
  
  

  

  

  

  
  

  

   ٢٠٢٢٢٠٢٢المواد القانونية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المواد القانونية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام    

   ) ١١جدول رقم ( جدول رقم  ((    

  ٢٢رقم ( رقم (   جدولجدول   ( (  

  ٢٠٢٢٢٠٢٢للعام للعام   مقارنة إجمالي اإليراداتمقارنة إجمالي اإليرادات    

  الرسوم البيانيةالرسوم البيانية  

  ٢٠٢٢٢٠٢٢للعام للعام   األسباب الموجبة للتعديالت المقترحة في النصوص القانونيةاألسباب الموجبة للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية    

  إجمالي النفقاتإجمالي النفقات    

  حسب التصنيف االقتصاديحسب التصنيف االقتصادي    

  التصنيف الوظيفيالتصنيف الوظيفي    

   ) ١١جدول رقم ( جدول رقم   ( (  

   ٢٠٢٢٢٠٢٢اعتمادات مشروع الموازنة العامة للعام اعتمادات مشروع الموازنة العامة للعام    
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  مشروع قانون مشروع قانون 

  20222022  املوازنة العامة للعاماملوازنة العامة للعام

  

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنة العامةمواد املوازنة العامة
  

                                                      تحديد أرقام املوازنة العامةتحديد أرقام املوازنة العامة    : :                       املادة األولىاملادة األولى

      2022                                                                        تحدد أ قاقددام املوازنددة العامددة  ددا ال ددتة املال ددة ال ددن ت دد ق يدد  قو   ددانون ال ددا   

  املدددددام املددددداأت ن ال ان دددددة       2022            دددددانون ا و      13          وتنتهدددددن يددددد  
ا
                       وفقدددددا
ا
                وال ال دددددة مدددددا  ددددد ا     

         القانون.

  

                            االعتماداتاالعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية:

                                                    تفتح ي  املوازنة العامة اال تماأات امل يتة ي  ما يأت :

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

 44.183.293.363.000            الجزء األول 

 3.145.562.744.000             الجزء الثاني 

 47.328.856.107.000                      مجموع املوازنة العامة 
     

 للج و  اقم )
ا
             وذلك وفقا
ا
                      ( امللحق به ا القانون. 3         

 

                          الوارداتالواردات    : :                           املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                             تق ا وااأات املوازنة العامة  لى الوجه التال :

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

             172.000.000.   109 .  39                 الواردات العادية  –           الجزء األول 

       07.000      684.1.     8.219                    الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

 47.328.856.107.000 مجموع املوازنة العامة
 

 للج و  اقم )
ا
             وذلك وفقا
ا
                      ( امللحق به ا القانون. 2         
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                            إجازة الجبايةإجازة الجباية    : :                           املادة الرابعةاملادة الرابعة

  املددام  دد ا القددانون و املددام القددوان ن التافدد لض ج ايددة م تلدد  ال ددرا   
ا
                                                                يجدداز وفقددا
ا
         

                      ( امللحق به ا القانون. 2                                                 والرسوم والحاصالت والعا  ات امل يتة ي  الج و  اقم )

  

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                           املادة الخامسةاملادة الخامسة

                                                                 يجدداز للحملومددة يددد  ويدداا تموقدددا اسددتحقاقات اصدددا الدد يونض و دددما ادد وأ ال جددد   - 1

ال ولددددددددددى العددددددددددام  ا يدددددددددد  تتف دددددددددد  املوازنددددددددددة  ويدددددددددد  ونفدددددددددا  اال تمدددددددددداأات املدددددددددد وي       2022    ي                                            ي             املقددددددددد ي

         ا  قصدددددد  ل                                         ض وصددددد اا سددددددت ات ل قتدددددة ةالعملددددددة الل تان دددددة  جدددددد                  واال تمددددداأات اة دددددداف ة

                                                  ومتوسطة ويوقلةض وذلك ةقرااات تص ا  ا وزقر املال ة.

 

طلع الحملومة  - 2
ُ
            ت
ُ
  لى: 

ا
     مجلس التواب فصل ا
ا
                  

                                       ال ج  املحقق ي  تتف   املوازنة والخ قتةض -

                                 ونفا  اال تماأات امل وال واة اف ةض -

                                                 قق اط ال يون ال الل ة والخااج ة ال ن تم ت  ي  اض -

                                 لدددددة الل تان دددددة املجددددداز وصددددد اا ا ةموجددددد                                 نت جدددددة وصددددد اا سدددددت ات الخ قتدددددة ةالعم -

                                                                  ال ت  ا و  ما   ه املاألض كما ةالعمالت ا جتب ة املجازل ةقوان ن لاصة.

