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 ( 2222-2222اطار النفقات متوسط المدى )-2

 برمجة نفقات مجلس نواب الشعب على المدى المتوسط حسب مصادر التمويل  -2-2
 بحساب أ.د

 مصادر التمويل البيان
إنجازات 

2222 

إنجازات 

2222 

إنجازات 

2222 

 ق م

2222 

 التقديرات

2222 2222 2222 

مجلس نواب 

 الشعب 

الموارد العامة 

 للدولة
237 33 654 33 267 33 333 63 733 67 44 000 49 000 

 000 49 000 44 62 222 62 222 22 262 22 654 22 222 المجموع 
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بحساب أ د

 لبيان
مصادر 

 التمويل

إنجازات 

2222 

إنجازات 

2222 

إنجازات 

2222 

 ق م

2222 

 التقديرات

2222 2222 2222 

نفقات 

 التأجير

موارد 

 الدولة
727 75 327 75 370 72 336 33 557 33 34 000 35 000 

مجموع 

 القسم
222 25 222 25 222 22 226 22 552 22 34 000 35 000 

نفقات 

 التسيير

موارد 

 200 6 400 5 5 373 6 336 3 345 3 447 3 027 الدولة

مجموع 

 القسم
222 2 442 2 245 2 226 6 222 5 5 400 6 200 

نفقات 

 التدخالت

موارد 

 200 3 150 2 7 330 0 575 0 726 777 0 340 الدولة

مجموع 

 200 3 2 252 2 222 2 525 2 226 222 2 242 القسم

نفقات 

 اإلستثمار

موارد 

 600 4 450 2 0 333 6 353 0 677 0 677 0 770 الدولة

مجموع 

 600 4 450 2 2 222 6 252 2 622 2 622 2 222 القسم

 المجموع

موارد 

 000 49 000 44 67 733 63 333 33 267 33 654 33 237 الدولة

مجموع 

 000 49 000 44 62 222 62 222 22 262 22 654 22 222 األقسام
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 األعوان القارين أعضاء الديوان السلك
األعوان غير 

 المجموع القارين

 050 -- 053 30 السلك اإلداري لمجلس نواب الشعب 

 24 -- 25 30 لإلدارات العموميةالسلك اإلداري المشترك  

 42 -- 42 -- السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 

 37 -- 37 -- سلك مستشاري المصالح العمومية 

 30 -- -- 30 سلك أعضاء المحكمة اإلدارية 

 07 -- 07 -- سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية 

 03 -- 03 -- سلك محللي وتقنيي اإلعالمية 

 32 -- 32 -- سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف 

 34 -- 35 30 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية 

 30 -- -- 30 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات 

سلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث  
 العلمي 

30 -- -- 30 

في اإلدارات السلك المشترك للصحافيين العاملين  
 العمومية

-- 36 -- 36 

 33 -- 33 -- السلك اإلداري للتربية 

 37 -- 37 -- سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية 

 30 -- 30 -- السلك اإلداري للتعليم العالي والبحث العلمي 

 30 -- 30 -- السلك الطبي اإلستشفائى الصحي 

 37 -- 37 -- سلك ممرضي الصحة العمومية 

 30 -- 30 -- سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية 

 007 36 037 -- سلك العملة 

 36 -- -- 36 أسالك ورتب أخرى 

 646 26 652 22 المجموع العام
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 النفقات الخصوصية للسلط العمومية  2222تقديرات 

353  النفقات الخصوصية للسلط العمومية 

343  مصاريف التمثيل واألسفار 

373  مصاريف اإلستقبالت 

073  نفقات التسيير اإلداري 

 الجملة = 2 252

     

 نفقات تسيير المصالح العمومية  2222تقديرات 
23  إستهالك الماء 

433  إستهالك الكهرباء والغاز 

050   االتصاالت 

53  إقتناء األثاث 

430   نفقات الوقود 

75   نفقات البريد 

63  إقتناء معدات 

33  مصاريف التأمين 
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523  التعهد والصيانة 

