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1 نظـام أمـد

الباب األول
مجلس نواب الشعب

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة  لمجلس نواب الشعب   

. 2018 م د   سنة 30,919 مقابل    32,423 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  5,1 1,504 30,923 29,419 29,511

العنوان الثاني 
1,500نفقات التنمیة  1,500 1,221

ـ اإلستثمارات المباشرة
1,500* على الموارد العامة للمیزانیة    1,500 1,221

م د

%30,73230,91932,4231,504 الجملـــــة 4,9



نظـام أمـد

30 923 000

1 500 000

2

الباب األول

مجلس نواب الشعب

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 423 32 الجملـــــة
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 العنـوان األّول

نفقـات التصـّرف 
 

 :كما يميلمجمس نواب الشعب ضبطت نفقـات التصّرف 

 م د 30,923 2019اإلعتمادات المقترحــة لسنـة - 

 م د 29,419    2018 ة ـ سن المرّسمة فياإلعتمادات- 

 م د 1,504 أي بزيادة قدرها

        +   % 5,1 تمثل نسبة
 

 : عمى النحو التالي  2018وتتوزع اإلعتمادات  المقترحة لسنة 

 بيان النفقـات

إنجازات 

2017 

 (م د)

ق م  

2018 

 (م د)

تقديرات 

2019 

 (م د)

الفارق 

 

 (م د)

النسبة 

 

(%) 

 +% 4 +1,007 26,211 25,204 25,272 نفقات التأجير العمومي - 

 +%12,5 + 0,399 3,582 3,183 3,178 نفقات وسائل المصالح - 

 +% 9 +0,098 1,130 1,032 1,061 نفقات التدخل العمومي - 

 +5,1 +1,504 30,923 29,419 29,511 :المجموع
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ت:التأجيرتالعمومي نفق اتت ـ 

 م د 25,204 م د مقابـل 26,211  بـ 2019حددت نفقات التأجيـر العمومي لسنـة 
 +.% 4 م د تمثل نسبة 1,007 أي بزيادة قـدرها 2018مرّسمة في قانون المالية لسنة 

 

 : وتتوزع اإلعتمادات المقترحة كما يمي
 

م د  14,375:  مىح أعضاء مجلس وىاب الشعة - 

 م د 0,457 : تأجير أعضاء الذيىان- 

 م د 11,139:  تأجير اإلطار اإلداري تالمجلس - 

 م د 0,240 : تأجير األعىان غير القاريه- 
 

 :وقد تم ضبط هذه النفقات عمى أساس العناصر التالية
 
 

 د م 0,089:  2019  وخطظ وظيفيحترقياخ وتذرج- 

 د م- 0,132: (  عىوا11 )2019اإلحاالخ على التقاعذ - 

 د م 1,050 ( تالسيادج)تعذيالخ حسة الحاجح - 

 
 2019 عونا إلى موفـى سنة 463ويبمـغ العدد الجممي لألعوان المرخص فيهم 

 :يتوزعون كما يمي
 9 : أعضاء الديوان 

     441 : أعوان قارون 

     13 : أعوان متعاقدون 

 463 : الجممة العامة
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 ت:تالمص لحوس ئل نفق اتت –

 م د 3,582 ما قدره 2019تبمغ جممة نفقات وسائل المصالح المقترحة لسنـة 
 م د 0,399 أي بزيادة قدرها 2018 م د مرّسمة في قانون المالية لسنة 3,183مقابل 

 +.12,5تمثل نسبة 
 

 :بـ  هذه النفقات أساسا وتتعمق
 
 

  م د  0,550 :التعهذ والصياوح

  م د  0,450 :إستهالك الكهرتاء والغاز

 م د  0,310 : مصاريف اإلعالميح

  م د  0,310 :الىقىد

  الىفقاخ الخاصح تالسلظ العمىميح

 (تأجير المساعذيه الثرلماوييه)
م د  0,450 :

  م د  0,200 :مصاريف التمثيل واألسفار

  م د  0,207 :مصاريف االستقثاالخ

 م د  0,151 : االتصاالخ

  م د  0,113 :إكساء األعىان

 م د  0,123 : طثع الىثائق الرسميح

 م د  0,060 : الصحف والمجالخ

 م د  0,050 : إقتىاء األثاث

  م د  0,050 :لىازم المكاتة

 م د  0,049 : إقتىاء المعذاخ

  م د  0,034 : تكىيه ورسكلح األعىان
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ت:تدخلتالعموميال نفق اتتقت