               سلفات الخ قتة. -

  

                                                    حسابات القروضحسابات القروض    : :                           املادة السادسةاملادة السادسة

                          ةموجدددددد  مراسدددددد م تت دددددد  يدددددد  مجلددددددس                                تفددددددتح للقددددددرون ا دددددداةات ل قتددددددة لاصددددددة - 3

                          تق دد  ل ددا القدد م املق و ددة مددا          ر امل ددت                   وزقددر املال ددة والددوزق        اقتدد ا                  الددوزااب ةتدداب  لددى 

 ل ق دددداط وال ددددت ات 
ا
                 قصددددا  دددد ه القددددرون وتق دددد   لدهددددا القدددد م ال ددددن تدددد فع ت دددد ي ا
ا
                                                 

         امل تحقة.

 

                                                                   تفددددددتح يدددددد  املوازنددددددة العامددددددة للقددددددرون ال ددددددن تعقدددددد  ا ال ولددددددةض قو تعقدددددد  لح ددددددابهاض  - 2

                   ا تماأات  ق  وأفع.
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            جيةجية                                                                            تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخار تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخار     : :                           املادة السابعةاملادة السابعة

                                              مددا قددانون املحاسدد ة العموم ددة وتعدد يالاهاض قو املدداأل     22                     تق ددا وفددق قاملددام املدداأل  - 3

                                                                    مددا ال سددتواض ال  ددات والقددرون الخااج ددة املق مددة ولددى  ددا مددا اةأااات العامددة     22

                                                                  واملؤس دددددددات العامدددددددة واملصدددددددال، امل دددددددتقلة  لدددددددى قنوا  ددددددداض وولدددددددى املجدددددددالس وال   دددددددات 

                                   ى ال لددددددد يات واتحددددددداأات ال لددددددد يات وسدددددددا ر                                  والصدددددددتاأيق  لدددددددى الدددددددتال  ت دددددددم ااهاض وولددددددد

                                                                     املؤس ددددات وال   ددددات ال ددددن تتددددولى وأاال مرافددددق  امددددةض وق  ددددع اةنفددددا  مددددا ال  ددددات 

                                                                    التق يدددة ومدددا القدددرونض سدددواب  دددان ذلدددك مدددا الجددد ب املحلددد  قو مدددا الجددد ب ا جت دددنض 

   .                               لرقاةة أيوان املحاس ة ا   ا صو  

                     مشدددددروع القدددددانون املو دددددوع    مدددددا     22                                     ال تط دددددق قاملدددددام الفقدددددرل ال ان دددددة مدددددا املددددداأل  - 2

     لددددى       3141 /  32 /  10              الصدددداأا ةتددددااق         36141                              مو ددددع التتف دددد  ةموجدددد  املرسددددوم اقددددم 

                                                                     اال تمدداأات اة دداف ة املتعلقددة ةال  ددات التق يددة ا ددذ يمالددا نقددا  دد ه اال تمدداأات 

                                                                          مددا ةتدد  ولددى رلددر ةقددراا مددا الددوزقر امل ددت  ووزقددر املال ددة كعدد  تأ دد   املراقدد  املركدد   

                                                        قن ت بدددددا اةأاال املعت دددددة اا دددددة الج دددددة الوا  دددددة ةددددد جراب  ددددد ا                  لعقددددد  التفقددددداتض و عددددد

       التقا.

                                           مددا مشددروع القددانون املو ددوع مو ددع التتف دد  ةموجدد       306                 تط ددق قاملددام املدداأل  - 1

                                  وتع يالتددده )قدددانون املحاسددد ة العموم دددة(       3141 /  32 /  10      تدددااق         36141           املرسدددوم اقدددم 

                  مدددا ال  دددات التق يدددة                                                         لدددى ال دددلفات املال دددة الطاا دددة املعطدددال لددد فع التفقدددات املمولدددة

                                                                      وقمالدددددا تددددد وقر اال تمددددداأات اململجدددددوزل لل دددددلفات املال دددددة الطاا دددددة واملتعلقدددددة ةال  دددددات 

                                                                  املعطدددددال لدددددال  سدددددتة مال دددددة مع تدددددة لتأأيدددددة موج دددددات يتعددددد   تتف ددددد  ا ال دددددتة لددددد فع 

                                                                          التفقدددات املمولدددة مدددا  ددد ه ال  دددات لحددد ن اناهددداب تتف ددد  ا  مدددا  املتعلقدددة ةال  دددةض ولدددى 

             ال ة الالاقة.                  موازنات ال توات امل

                                                                    يددددتم تدددد وقر قاصدددد ل اال تمدددداأات  افددددة ا دددد  املعقددددوأل املمولددددة مددددا ال  ددددات التق يددددة  - 6

                                   والقرون ولى موازنات ال ت ن الالاقة.
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                                                              فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية    : :                           املادة الثامنةاملادة الثامنة

  املددام املدداأل 
ا
             تتف دد ا
ا
                                               مددا ال سددتواض يمالددا لددر يس الجم واقددةض وذا أ ددا  ددرو      52      