033  مصاريف التنظيف 

5  مصاريف الحراسة 

53  لوازم المكاتب 

3   المطبوعات 

77  التوثيق 

33  الصحف والمجالت 

77   إشتراكات بوكاالت اإلعالم 

8  تعليق ونشر اإلعالنات 

433  مصاريف اإلعالمية 

05  نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 

73  مصاريف المهمات 

033  إكساء األعوان 

6  إرجاع مصاريف التنقل 

33  مصاريف نقل األشخاص 

23  تكوين ورسكلة األعوان 

73   طبية لفائدة األعواننفقات 

8  تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 

33  تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 

73  معاليم الجوالن والعبور 

033  نفقات التصرف األخرى 

 الجملة = 2 542
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02012110

  .% 33,, تــمثل نسبة10110202124

  999 

 422 منحة لفائدة تعاونية الموظفين 

 181 منحة لفائدة ودادية األعوان 

 12 جمعيات ووداديات أخرى 

 22 

 410 1 

 أد 117 اإلتحاد البرلماني العربي 

 أد 22 اإلتحاد البرلماني الدولي 

  أد 112 البرلمانات اإلفريقيةإتحاد 

 أد 02 المجلس البرلماني للفرنكفونية 

 أد 87 إتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 أد 18 الجمعية البرلمانية لألمن والتعاون بالمتوسط 

 أد 112 البرلمان العربي اإلنتقالي 

 أد 08 منظمات دولية أخرى 
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02012121

 .% - ,333 يــمثل نسبة212202021020

 

 ب أدبحسا

 بحساب أد    

خارجية موارد قروض  الموارد العامة للميزانية البيان
 المجموع ح خ موظفة

 0 773 - - 0 773 مشاريع بصدد اإلنجاز

 53 - -  53 مشاريع جديدة

 2 222 - - 2 222 المجموع

 البيان

 إنجازات
 2222 

 إنجازات
2222 

 ق م
2222 

 تقديرات
 تطور اإلعتمادات  2222

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات  
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات  
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات  
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات  
 الدفع

 112 633 553 633 - - 553 073 23 046 مشاريع بصدد  اإلنجاز

 -7 423 -3 523 0 373 5 033 6353 7243 373 346 277 0 307 وبرامج جديدةمشاريع 

 -2 222 -2 222 2 222 5 522 6252 2242 2 622 2 222 222 2 624 المجموع
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2221

222112

712

 

2222تقديرات  

 البيان
 المجموع مشروع جديد مشروع متواصل

 53 3 3 3 53 3 إعتمادات الدراسات

 633 333 3 3 633 333 تهيئات مختلفة

 033 333 033 733 3 033 تهيئات خارجية

 3 7 333 3 7 333 3 3 -2-القسط  -تأمين مقر المجلس

 53 433 53 433 3 3 تركيز محطة فوطوضوئية

 353 353 353 353 3 3 إقتناء وسائل النقل

 033 053 033 053 3 3 تجهيزات مختلفة

 033 303 33 303 033 3 تحسين وتدعيم التجهيزات الصوتية

 3 033 3 033 3 3 تجهبزات في مجال اإلتصال البرلماني

 3 033 3 033 3 3 مصاريف أفالم قصيرة

 253 0 353 253 0 353 3 3 إدخال اإلعالمية لمصالح المجلس

 2 222 5 522 2 222 5 222 552 622 المجموع



 
 
 
 

  
  

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

11

  : مجلس نواب الشعب01المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمجلس نواب الشعب لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : مجلس نواب1البرنامج  
الشعب

33 558 0005 320 0002 031 0001 930 000

33 558 0005 320 0002 031 00042 839 000

42 839 000

1 930 000

1 930 000 000 031 0002 558 33مجموع البرنامج 5 320 00042 839 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

1 930 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

33 558 0005 320 0002 031 0001 930 000

33 558 0005 320 0002 031 00042 839 000

42 839 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

33 558 0005 320 0002 031 00042 839 000

1 930 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

13

  : مجلس نواب الشعب01المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمجلس نواب الشعب لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : مجلس نواب1البرنامج  
الشعب

33 558 0005 320 0002 031 0005 590 000

33 558 0005 320 0002 031 00046 499 000

46 499 000

5 590 000

5 590 000 000 031 0002 558 33مجموع البرنامج 5 320 00046 499 000



14

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

5 590 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

33 558 0005 320 0002 031 0005 590 000

33 558 0005 320 0002 031 00046 499 000

46 499 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

33 558 0005 320 0002 031 00046 499 000

5 590 000



  : مجلس نواب الشعب01المهمة  

2021 السنة المالیة:

15نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  مجلس نواب الشعب1البرنـامج 

مجلس نواب الشعب :1البرنامج الفرعي

: مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مجلس نواب الشعب1النشاط 

10018 088 000 تأجیر  أعضاء  مجلس  النواب03

000 088 18تأجیر أعضاء مجلس النواب001
100559 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 559تأجیر أعضاء الدواوین001
1012 910 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 910 2األجر األساسي والتدرج001
1018 181 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 181 8المنح الخصوصیة القارة000
101909 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 909المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101325 000 منحـة اإلنتـاج05

000 325منحـة اإلنتـاج000
10176 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06



16 نظـام أمـد

000 76منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10135 000 المنح    العائلیة13

000 35المنحة العائلیة001
1012 403 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 403 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10260 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 60األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000

000 558 33جملة النشاط :

000 558 33جملة الوحدة العملیاتیة :

000 558 33جملة البرنامج الفرعي :

000 558 33جملة البرنامج :

000 558 33 جملة الموارد العامة للمیزانیة

33 558 000 الجملة العامـة :



  : مجلس نواب الشعب01المهمة  

2021 السنة المالیة:

17نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  مجلس نواب الشعب1البرنـامج 

مجلس نواب الشعب :1البرنامج الفرعي

: مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مجلس نواب الشعب1النشاط 

200950 000 النفقات الخصوصیة للسلط العمومیة00

000 950النفقات الخصوصیة للسلط العمومیة000
200360 000 مصاریف التمثیل واألسفار02

000 360مصاریف التمثیل واألسفار000
200320 000 مصاریف اإلستقباالت03

000 320مصاریف اإلستقباالت000
200123 000 نفقات التسییر اإلداري04

000 123نفقات التسییر اإلداري000
20170 000 إستهالك الماء02

000 70استهالك الماء000
201600 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 600استهالك الكهرباء والغاز000
201151 000 اإلتصاالت04

000 70االتصاالت الهاتفیة001
000 80تراسل المعطیات002



18 نظـام أمـد

000 1معالیم الترددات الرادیویة005
20150 000 إقتناء األثاث05

000 50إقتناء األثاث000
201601 000 الوقود06

000 161شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7شراء الوقود للتسخین002
000 430حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
000 3شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20125 000 نفقات البرید07

000 10المراسالت اإلداریة001
000 15نفقات أخرى099

20149 000 إقتناء المعدات08

000 33معدات التصرف اإلداري001
000 8معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
000 8المعدات الطبیة003

20130 000 مصاریف التأمین09

000 16تأمین وسائل النقل001
000 7تأمین البناءات003
000 7تأمین التجهیزات والمعدات004

201570 000 التعهد والصیانة10

000 240اإلعتناء بالبنایات001
000 105تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 140تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 15نفقات صیانة شبكات االتصال005
000 50تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006
000 20عملیات الصیانة األخرى099

201100 000 مصاریف التنظیف11

000 50النفقات المباشرة للتنظیف001
000 50التنظیف عن طریق المناولة002

2015 000 مصاریف الحراسة12

000 5مصاریف الحراسة000



19 نظـام أمـد

20150 000 لوازم المكاتب13

000 50لوازم المكاتب000
2013 000 المطبوعات14

000 3المطبوعات الرسمیة001
20122 000 التوثیق15

000 20الوثائق المكتوبة001
000 2الوثائق األخرى099

20190 000 الصحف والمجالت16

000 90الصحف والمجالت000
20128 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 28إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
2018 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 8نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
201690 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 120شراء اللوازم والمعدات001
000 50شراء منظومات002
000 450نفقات الصیانة003
000 25تطویر وصیانة محتوى مواقع الواب004
000 45خدمات إعالمیة أخرى099

20115 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 5نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 10نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002

20120 000 مصاریف المهمات22

000 20مصاریف المهمات000
201100 000 إكساء األعوان23

000 19إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 80إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
000 1إكساء األعوان الطبیین وشبه الطبیین004

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
000 3المنحة الكیلومتریة للتنقل002



20 نظـام أمـد

000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص003
20130 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 28مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

20170 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 20ملتقیات للتكوین001
000 20تربصات تكوین002
000 30التكوین في اإلعالمیة004

20120 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 10نفقات التداوي001
000 10شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2018 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 8تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
20130 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 30تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
20123 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 22معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