 م د مقابل 1,130 بـ 2019ضبطت جممة نفقات التدخل العمومي المقترحة لسنة 

 م د تمثل 0,98 أي بزيادة قدرها  2018 م د مرّسمة فـي قانون المالية لسنة 1,032

 +. %9,5نسبة 

وتتوزع هذه اإلعتمادات عمى مختمف تدخالت المجمس في الميادين ذات الصبغة 

 :االجتماعية والعامة والمساهمات في بعض المنظمات الدولية كما يمي

 م د0,848 المساهمات في المنظمات الدولية  
  ( أ د400)البرلمان العربي االنتقالي                                   -
  ( أ د128)البرلماني العربي                                    اإلتحاد -
  ( أ د82)اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي  -
  ( أ د80)اإلفريقية                                   البرلمانات إتحاد -
  ( أ د38)الدولي                                     البرلماني اإلتحاد -
  ( أ د120)منظمات دولية أخرى                                       -

 م د0,260 منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  

 م د0,022 منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان  
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 وان الثانيـالعن
 نفقات التنمية

 
 

 م د  مقابل 1,500 بما قدره 2019ضبطت إعتمادات الـدفع المقترحة لسنة 

 .2018 م د مرّسمة في قانـون المالية لسنة 1,500

 :ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم اإلعتمادات التالية

 م د 2,500 : قانون البرامج -

 م د 2,500 : إعتمادات التعهد -

 :وستوظف هذه اإلعتمادات بين مشاريع بصدد اإلنجاز ومشاريع جديدة كما يمي

 (بحساب م د)

 إعتمادات الدفع  إعتمادات التعهد قانون البرامج بيان المشاريع

 0,430 0,650 0,650 مشاريع بصدد االنجاز  - 
 1,070 1,850 1,850 مشاريع جديدة          - 

 1,500 2,500 2,500 الجممــة
 

 :وتتوزع هذه اإلعتمادات حسب الفصول عمى النحو التالي



8 
 

 :مشـاريع متواصمة -1
 (بحساب م د) 

 الدفع التعهد التكمفة البيان الفصل
 0,430 0,650 0,650 بناءات إدارية 06.603

 0,430 0,650 0,650 الجممة 
 

 :مشـاريع جديدة -2
 (بحساب م د) 

 الدفع التعهد التكمفة البيان الفصل
 0,170 0,740 0,740 بناءات إدارية 06.603
 0,650 0,760 0,760 تجهيزات إدارية 06.604
 0,250 0,350 0,350 برامج إعالمية 06.605

 1,070 1,850 1,850 الجممة 

 

 :وستخصص االعتمادات المقترحة بميزانية التنمية لفائدة المشاريع والبرامج التالية

تهيئة البوابات )مواصمة إنجاز مشروع تأمين مقر مجمس نواب الشعب  -

الخارجية، نظام التصرف في المسالك والمأوى بقصر المجمس وتشيد مقر 

وتهيئة الواجهة الجنوبية  (..األمن الرئاسي والتأهيل الشامل لمنظومة الحرائق 

عادة تهيئة القنوات الداخمية لمتكييف المركزي وتجديد شبكة  لقصر المجمس وا 
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 اإلنارة بقاعات الجمسات العامة وتهيئة المساحات الخضراء بالمبنى الفرعي

 . أ د في الغرض480حيث تم رصــد إعتمادات دفع  بـ 

 حيث تـم رصــد إعتمادات دفع    مواصمة إدخال اإلعالمية لمصالح المجمس -

 . أ د250بـ 

 مواصمة إنجاز دراسة تتعمق بترميم الواجهة الشمالية لقصر المجمس  ودراسة  -

أمنية شاممة وانجاز دراسة لترميم الواجهة الشرقية لقصر المجمس  حيث تم 

 . أ د لمدراسات120رصد إعتمادات دفع بـ 

تحسين وتدعيم التجهيزات الصوتية واقتناء تجهيزات ومعدات في مجال  -

عداد برامج وأفالم وثائقية حول سير عمل المجمس حيث  االتصال البرلماني وا 

 . أ د350تم رصد إعتمادات دفع بـ 

 سيارات وظيفية 2 سيارات مصمحة و5تدعيم أسطول النقل وذلك ببرمجة اقتناء  -

 . أ د260بكمفة 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

01  الباب:
مجلس نواب الشعب

2019نفقات التصرف لسنة

10

2019
التأجیر العمومي القسم األول  : 