 ةتدددددابا  لدددددى قدددددراا صددددداأا  دددددا مجلدددددس              ياا دددددة لتفقدددددات 
ا
     ا                       م دددددت جلةض قن يت ددددد  مرسدددددوما
ا
                       

                                                                            الدددوزاابض ةفدددتح ا تمددداأات اسدددتاتا  ة قو و ددداف ة قو ةتقدددا ا تمددداأات يددد  موازندددة العدددام 

                                                                    ض  لددددى قن ال تتجدددداوز  دددد ه اال تمدددداأات رالرمايددددة مل دددداا ل دددد ل ل تان ددددةض وقجدددد  قن     2022

                      ق  يلت م ف ه كع  ذلك.                                                   تعرن   ه الت اة    لى موافقة املجلس الت ا   ي  قو   

  

 رقاااا                                                                        تعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااستعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااس    : :                           املااااادة التاسااااعةاملااااادة التاسااااعة
 
 رقاااا  القااااانون النافاااار ح مااااا
 
     القااااانون النافاااار ح مااااا
 
                        
 
                   66          

                                                                              )قاااانون املوازنااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة )قاااانون املوازنااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة             20202020  //  33  //  55                            الصااادر بتاااار   الصااادر بتاااار   

                                                واالستعاضة عنها بنص جديدواالستعاضة عنها بنص جديد                                              إجازة نقل االعتمادات( إجازة نقل االعتمادات(       ( )( )        20202020          لعام لعام 

 

 اقدددم ُ                          ُيعددد   ال تددد  ا مدددا املددداأل التا
ا
     سدددعة مدددا القدددانون التافددد  االمدددا
ا
              الصددداأا ةتدددااق       4                          

             ( )وجددددددازل نقددددددا     2020                                            )قدددددانون املوازنددددددة العامددددددة واملوازنددددددات امللحقدددددة لعددددددام       2020 / 1 / 2

                                  اال تماأات(  وي تعان  ته ةت  ج ي :

  

                                                                     يجدددداز التقددددا يدددد  اات دددداي  املوازنددددة العامددددة مددددا فصددددا ولددددى رلددددر ومددددا ةتدددد  ولددددى رلددددر   - 3

                 ا                        جلس الوزااب ةتابا  لى اقت ا  وزقر املال ة.                            ما   ا االات اي  ةقراا ما م
 

                   وال اق  أون تع يا.
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                                                                                    ل ظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ةل ظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ة    : :                           املادة العاشرةاملادة العاشرة

                                م يرقدددددددة املال دددددددة العامدددددددة( اال تمددددددداأات   –                                     تلحدددددددو يددددددد  املوازندددددددة العامدددددددة )وزاال املال دددددددة 

           ةض سدددددددددد اا ةض                                                    املطلوبددددددددددة لدددددددددد  م فوا دددددددددد  القددددددددددرون االسددددددددددت مااقة )زاا  ددددددددددةض صددددددددددتا  

                                                                      وتالتولوج دددة ومعلومات دددة وب ه دددة( و دددوام  ا ابدددا   لدددى  ددد ه القدددرون ف مدددا يتعلدددق 

                 ةاملصاا  اةسالم ة.
 

                                                                   تحدد أ قصددو  و ددروط االسددتفاأل مددا الفوا دد  امل  ومددةض و ددوام  ا ابددا   لددى  دد ه 

                                                             القددددرون ف مددددا يتعلددددق ةاملصدددداا  اةسددددالم ة ةموجدددد  ن ددددام لددددا  يصدددد ا ةمرسددددوم 

      ا                                             ب ةتددددابا  لددددى اقتدددد ا  وزقددددر املال ددددة و عدددد  اسددددتطالع اق  ادددداكم                    يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزاا

                                                             مصددددددر  ل تددددددانض وق  ددددددع اةنفددددددا  ل صددددددو  املتصددددددو   لدهددددددا يدددددد  قددددددانون املحاسدددددد ة 

          العموم ة.
 

                                                                   قمددددا ف مددددا يتعلددددق ةددددالقرون امل  ومددددة مددددا قمددددوا  مصددددر  ل تددددان الخاصددددة قو قمددددوا  

 ةا ولوقددددددددا
ا
         االات دددددددداط ل يدددددددده ف عددددددددوأ ملجلددددددددس الددددددددوزااب قن يصدددددددد ا قددددددددرااا
ا
           ت القطا  ددددددددة                                              

                                                               لالسدددددددتفاأل مدددددددا الددددددد  م و دددددددرويه وذلدددددددك ةددددددداقت ا  مدددددددا وزقدددددددر  املال دددددددة واالقتصددددددداأ 

                                         والتجاال كع  استطالع اق  ااكم مصر  ل تان.