20115 000 الدراسات والبحوث41

000 15الدراسات والبحوث000
20115 000 طبع ونشر الوثائق والمجالت42

000 15طبع ونشر الوثائق والمجالت000
20145 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 12نقل األثاث والمعدات001
000 11الترجمة002
000 3اإلختبار ، المراقبة والتحالیل003
000 8اتفاقیات مع أطباء005



21 نظـام أمـد

000 11خدمات مختلفة099
20115 000 تظاهرات ذات صبغة دولیة61

000 15تظاهرات ذات صبغة دولیة000
2012 000 االشتراك بشبكة األنترنات70

000 2االشتراك بشبكة األنترنات000
2019 000 نفقات التصرف األخرى99

000 9نفقات مختلفة099

000 320 5جملة النشاط :

000 320 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 320 5جملة البرنامج الفرعي :

000 320 5جملة البرنامج :

000 320 5 جملة الموارد العامة للمیزانیة

5 320 000 الجملة العامـة :



  : مجلس نواب الشعب01المهمة  

2021 السنة المالیة:

22نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  مجلس نواب الشعب1البرنـامج 

مجلس نواب الشعب :1البرنامج الفرعي

: مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مجلس نواب الشعب1النشاط 

302600 000 منح لفائدة تعاونیات الموظفین05

000 600منح لفائدة تعاونیات الموظفین000
302395 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 385ودادیات األعوان001
000 10جمعیات وودادیات أخرى099

30522 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12

000 22منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004
3071 014 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 137اإلتحاد البرلماني العربي101
000 40اإلتحاد البرلماني الدولي102
000 110إتحاد البرلمانات اإلفریقیة103
000 24المجلس البرلماني للفرنكفونیة104
000 87إتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي106
000 3منتدى البرلمانیین العرب و األفارقة للتنمیة و السكان108
500جمعیة الألمناءالعامین للمجلس البرلماني الفرنكوفوني112
500 24المجلس البرلماني األورو-متوسطي113



23 نظـام أمـد

000 58الجمعیة البرلمانیة لالمن و التعاون بالمتوسط115
000 530البرلمان العربي اإلنتقالي117

000 031 2جملة النشاط :

000 031 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 031 2جملة البرنامج الفرعي :

000 031 2جملة البرنامج :

000 031 2 جملة الموارد العامة للمیزانیة

2 031 000 الجملة العامـة :



24نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

مجلس نواب الشعبالبرنـامج :

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

10 : مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

10 : مجلس نواب الشعب1النشاط 

10 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
8 مكلف بمأموریة
1 ملحق بالدیوان

10جملة البرنامج الفرعي

10مجلس نواب الشعبجملة برنامج

10الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

25

توزیع التـرقیـات

مجلس نواب الشعبالبرنـامج :
مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي :

114 : مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

: مجلس نواب الشعب1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

114

26السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

33.0 متصرف مستشارمتصرف

113.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

93.0 متصرف عاممتصرف رئیس

13.0 متصرف عام من الصنف األعلىمتصرف عام

23.0 متصرفملحق إدارة

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

13.0 مهندس عاممهندس رئیس

13.0 مهندس رئیسمهندس أول

16سلك العملة

83.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

23.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

23.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

23.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

13.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

13.0 9عامل صنف 8عامل صنف 



26 نظـام أمـد

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 محلل مركزيمحلل

23.0 محلل رئیسمحلل مركزي

2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

23.0 حافظ عام للمكتبات أو التوثیقحافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

38السلك اإلداري لمجلس النواب

113.0 مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النوابمتصرف لمجلس النواب

63.0 متصرف مساعد لمجلس النوابكاتب لمجلس النواب

123.0 مستشار من الدرجة األولى لمجلس النوابمستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النواب

43.0 مستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النوابمستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب

43.0 متصرف لمجلس النوابمتصرف مساعد لمجلس النواب

13.0 مستكتب لمجلس النوابعون إستقبال لمجلس النواب

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

13.0 مستشار صحفيكاتب صحفي

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

23.0 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

24السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

33.0 تقنيمساعد تقني

113.0 مساعد تقنيعون تقني

53.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

53.0 تقني رئیستقني أول

114جملة البرنامج الفرعي :

114مجلس نواب الشعبجملة برنامج

114الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 56تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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2021 توزیع االنتدابات لسنة