000 832 14المنح المخولة للسلط العمومیة

000 139 11تأجیر األعوان القارین

000 240تأجیر األعوان غیر القارین
000 211 26 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 980النفقات الخصوصیة للسلط العمومیة

000 602 2نفقات تسییر المصالح العمومیة
000 582 3 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 260التدخالت في المیدان االجتماعي

000 22التدخالت في میدان الثقافة والشباب والریاضة

000 848المساهمات في المنظمات العالمیة
000 130 1 القسم الثالث  :   جملة

000 923 30الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

 الباب:01
مجلس نواب الشعب

2019

2019نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2018

11

14 832 000 000 00057 775 14المنح المخولة للسلط العمومیة01100

11 139 000 000 000850 289 10تأجیر األعوان القارین01101

240 000 000 000100 140تأجیر األعوان غیر القارین01102
000 211 26 القسم األول  :   جملة 25 204 0001 007 000

980 000 000 000280 700النفقات الخصوصیة للسلط العمومیة02200

2 602 000 000 000119 483 2نفقات تسییر المصالح العمومیة02201
000 582 3 القسم الثاني  :   جملة 3 183 000399 000

260 000 000 260التدخالت في المیدان االجتماعي03302

22 000 000 0002 20التدخالت في میدان الثقافة والشباب والریاضة03305

848 000 000 00096 752المساهمات في المنظمات العالمیة03307
000 130 1 القسم الثالث  :   جملة 1 032 00098 000

000 923 30الجملة  العامة 29 419 0001 504 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

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

12

000 832 14المنح المخولة للسلط العمومیة :01100الفصل  14 775 00057 000

000 375 14تأجیر  أعضاء  مجلس  النواب  14 375 000

000 375 14تأجیر  أعضاء  مجلس  النواب 14 375 000

000 457تأجیر  أعضاء  الدواوین  400 00057 000

000 00057 457تأجیر  أعضاء  الدواوین 400 000

000 139 11تأجیر األعوان القارین :01101الفصل  10 289 000850 000

000 154 3األجر  األساسي  والتدرج  2 700 000454 000

000 434 5المنح  الخصوصیة  القارة  4 900 000534 000

000 00010 100المنحة  الكیلومتریة  المرتبطة  بالرتبة 90 000

000 000169 500 2منحة  التصرف  والتنفیذ 2 331 000

400 0002 8منحة  التكالیف  الخاصة 5 600

400 0002 21منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 18 600

000 55-منحة  الهندسة 55 000

000 000124 594منحة  المشاریع 470 000

000 12-منحة  الهندسة  المعماریة 12 000

100 00012 25منحة  خطر  العدوى 12 900

000 0001 31المنح  الخصوصیة  لمستشاري  المصالح  العمومیة 30 000

200 7-منحة  العمل  االجتماعي 7 200

000 00037 150منحة  المعالجة  اآللیة  لإلعالمیة 113 000

000 000247 000 2منحة  العمل  البرلماني 1 753 000

700-المنحة  التعویضیة 700

000 0004 5منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 1 000

000 645المنح  المرتبطة  بالوظیفة  752 000-107 000



الفـارق  ق  م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

13نظـام أمـد

000 93-000 400المنحة  الوظیفیة 493 000

000 1-منحة  المسؤولیة 1 000

000 8-000 85المنحة  الكیلومتریة 93 000

000 00016 55منحة  السكن 39 000

000 21-000 105المنحة  التكمیلیة  للمنحة  الخصوصیة 126 000

000 290منحـة اإلنتـاج  330 000-40 000

000 0005 20منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 15 000

000 45-000 270منحة  اإلنتاج  غیر  المدمجة 315 000

000 76منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي  100 000-24 000

000 24-000 70منحة  الساعات  اإلضافیة 94 000

000 6منحة  العمل  اللیلي 6 000

000 40المنح    العائلیة  35 0005 000

000 30المنحة  العائلیة 30 000

000 0005 10منحة  األجر  الوحید 5 000

000 500 1المساهمات  المحمولة  على  المشغل  1 472 00028 000

000 240تأجیر األعوان غیر القارین :01102الفصل  140 000100 000

000 215األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة  119 00096 000

000 00096 215التأجیر  المباشر  لألعوان 119 000

000 25المساهمات  المحمولة  على  المشغل  21 0004 000

26 211 000 000 007 0001 204 25جملة التأجیر العمومي : 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