  

                  ة الص يةة الص ية                              اعتمادات املعالجاعتمادات املعالج    : :                                     املادة ال ادية عشرةاملادة ال ادية عشرة

                                       ا                               تددددوزع ةمرسددددوم يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزاابض  ةتددددابا  لددددى اقتدددد ا  الددددوزقر امل ددددت  ووزقددددر 

ض اال 
ا
     املال ددددددة معدددددددا
ا
                                                   تمدددددداأات املرصددددددد ل ةصدددددددوال وجمال ددددددة يددددددد  م تلدددددد  قةدددددددواب املوازندددددددة           

                                                              العامددددددة امل صصددددددة للمعالجددددددة يدددددد  املؤس ددددددات وامل تشددددددف ات الخاصددددددة والحملوم ددددددة 

                                   والعقوأ مع ا ي اب ي  القطاع الخا .

 

                              يات للقرى التا  يات للقرى التا                                                                                    اقتطاع حصة مس اإليرادات املحصلة لصالح البلداقتطاع حصة مس اإليرادات املحصلة لصالح البلد    : :                                     املادة الثانية عشرةاملادة الثانية عشرة

                                ليس فيها بلدياتليس فيها بلديات
 

                                                                  وزاال املال دددة مدددا اةيدددراأات املحصدددلة لصدددال، ال لددد ياتض ق دددا توزيع ددداض م لددد         تقتطدددع

       ل دد ل         مليااار    15
ا
 اصددرا
ا
                                                   ض ت صدد  لاندداال وا  ددلا  والتت  فددات يدد  القددر  ال ددن لدديس     

                                                                       فدهدددا ةلددد يات )ةددد الت ياقدددة وصددد انة وتج  دددطات وتت  فدددات( ةواسدددطة وزاال ال الل دددة 

                                ى اقتدددددد ا  وزقددددددر  املال ددددددة وال الل ددددددة                                     ا   وال لدددددد يات. تددددددوزع اةيددددددراأات ةمرسددددددوم ةتددددددابا  لدددددد

                                                               وال ل ياتض  لى قن يشما املرسوم جم ع القر  ال ن ليس فدها ةل يات.
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                                                                                                          إمكانيااااة تاااارمين املحروقااااات مااااس الجاااايم لصااااالح املدير ااااة العامااااة إمكانيااااة تاااارمين املحروقااااات مااااس الجاااايم لصااااالح املدير ااااة العامااااة     : :         عشاااارةعشاااارة                  الثالثااااةالثالثااااة            املااااادة املااااادة 

                          للدفاع املدنيللدفاع املدني

 

     تددد                                                                    لالفدددا    نددد  رلدددرض تقددد م ق ددداأل الجدددي  ولدددى امل يرقدددة العامدددة للددد فاع املددد   

              ا                                                       االقت دددابض وبتددددابا  لددددى يلددد   دددد ه ا ل دددد لض املحروقددددات الالزمدددة ال ددددن تحتاج ددددا وذلددددك 

                                                                   ددددددما ادددددد وأ اال تمدددددداأات امللحو ددددددة ل دددددد ه اللايددددددة يدددددد  املوازنددددددة الخاصددددددة ةامل يرقددددددة 

                                        العامة لل فاع امل      لى الشملا التال :
 

 
 
 أوال
 
          ندددددة العامددددددة                                                            : يددددد  ادددددا  تدددددوفر م دددددا مة للم يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد    يددددد  املواز    

                                    ما ةاب وزاال ال الل ة وال ل يات:

                                                         يدددددتم نقدددددا اال تمددددداأات مدددددا ةتددددد  امل دددددا مات امل صصدددددة للم يرقدددددة العامدددددة  - 3

                       ( ولدددددددى التتاسدددددددي  العا ددددددد ل  2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                      للددددددد فاع املددددددد    التن دددددددي  )

                                           ل تدددددددددددددددددددددددددددددد  املحروقددددددددددددددددددددددددددددددات )محروقددددددددددددددددددددددددددددددات سددددددددددددددددددددددددددددددا لة/محروقات وزقددددددددددددددددددددددددددددددوت 

                  ال الددددد فاع الدددددوي نض                                              للمولددددد ات/محروقات وزقدددددوت للت ف دددددة( يددددد  موازندددددة وزا

                                                              وذلددددك ةقددددراا مشددددت ي يصدددد ا  ددددا وزقددددر ال الل ددددة وال لدددد يات ووزقددددر الدددد فاع 

 .                                           الوي ن كع  تأ    املراق  املرك   لعق  التفقات
 

                                                             يدددددتم ت فددددد و ةتددددد  املحروقدددددات يددددد  موازندددددة امل يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد      - 2

                                                          ةدددددتفس ق مدددددة اال تمددددداأات املتقولدددددة ق ددددداله ةقدددددراا مشدددددت ي يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