مجلس نواب الشعبالبرنـامج :
دینــار 000 41تكلفة االنتدابات : 

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

235: مجلس نواب الشعب 1 الوحدة العملیاتیة  

235: مجلس نواب الشعب1النشاط 

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1 6.0 1 متصرف
11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1 6.0 1 مهندس أول
33سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3 6.0 3 محلل

235جملة البرنامج الفرعي

دینــار 41 000  تكلفة : 
االنتدابات

235جملة البرنامج

5الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

2341 000



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

28

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

مجلس نواب الشعبالبرنـامج :

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

450 : مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

450 : مجلس نواب الشعب1النشاط 

75 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
21 متصرف
22 متصرف مستشار
13 متصرف رئیس
2 متصرف عام
1 مستكتب إدارة
10 كاتب تصرف
6 متصرف مساعد
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس عام
1 مهندس أول

108 سلك العملة
3 1عامل صنف 
61 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
15 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 



29 نظـام أمـد

1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 10عامل صنف 
10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 محلل رئیس
3 محلل مركزي
4 محلل عام
12 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
5 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
7 حافظ عام للمكتبات أو التوثیق

150 السلك اإلداري لمجلس النواب
20 متصرف لمجلس النواب
3 مستكتب لمجلس النواب
12 كاتب لمجلس النواب
40 مستشار من الدرجة الثانیة لمجلس النواب
36 مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب
13 متصرف مساعد لمجلس النواب
2 عون إستقبال لمجلس النواب
24 مستشار من الدرجة األولى لمجلس النواب
2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة
4 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 مستشار صحفي عام
2 كاتب صحفي
2 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 متصرف مستشار للصحة العمومیة
1 متصرف رئیس للصحة العمومیة
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
1 طبیب رئیس للصحة العمومیة
7 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف



30 نظـام أمـد

1 متصرف عام في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
67 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
13 مساعد تقني
17 عون تقني
17 تقني رئیس
16 تقني أول
4 تقني
3 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
3 متصرف رئیس للتربیة
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة
1 مراقب أول للمصاریف العمومیة

450جملة البرنامج الفرعي

450مجلس نواب الشعبجملة برنامج

450الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

مجلس نواب الشعبالبرنـامج :

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

4 : مجلس نواب الشعب1الوحدة العملیاتیة 

4 : مجلس نواب الشعب1النشاط 

4 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 4عامل صنف 

4جملة البرنامج الفرعي

4مجلس نواب الشعبجملة برنامج

4الجملة  العامة



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
32

مجلس نواب الشعب

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي1930 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج مجلس نواب الشعب لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

مجلس نواب الشعب
1 930 5 590 7 3223 450-1 520 -1 732-23.65-44.06

930 1المجموع 5 590 7 3223 450-1 732-1 520-2365-4406



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مجلس نواب الشعب01

33

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مجلس نواب الشعب 1البرنـامج :

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي : 1

مجلس نواب الشعب 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
مجلس نواب الشعب 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

50إعتمدات الدراسات000111 603
300400تهیئات مختلفة000211 603
100تهیئات خارجیة000311 603

100تحسین وتدعیم التجهیزات الصوتیة000311 604

1400550جملة النشاط

1400550جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
400550

1400550جمـــلة البرنـامج

400550جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

مجلس نواب الشعب 1البرنـامج :

مجلس نواب الشعبالبرنامج الفرعي : 1

مجلس نواب الشعب 1الوحدة العملیاتیة



34

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
مجلس نواب الشعب 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200100تهیئات خارجیة000811 603
300 12تأمین مقر مجلس نواب الشعب قسط 00111ج 603
63050تركیز محطة فوطوضوئیة00211ج 603

350350إقتناء وسائل نقل000111 604
150100تجهیزات مختلفة000211 604
31030تحسین و تدعیم التجهیزات الصوتیة000611 604
100تجهیزات في مجال اإلتصال البرلماني000900 604
100مصاریف أفالم قصیرة وبرامج تلفزیة001000 604

050750 1إدخال اإلعالمیة لمصالح المجلس00111ج 605

380 1901 15جملة النشاط

380 1901 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 1901 380

380 1901 15جمـــلة البرنـامج

380 1901 5جملة مشاریع و برامج جدیدة

930 5901 5الجملـة العامـة :
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