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

14

000 000280 980النفقات الخصوصیة للسلط العمومیة :02200الفصل  700 000

000 000250 450النفقات الخصوصیة بالسلط العمومیة  200 000

000 000250 450النفقات الخاصة بالسلط العمومیة 200 000

000 200مصاریف التمثیل واألسفار  200 000

000 0007 207مصاریف اإلستقباالت  200 000

000 00023 123نفقات التسییر اإلداري  100 000

000 00023 123طبع الوثائق الرسمیة 100 000

000 000119 602 2نفقات تسییر المصالح العمومیة :02201الفصل  2 483 000

000 00010 70إستهالك الماء  60 000

000 450إستهالك الكهرباء والغاز  450 000

000 0001 151اإلتصاالت  150 000

000 100االتصاالت الهاتفیة 100 000

000 0001 51تراسل المعطیات 50 000

000 50إقتناء األثاث  50 000

000 50تأثیث اإلدارة 50 000

000 00030 310الوقود  280 000

000 00013 120شراء الوقود لوسائل النقل 107 000

000 0001 7شراء الوقود للتسخین 6 000

000 00016 180حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 164 000

000 3شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى 3 000

000 25نفقات البرید  25 000

000 10المراسالت اإلداریة 10 000

000 15نفقات أخرى 15 000

000 49إقتناء المعدات  49 000

000 33معدات التصرف اإلداري 33 000



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

15نظـام أمـد

000 8معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 8 000

000 0008 8المعدات الطبیة

000 8-معدات مختلفة 8 000

000 0003 14مصاریف التأمین  11 000

000 0003 14تأمین وسائل النقل 11 000

000 00044 550التعهد والصیانة  506 000

000 00010 170اإلعتناء بالبنایات 160 000

000 15-000 105تعهد وصیانة وسائل النقل 120 000

000 00040 195تعهد وصیانة المعدات و األثاث 155 000

000 0004 10نفقات صیانة شبكات االتصال 6 000

000 0005 50تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 45 000

000 20عملیات الصیانة األخرى 20 000

000 50مصاریف التنظیف  50 000

000 50النفقات المباشرة للتنظیف 50 000

000 5مصاریف الحراسة  5 000

000 50لوازم المكاتب  50 000

000 3المطبوعات  3 000

000 3المطبوعات الرسمیة 3 000

000 22التوثیق  22 000

000 20الوثائق المكتوبة 20 000

000 2الوثائق األخرى 2 000

000 60الصحف والمجالت  60 000

000 28إشتراكات بوكاالت اإلعالم  28 000

000 8تعلیق ونشر اإلعالنات  8 000

000 8نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 8 000

000 00025 310مصاریف  اإلعالمیة  285 000

000 00010 105شراء اللوازم والمعدات 95 000



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

16نظـام أمـد

000 0005 35شراء منظومات 30 000

000 0005 100نفقات الصیانة 95 000

000 0005 25تطویر و صیانة محتوى مواقع الواب 20 000

000 45خدمات إعالمیة أخرى 45 000

000 10نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة  10 000

500 4نفقات استغالل منظومة "أدب" 4 500

500 5نفقات استغالل منظومة "إنصاف" 5 500

000 20مصاریف المهمات  20 000

000 113إكساء األعوان  113 000

000 32إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 32 000

000 80إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 80 000

000 1إكساء األعوان الطبیین وشبه الطبیین 1 000

000 6إرجاع مصاریف التنقل  6 000

000 2المنحة الیومیة للتنقل 2 000

000 3المنحة الكیلومتریة للتنقل 3 000

000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1 000

000 30مصاریف نقل األشخاص  30 000

000 2مصاریف نقل األشخاص بالداخل 2 000

000 28مصاریف نقل األشخاص بالخارج 28 000

000 34تكوین ورسكلة األعوان  34 000

000 10ملتقیات للتكوین 10 000

000 12تربصات تكوین 12 000

000 00012 12التكوین المستمر

000 12-التكوین في اإلعالمیة 12 000

000 20نفقات طبیة لفائدة األعوان  20 000

000 10نفقات التداوي 10 000

000 10شراء األدویة والمواد الصیدلیة 10 000