                                                              ال الل ددددة وال لدددد يات ووزقدددددر املال ددددةض لدددددال  م لددددة يددددوم ن مدددددا تددددااق  صددددد وا 

  . 3                              القراا املشت ي امل  وا ي  ال ت  

 

 
 
 ثانياا
 
                                                                        : يد  ادا   د م تددوفر م دا مة للم يرقدة العامدة للدد فاع املد    يد  املوازندة العامددة      

  :                                 ما ةاب وزاال ال الل ة وال ل يات

 

                         تقدددد يم ا  ددددا يرقددددق التقددددا مددددا                                    يددددتم تددددأم ن اال تمدددداأ للمحروقددددات املطلددددوب   - 3

                                                                ةدددددداب اات دددددداي  املوازنددددددة العامددددددة ولددددددى ةدددددداب وزاال ال الل ددددددة وال لدددددد يات  لددددددى 

                                                            التن دددددي  العا ددددد  للم دددددا مة امل صصدددددة للم يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد    

                                            (ض وذلدددددك ةقدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر املال دددددة كعددددد  تأ دددددد    2- 3-  36-   123- 4- 2- 3 )

 .                          املراق  املرك   لعق  التفقات
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                                       يددددد  موازندددددة امل يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد   ض          كم دددددا مة        ا تمددددداأ         يدددددتم فدددددتح  - 2 

           ا   ا صو .                             ةتفس ق مة اال تماأات املتقولة

 
ا
 وقدددددددتم  جددددددد   ددددددد ا اال تمددددددداأ وصدددددددرفه وفقدددددددا
ا
                     ل صدددددددو  وأفعددددددده ولدددددددى ا ددددددداب                                  

                الخ قتة العامة.

 

                                                                كعدد  وتمددام  مل ددة الدد فعض يددتم نقددا اال تمدداأ املددؤما مددا االات دداي  مددا ةتدد    - 1

                                                    اب وزاال ال الل دددة وال لددد يات ولدددى ةتددد  املحروقدددات يددد  ةددداب              امل دددا مات يددد  ةددد

                                                             وزاال الددددددد فاع الدددددددوي نض ووجدددددددراب الت فددددددد و املقاةدددددددا يددددددد  املوازندددددددة الخاصدددددددة 

دددددا ملدددددا واأ يددددد  ال تددددد             مدددددا الفقدددددرل    2- 3                                 ا                  ةامل يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد     وفقا

 
ا
 قوال
ا
   . 

  

      جةجة                                                                              اجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر االكثر حااجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر االكثر حا    : :         عشرةعشرة                  الرابعةالرابعة            املادة املادة 

 

    ندددد  رلدددرض يمالددددا نقددددا اال تمددداأات امللحو ددددة يدددد  ةددداب اات دددداي  املوازنددددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

                                                                             وامل صصدددددددة لتوزيدددددددع م دددددددا  ات اجتما  دددددددة ل سدددددددر ا ك ددددددد  ااجدددددددة واملقددددددد ال ةق مدددددددة

               لددددددى اقتدددددد ا  وزقددددددر     ا  ةتددددددابا          ا صددددددو       وفددددددق     يصدددددد ا         ةمرسددددددوم              ل دددددد ل ل تان ددددددة       مليااااااار       134.4

  . ة               الشؤون االجتما  

 

                                                                                                        إجازة نقل اعتمادات ملعالجة األوضاع املساتجدة بفعال فيارو  إجازة نقل اعتمادات ملعالجة األوضاع املساتجدة بفعال فيارو      : :     رةرة    عشعش                  الخامسةالخامسة            املادة املادة 

              كوروناكورونا

  

    نددد  رلدددرض يمالدددا نقدددا اال تمددداأات امللحو دددة يددد  ةددداب اات ددداي  املوازندددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

                                                               وامل صصددددددة ملعالجددددددة ا و دددددداع امل ددددددتج ل ةفعددددددا ف دددددد و   واونددددددا واملقدددددد ال ةق مددددددة  

 ا                       با  لددى اقتدد ا  وزقددر ال ددحة    ةتددا            وفددق ا صددو        يصدد ا        ةمرسددوم                   مل دداا ل دد ل ل تان ددة      200

        العامة.
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                                                                                                              إجازة نقل اعتماادات لتوزعام مسااعدات تارمي  األباياة السا نية إجازة نقل اعتماادات لتوزعام مسااعدات تارمي  األباياة السا نية     : :         عشرةعشرة                  السادسةالسادسة            املادة املادة 

                                              جراء انفجار مرفر بيروتجراء انفجار مرفر بيروت

  

    ندددد  رلدددرض يمالددددا نقددددا اال تمددداأات امللحو ددددة يدددد  ةددداب اات دددداي  املوازنددددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

