم الترسیم من الھاتف والسفرات 

ى  رھمت .د 5000إل دد ،  كلغی ن ع ل م رف بالتقلی اء االستغالل والتص ي حجم أعب التقلیص ف

ة  السفرات والتظاھرات والتخفیض في قیمة منح السفر وفي مخصصات التذاكر للمكلفین بمھم

كال والضیوف ومصاریف الھاتف وأعباء األعوان والصیانة ب وجود إش ك ال یحج ، إال أن ذل

ھ  ول ل اد الحل ي إیج و إستقرار یجب التفكیر ف ة وھ داخیل الھیئ اء مم ر وبق غ اإلشتراكات غی بل

ة  ا الخالص ةمرتفع ن جھ رى م دة  اخ ة المتزای ور والحاج عار واألج اع األس ل إرتف ي المقاب وف

اق  دماتلإلنف ویر الخ ي تط ة ف ة للھیئ ة الجامح روع والرغب دد الف اثر ع وین  بتك یم التك وتعم

  .عمل المحامین وتطویر مكاتبھموتحسین ظروف  المستمر

ذل دا وب م ج روع مھ ق مش ى تحقی دیا إل عي ج رورة الس س ض د رأى المجل ھ ك فق رت فی فك

اظ  ة باإلتع ى المھن ده عل ھ وفوائ ھ وإجراءات رق عمل م ط ى فھ عت إل ة وس ل المتعاقب ن الھیاك م

داث ي إح روع ف ذا المش ل ھ دان ویتمث ن البل دد م ة بع ارب المقارن    التج

   لدفوعات املالية للمحامنياصندوق 

وم فیرة تعود بالفائدة على المحامایضمن عائدات و ي تق ادئ الت رام المب ع إحت ة والمحامین م

رار المحامي  علیھا المھنة وھي إستقاللیة المھنة والطابع الحر لھا، مع اإلبقاء على إستقاللیة ق

ع  ذي یق غ ال د المبل ف وتحدی الص الحری رار خ اذ ق ي إتخ ھ، وف ة أتعاب ھ وقیم د اجرت ي تحدی ف

دة  وتتولى إدارة الصندوقف إستخالصھ من الحری رر لفائ ل المق ط إمضاء الشیك أو التحوی فق

مان حقوقتبعا لإلذن الصادر من المحامي الحریف  ا  ھمع ض اب أو م الف حول األتع د الخ عن

  .بذمة الحریفیقي منھا 
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ر  ي والس ر البنك رام الس ع إحت امالت م فافیة المع مان ش ن ض ندوق م ذا الص یمكن ھ ا س كم

ھالمھني للمحامي و اه إدارة  یمنع من إختالط الذمة المالیة للمحامي بأموال حرفائ ھ تج ا یحمی بم

ة  ة المھن ن حمای الجبایةمن إعتبار تلك األموال أمواال أو مداخیل خاصة بالمحامي، كما یمكن م

ة من عدید الظواھر  ع المشاریع اإلجتماعی ي جمی وارد ف ع إستغالل الم السلبیة، وفي المقابل یق

اعیة الكفیلة بتطویر ظروف المحامي في عملھ ومكتبھ وتكوینھ ومسكنھ مع تقاعد والمھنیة الجم

 بتمتیع المحامي الشاب خاصة بمنح وقروض میسرةوتأمین على المسؤولیة، إذ سیسمح تكمیلي 

ة ومجابھة مصاریف التجھیز والتكوینلفتح المكتب  ة العدلی نح التساخیر واإلعان ا ، ودعم م كم

عقارات أخرى لفائدة المحامین بكافة جھات الجمھوریة إذ نسعى إلحداث  یمكننا كذلك من شراء

ي صورة السنوي اإلشتراك بكل فرع من الفروع، ولم ال التخفیض من مبلغ  ''دار احملامي'' ف

وفر  ب ت ق مطل ا یحق اة بم ى للمحام د األعل وین بالمعھ ل التك ى تموی الوة عل ة، ع وارد ھام م

  .السلطة التنفیذیة وتمكین الھیئة من اإلشراف على إدارتھ المحامین في إستقاللیةالمعھد عن

دار تطویر المحاماة وتأھیلھا لمواجھة المرحل منوفي انتظار تحقیق ما نصبو إلیھ  ة باقت

أنھا وت ن ش ع م ینوالرف دم  حس ّرني أن أتق ورتھا یس ا، ص یكم جمیع س إل اء مجل د، وأعض عمی

ل ر الشكبوكافة الزمالء،  الھیئة، ومجالس الفروع، نالجزی ھ م ا لقیت م، كعم ن مساعدة وتفھ م م

دیر  ویاالھیئة، وموظفیھا، وأعوانھا، مركزیا وجھالمالي واإلداري ب مدیراللسادة إلى او ل التق ك

مى  یفوتنيوإعداد ھذا التقریر كما ال لما بذلوه ویبذلونھ من جھد في خدمة المحاماة أن أتقدم بأس

ى  ادعبارات التقدیر للزمیالت والزمالء مجدّ  لھم العھد على الوفاء لمبادئ المحاماة وقیمھا وعل

  .بذل كل الجھد في خدمتھم والّدفاع عن مصالحھم بشرف وأمانة

  .والسـالم علیـكم ورحمـة هللا وبركاتـھ                                
  



            

 

  