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

17نظـام أمـد

000 8تنظیم اإلمتحانات والمناظرات  8 000

000 30تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة  30 000

000 1اللجان الطبیة  1 000

000 1مصاریف النزاعات والتعویضات  1 000

000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى 1 000

000 23معالیم الجوالن و العبور  23 000

000 22معالیم الجوالن 22 000

000 1معالیم العبور 1 000

000 15الدراسات والبحوث  15 000

000 15طبع ونشر الوثائق والمجالت  15 000

000 0006 45خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  39 000

000 0002 12نقل األثاث والمعدات 10 000

000 0001 11الترجمة 10 000

000 0001 3اإلختبار ، المراقبة والتحالیل 2 000

000 0001 8اتفاقیات مع أطباء 7 000

000 0001 11خدمات مختلفة 10 000

000 15تظاهرات ذات صبغة دولیة  15 000

000 2االشتراك بشبكة األنترنات  2 000

000 2االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات 2 000

000 9نفقات التصرف األخرى  9 000

000 9نفقات مختلفة 9 000

3 582 000399 000 000 183 3جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2018

بحساب الدینار

2019
تقدیرات  البیــــــــان

نظـام أمـد

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

18

000 260التدخالت في المیدان االجتماعي :03302الفصل  260 000

000 260منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة  260 000
000 000250 250ودادیات األعوان

000 00010 10جمعیات وودادیات أخرى

000 22التدخالت في میدان الثقافة والشباب والریاضة :03305الفصل  20 0002 000

000 0002 22تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة  20 000
000 2منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 20 00022 000

000 848المساهمات في المنظمات العالمیة :03307الفصل  752 00096 000

000 00096 848منظمات ذات صبغة خصوصیة  752 000
900 38اإلتحاد البرلماني العربي 89 100128 000

500 6اإلتحاد البرلماني الدولي 31 50038 000

000 6إتحاد البرلمانات اإلفریقیة 74 00080 000

000 5المجلس البرلماني للفرنكفونیة 14 00019 000

000 6إتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 76 00082 000

800منتدى البرلمانیین العرب و األفارقة للتنمیة و السكان 1 7002 500

000 00020 20مجلس الشورى إلتحاد المغرب العربي

100100جمعیة الألمناءالعامین للمجلس البرلماني الفرنكوفوني

400 5المجلس البرلماني األورو-متوسطي 17 60023 000

400 17الجمعیة البرلمانیة لالمن و التعاون بالمتوسط 38 00055 400

000 10البرلمان العربي اإلنتقالي 390 000400 000

1 130 000 000 00098 032 1جملة التدخل العمومي : 



نظـام أمـد

2019الرتبة 

 توزیع المباشرین بالدیوان : 

19

1رئیس أو مدیر دیوان
8مكلف بمأموریة

9الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب

20

العــدد

نظـام أمـد

دینــار 50 000 تكلفة الترقــیات : 

3,0تقني 2 مساعد تقني

3,0متصرف مستشار 4 متصرف

3,0متصرف رئیس 2 متصرف مستشار

3,0متصرف عام 1 متصرف رئیس

3,0مساعد تقني 8 عون تقني

3,0محلل عام 1 محلل رئیس

3,0متصرف رئیس للصحة العمومیة 1 متصرف مستشار للصحة العمومیة

3,0متصرف 2 ملحق إدارة

3,0أخصائي اجتماعي رئیس 1 أخصائي اجتماعي مستشار

3,0أخصائي اجتماعي مستشار 1 أخصائي اجتماعي

3,0كاتب تصرف 2 مستكتب إدارة

3,0حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق 1 حافظ مكتبات أو توثیق

3,0حافظ عام للمكتبات أو التوثیق 1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

3,0ممرض رئیس أول للصحة العمومیة 1 ممرض أول للصحة العمومیة

3,0مهندس رئیس 1 مهندس أول

3,0محلل رئیس 1 محلل مركزي



المدة بالشهر الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

21

العــدد

نظـام أمـد

3,0تقني رئیس 5 تقني أول

3,0تقني أول 2 تقني

3,0متصرف عام في الوثائق و األرشیف 1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