                      راب انفجدددداا مرفددددأ ة دددد وت                                              وامل صصددددة لتوزيددددع م ددددا  ات تددددرم م ا ةن ددددة ال ددددالت ة جدددد

    ا     ةتددددددابا  لددددددى         ا صددددددو       وفددددددق     يصدددددد ا         ةمرسددددددوم                   مل دددددداا ل دددددد ل ل تان ددددددة      300              واملقدددددد ال ةق مددددددة 

  .                 ا يس مجلس الوزااب       اقت ا  
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  تعديالت قوانين البرامجتعديالت قوانين البرامج
  

                                          تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج              عشرة:عشرة:                  السابعةالسابعة            املادة املادة 

 ملا يل :                                                       يع   ةرنامج ا تماأات ال فع ي   ا ما قوان ن الب امج امل ي
ا
        تة قأناه وفقا
ا
              

 

                                 قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - 1

                                                                قااااانون برنااااامج لتشااااييد أبايااااة لاااالدارات العامااااة  اااا  ساااا يل اساااات ناء الدولااااة  -

                                                               وإداراتهااااا الرسااااامية عاااااس أعبااااااء وأكااااالء اسااااات جار املبااااااني واإلنشااااااءات التااااا  

                         تش لها كمراكز ومكاتب لها

 

        موازندددددددة )      2035 / 6 /  35    ق     تددددددداا     21     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         ال اأسدددددددة       املددددددداأل

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما           وتعدد يالاها  (     2035
ا
 االمددا
ا
     اقددم      

       قةن دددددددة        لتشددددددي          ةرندددددددامج        قددددددانون   (     2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتددددددااق         الصدددددداأا   4

       ق  ددددددداب     دددددددا         الرسدددددددم ة           ووأااااهددددددا        ال ولدددددددة         اسدددددددتلتاب      سددددددب ا    يددددددد         العامدددددددة         لدددددداأااات

      ةح ددذ  .    ل ددا        ومملاتدد         كمراكدد         تشددلل ا      ال ددن   ت        واة شددابا        امل ددا           اسددت جاا       وقكددال 

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع

       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 مليار ليرة 275 165 200 100 - -
 

 ما
ا
   ة ال
ا
   :  

2021 2022 2023 2024 

 مليار ليرة 200 100 275 165
 

                     )وال اق  أون تع يا(.  
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                                          نطقاااااة ال ااااااحية الجنوةياااااة ال رةياااااة ملديناااااة بياااااروت                      قاااااانون برناااااامج لترتياااااب م -

         )اليسار(
 

  (     2003        موازندددة )      2003 / 4 /  25       تدددااق      124     اقدددم          القدددانون     مدددا          والعشدددرون         التاسدددعة       املددداأل

       املددداأل       السددد ما   ض (     ة ددد وت       مل يتدددة         اللرب دددة          الجتوب دددة         ال ددداا ة       متطقدددة       ترتيددد  )           وتعددد يالاها

         التافدددد           القددددانون     مددددا       شددددرل         الراكعددددة
ا
 االمددددا
ا
        موازنددددة )      2020 / 1 / 2      ااق   ةتدددد        الصدددداأا   4     اقددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ  (     2020
 

       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024 

 مل اا ل  ل 50.5 45 - -
 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 2022 

 مل اا ل  ل 50.5 45
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

                             قانون برنامج    وزارة املالية - 2

                                  ملسح ووضم الخرائط النهائية    جميام                                 أعمال التحديد والتحر ر وال يل وا -

                      األراض   اللبنانية
 

        موازنددددددة )      2002 / 2 / 5       تددددددااق      112     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا          والعشددددددرون         ال ان ددددددة       املدددددداأل

       مصددددددددددلحة )          والتحرقددددددددددر         التح يدددددددددد          مددددددددددا         ةرنددددددددددامج        قددددددددددانون   ض          وتعدددددددددد يالاها  (     2002

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا       شدددددرل         الراكعدددددة       املددددداأل      سددددد ما   ال   ض (      امل دددددااة
ا
 االمدددددا
ا
   4     اقدددددم      

          ا تمددددددداأات      اصددددددد        يدددددددوزع      ةح دددددددذ  (     2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتدددددددااق    ا     الصددددددداأ

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
 

       ل ص ح:

2021 2022 2023 

 مليار ليرة 5 - -
 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 

 مليار ليرة 5
 

 )وال اق  أون تع يا(.
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                                                                قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء أباياااااة وزارة املالياااااة ولتنفيااااار مشاااااروع إنشااااااء املب ااااا   -

                              الجمارك    حرم مرفر بيروت            املوحد إلدارة 

 

  (     2032        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا       شدددددرل         ال اأسدددددة       املددددداأل

         التافددد           القدددانون     مدددا       شدددرل         الراكعدددة       املددداأل       السددد ما           وتعددد يالاها
ا
 االمدددا
ا
        الصدددداأا   4     اقدددم      

      لددددددددى       الدددددددد فع          ا تمدددددددداأات      اصدددددددد        يددددددددوزع      ةح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتددددددددااق 

  :      التال        الشملا

 

  :                                                مة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أباية لوزارة املالية    مساه  -

       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 2.5 1.5 13 - -

 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 13 2.5 1.5

                     )وال اق  أون تع يا(.

 
    اا                                                              مساااهمة ملجلااس اإلنماااء واالعمااار إلنشاااء املب اا  املوحااد إلدارة الجمااارك  -

  :              حرم مرفر بيروت

 ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 7.140 9 6 - -
 

 مس:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 6 7.140 9

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعو  ات االستمالك  -

  (     2032       وازندددة م )      2032 /  33 / 1       تدددااق     44     اقدددم          القدددانون     مدددا       شدددرل         ال ددداكعة       املددداأل

       املدددداأل       السدددد ما          وتع يالتدددده         االسددددتمالي          وتعوق ددددات       أيددددون         لت دددد ي         ةرنددددامج        قددددانون 

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا         شدددددرل         الراكعدددددة
ا
 االمدددددا
ا
      2020 / 1 / 2        ةتدددددااق         الصددددداأا   4     اقدددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ  (     2020        موازنة )
 

       ل ص ح:

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفم )

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 10 34 320 0 - -                    مجلس اةنماب واة ماا

 4 12 60 0 - -                    وزاال الطاقة وامل اه

 6 5 30 200 - -             سا ر اةأااات

 40 61 200 200 - - املجموع العام

 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفم )

 2021 2022 2023 2024 

 320 0 10 34                    مجلس اةنماب واة ماا

 60 0 4 12                    وزاال الطاقة وامل اه

 30 200 6 5             سا ر اةأااات

 200 200 40 61 املجموع العام
 

                     )وال اق  أون تع يا(.  

 

                                            قانون برنامج    وزارة األش ال العامة والنقل:  - 3

                      اإلسكان والتنظي  املدني  –                               قانون برنامج ألعمال ال   والفرز  -

  (     3112        موازندددددددددة )      3112 / 1 / 2       تدددددددددااق      422     اقدددددددددم          القدددددددددانون     مدددددددددا         العشدددددددددرون       املددددددددداأل

        موازنددددددة )      2000 / 2 /  36       تددددددااق      321     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا         الخام ددددددة        ةاملدددددداأل        املع لددددددة

  (      املددددددد             والتت ددددددد م        اةسدددددددملان  –         والفدددددددرز       ال دددددددم         مدددددددا         ةرندددددددامج        قدددددددانون    ( )    2000

         التافدددددد           القددددددانون     مددددددا         شددددددرل         الراكعددددددة       املدددددداأل       السدددددد ما           وتع يالتددددددهض
ا
 االمددددددا
ا
   4     اقددددددم      

          ا تمدددددددداأات      اصدددددددد        يددددددددوزع      ةح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتددددددددااق         الصدددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
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       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ل  ل مليار 7 8 8 7 7 -
 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 2022 2023 2024 

 ل  ل مليار 15 5 10 7

                     )وال اق  أون تع يا(.
 

            الت نولوجياااااااااااااا                                                قاااااااااااااانون برناااااااااااااامج ملشاااااااااااااروع إنشااااااااااااااء معهاااااااااااااد العلاااااااااااااوم البحر اااااااااااااة و -

(MARSATI)   البترون ومب   للمدير ة العامة للنقل البري والبحري                                                         
 

        موازندددددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددددااق     44     اقدددددددددم          القدددددددددانون     مدددددددددا          والعشدددددددددرون         ال ان دددددددددة       املددددددددداأل

       وم  ددد               والتالتولوج دددا         ال حرقدددة        العلدددوم      مع ددد        و شددداب       ملشدددروع        ةرندددامج        قدددانون    ض (    2032

          القدددانون     مدددا       شدددرل         الراكعدددة       املددداأل       السددد ما          وال حدددر          البددد          للتقدددا        العامدددة          للم يرقدددة

         التافدددددد 
ا
 االمددددددا
ا
      يددددددوزع      ةح ددددددذ  (     2020        موازنددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتددددددااق         الصدددددداأا   4     اقددددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص  
 

       ل ص ح:

 )بآالء الليرات(

 2024 2023 2022 2021        التاسيب

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أباية متخصصة

- - 4.285.773          9.000.000          

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                     نفقاااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااارات 

                 ومراقبة للنشاءات

- - 0 500.000 

          9.500.000          4.285.773 - - املجموع
 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

 )بآالء الليرات(

 2022 2021        التاسيب 

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أباية متخصصة

4.285.773          9.000.000          

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                     نفقااااااااااااااات درو  واستشااااااااااااااارات 