23,0عامل صنف  3 1عامل صنف 

33,0عامل صنف  3 2عامل صنف 

43,0عامل صنف  2 3عامل صنف 

53,0عامل صنف  7 4عامل صنف 

63,0عامل صنف  8 5عامل صنف 

73,0عامل صنف  1 6عامل صنف 

3,0ملحق إدارة 1 كاتب تصرف

3,0مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب 11 متصرف لمجلس النواب

3,0كاتب لمجلس النواب 1 مستكتب لمجلس النواب

3,0متصرف مساعد لمجلس النواب 2 كاتب لمجلس النواب

3,0مستشار من الدرجة األولى لمجلس النواب 3 مستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النواب

3,0مستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النواب 4 مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب

3,0متصرف لمجلس النواب 3 متصرف مساعد لمجلس النواب



المدة بالشهر الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

22

العــدد

نظـام أمـد

3,0متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي 1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

3,0متصرف عام للتربیة 1 متصرف رئیس للتربیة

90الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

23

العــدد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دینــار 132 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

5سلك العملة 
23عامل صنف 

31عامل صنف 

61عامل صنف 

1سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1مهندس معماري عام

3السلك اإلداري لمجلس النواب 
1متصرف لمجلس النواب

2مستشار من الدرجة األولى لمجلس النواب

1سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
1أخصائي اجتماعي مستشار

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1تقني

11الجملة



نظـام أمـد

2019السلك و الرتبة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم حسب األسالك و الرتب

24

76السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
19متصرف

19متصرف مستشار
12متصرف رئیس
1متصرف عام

12ملحق إدارة
6مستكتب إدارة
1عون إستقبال
6كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2مهندس رئیس
2مهندس عام
1مهندس أول
106سلك العملة 

117عامل صنف 
249عامل صنف 
37عامل صنف 
414عامل صنف 
514عامل صنف 
63عامل صنف 
71عامل صنف 
101عامل صنف 

12سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3محلل

2محلل رئیس
5محلل مركزي

2محلل عام
11سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

2حافظ مكتبات أو توثیق
5حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
4حافظ عام للمكتبات أو التوثیق

1سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1مهندس معماري عام

152السلك اإلداري لمجلس النواب 
49متصرف لمجلس النواب
3مستكتب لمجلس النواب



نظـام أمـد

2019السلك و الرتبة

25

12كاتب لمجلس النواب
20مستشار من الدرجة األولى لمجلس النواب
37مستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النواب
14مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب

16متصرف مساعد لمجلس النواب
1عون إستقبال لمجلس النواب

2سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1ممرض أول للصحة العمومیة
1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 

1مستشار صحفي عام
2سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 

2متصرف مستشار للصحة العمومیة
2سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 

1أخصائي اجتماعي مستشار
1أخصائي اجتماعي

1سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1مستشار المصالح العمومیة

6سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
4متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1متصّرف في الوثائق و األرشیف

61السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7مساعد تقني
22عون تقني
5تقني رئیس
21تقني أول

6تقني
2سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 

2متصرف رئیس للتربیة
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
441الجملة



نظـام أمـد

2019السلك و الرتبة

توزیع األعوان غیر القارین حسب األصناف

26

8سلك العملة 

16عامل صنف  

42عامل صنف  

3السلك اإلداري لمجلس النواب 

1كاتب لمجلس النواب 

1مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب 

1متصرف مساعد لمجلس النواب 

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 

1كاتب صحفي 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1تقني 

13الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمیة لسنة

01  الباب:

( بحساب الدینار )

000 500 0001 500 2اإلستثمارات المباشرة

1 500 000

دینارا000 500 2 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

2 500 000

27

مجلس نواب الشعب



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

01  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

650

1 850

650430

1 8501 070

التعهد

650430

1 8501 070

2 5002 5001 5002 5001 500

2 5002 5001 5002 5001 500

 II جملة فرعیة

2019

28

مجلس نواب الشعب



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

مجلس نواب الشعب

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

29

01 الباب:

بناءات إداریة 066031 3901 390600

تجهیزات إداریة 06604760760650

برامج إعالمیة 06605350350250

2 5002 5001 500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

مجلس نواب الشعب

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

30

01 الباب:

بناءات إداریة 06603650650430

650650430 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

مجلس نواب الشعب

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

31

01 الباب:

بناءات إداریة 06603

100إعتمدات الدراسات 11 0001
250تهیئات مختلفة 11 0002
60تهیئات خارجیة 11 0008

165065020تأمین مقر مجلس نواب الشعب - قسط  11 0017
650650430 06603جملــة الفصـل
650650430 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

مجلس نواب الشعب

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

32

01 الباب:

بناءات إداریة 06603740740170

تجهیزات إداریة 06604760760650

برامج إعالمیة 06605350350250

1 8501 8501 070 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

مجلس نواب الشعب

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ت.جالفقرة

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

33

01 الباب:

بناءات إداریة 06603

إعتمدات الدراسات 000111505020
تهیئات مختلفة 000211590590100
تهیئات خارجیة 00081110010050

740740170 06603جملــة الفصـل
تجهیزات إداریة 06604

إقتناء وسائل نقل 000111260260200
تجهیزات مختلفة 000211100100100

تحسین و تدعیم التجهیزات الصوتیة 000611250250250
تجهیزات في مجال اإلتصال البرلماني 00090010010050
مصاریف أفالم قصیرة وبرامج تلفزیة 001000505050

760760650 06604جملــة الفصـل
برامج إعالمیة 06605

إدخال اإلعالمیة لمصالح المجلس 000311250250250
تهیئات إعالمیة 000500100100

350350250 06605جملــة الفصـل
1 8501 8501 070 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

مجلس نواب الشعب01 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

34

1إقتناء أراضي06601 2 300 1 2 300 2 301
300 2إقتناء مباني06602 2 300 2 300
842 4بناءات إداریة06603 600 1 025 1 127 3 989 285 1 390 2 485 650 6 773 11 583
080 1تجهیزات إداریة06604 650 375 94 6 860 107 760 870 270 7 052 9 059
543برامج إعالمیة06605 250 100 2 409 115 350 220 100 2 517 3 302

28 5451 0203 5752 5002 80815 5581 2211 5001 5008 766 18 642 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

مجلس نواب الشعب01 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

35

إقتناء أراضي06601
1 2 300 1 2 300 2 301 إقتناء عقار000111

3001 30012 3012 066012جملــة الفصـل

إقتناء مباني06602
2 300 2 300 2 300 اقتناء عقار000111

300 3002 3002 066022جملــة الفصـل

بناءات إداریة06603
150 120 265 137 533 1 50 240 120 794 1 205 إعتمدات الدراسات000111

1 120 350 60 719 1 214 590 595 350 1 928 3 463 تهیئات مختلفة000211
431 110 400 130 1 114 184 100 100 1 801 2 185 تهیئات خارجیة000811
154 226 380 380 دراسات لترمیم قصر المجلس001111
907 141 902 80 1 870 1 950 ترمیم قصر المجلس001211
100 100 100 الدراسات001600

1 980 20 300 650 1 650 2 300 1تأمین مقر مجلس نواب الشعب - قسط 001711
842 0256004 1271 9891 3902853 4851 7736502 5836 0660311جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة06604
316 200 175 2 477 77 260 350 2 481 3 168 إقتناء وسائل نقل000111
85 100 100 20 1 594 -20 100 200 20 1 599 1 899 تجهیزات مختلفة000211
112 591 50 653 703 إقتناء آالت نسخ000411
252 250 100 74 1 660 250 220 100 1 766 2 336 تحسین و تدعیم التجهیزات الصوتیة000611
15 538 553 553 تجهیز المبنى الفرعي لمجلس النواب000811
150 50 100 50 50 200 تجهیزات في مجال اإلتصال البرلماني000900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

36 نظـام أمـد

06604
150 50 50 50 100 200 مصاریف أفالم قصیرة وبرامج تلفزیة001000

080 860943756501 0522708707601076 0597 066049جملــة الفصـل

برامج إعالمیة06605
303 250 100 2 250 250 220 75 2 358 2 903 إدخال اإلعالمیة لمصالح المجلس000311
115 159 115 159 274 استغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت000411
125 100 25 125 تهیئات إعالمیة000500

409100250543 5171002203501152 3022 066053جملــة الفصـل

28 5451 0203 5752 5002 80815 5581 2211 5001 5008 766 18 642 الجملة  العامة
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