               راقبة للنشاءات  وم

0 500.000 

          9.500.000          4.285.773 املجموع

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                                                قانون برنامج إلنشاء مرفر سياح     خليج جونيه -

        موازنددددددة )      2032 /  33 / 1       تددددددااق     44     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا          والعشددددددرون         الحاأيددددددة       املدددددداأل

       مل دددداا    40        ال ددددال        جون دددده      للدددد ج    يدددد        سدددد ا        مرفددددأ       ة شدددداب        ةرنددددامج        قددددانون    ض (    2032

         التافددد           القدددانون     مدددا       شدددرل         الراكعدددة       املددداأل       السددد ما           وتع يالتدددهض  .    .  
ا
 االمدددا
ا
   4     اقدددم      

          ا تمدددددددداأات      اصدددددددد        يددددددددوزع      ةح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتددددددددااق         الصدددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
 

               )ةآال  الل  ات(                                                                                :                        ليصبح

 2024 2023 2022 2021 التاسيب

              إنشاءات أخرى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 227   / 9 / 1  

- - 2.347.289 12,958,860 

                     نفقاااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااارات 

                 ومراقبة للنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

- - 0 0 

   

  مس:
 
     بدال
 
               )ةآال  الل  ات(                                                                                 

 2022 2021 التاسيب

              إنشاءات أخرى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 227   / 9 / 1  

2.347.289 12,958,860 

                     نفقاااااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااااارات 

                 ومراقبة للنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

0 0 

 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

        القاع  –          رأ  بعلبك   -                                           قانون برنامج الست مال وترهيل طر ق التوفيقية   -

        موازنددددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددااق     44     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا          والعشدددددددرون         ال ال دددددددة       املددددددداأل

  -       كعل ددددددك     اق   –           التوف ق ددددددة      يرقددددددق        وتأ  ددددددا         السددددددتالما       نددددددامج   ةر         قددددددانون    ض (    2032

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما           وتع يالتددهض       القدداع
ا
 االمددا
ا
   4     اقددم      

          ا تمددددددداأات      اصددددددد        يدددددددوزع      ةح دددددددذ   (      2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتدددددددااق         الصددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
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       ليصبح:

               )ةآال  الل  ات(

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

- - 1.691.854 10,000,000 10,000,000 5.000.000 
 

 مس:
 
    بدال
 
    

               )ةآال  الل  ات(

2021 2022 2023 2024 

10.000.000 5.000.000 1,691,854 10.000.000 
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

       ال اااادود   –                                                    قااااانون برنااااامج الساااات مال جاااازء مااااس أوتوسااااتراد الشاااامال طاااارابلس  -

                ال دود الشمالية  –    اوي         قس  البد    -         الشمالية 

 

        موازندددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددااق     44     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا          والعشدددددددرون         الراكعدددددددة       املددددددداأل

  –        يدددددددراةلس        الشدددددددما            قوتوسدددددددت اأ      مددددددا     جددددددد ب         السدددددددتالما         ةرندددددددامج        قددددددانون    ض (    2032

       املدداأل       السدد ما           وتع يالتددهض          الشددمال ة        الحدد وأ  –          ال دد او       ق ددم           الشددمال ةض        الحدد وأ

  ا        التافدددددد           القدددددانون     مددددددا       شدددددرل         الراكعدددددة
ا
 المدددددا
ا
      2020 / 1 / 2        ةتددددددااق         الصددددداأا   4     اقددددددم     

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ  (     2020        موازنة )
 

       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 5 10 10 - -

 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 10 5 10
  

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

 

 

 

.  
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  :               ة الدفاع الوط                       قانون برنامج    وزار   .  4

                                                              قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وة   تحتية م  ة لصالح الجيم -

    مدددددا       نفقدددددات      قددددد          للحملومدددددة        اةجدددددازل )      2032 /  33 /  26       تدددددااق     10     اقدددددم          القدددددانون 

           وتع يالتدددهض  (      الجددي        لصدددال،      ملحددة       تحت ددة      وب ددد           وتج  ددطات       تددداأ       تحق ددق     قجددا

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما
ا
 االمددا
ا
        ةتددااق         الصدداأا   4     اقددم      

      لدددددددددى       الددددددددد فع          ا تمددددددددداأات      اصددددددددد        يدددددددددوزع      ةح دددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2

  :      التال        الشملا
 

       ليصبح:
 (بآالء الليرات)

 2024 2023 2022 2021 التاسيب

 تجهيزات فنية متخصصة

3/10/111/210/226/2/1 
- - 108.675.000 8.722.500 

 تجهيزات فنية مختلفة

3/10/111/210/226/2/9 
- - 13.215.007 2.500.000 

 تجهيزات للمعلوماتية

3/10/111/210/226/3/1 
- - 322.000 250.000 

 تجهيزات للنقل

3/10/111/210/226/4/1 
- - 151.490.000 0 

 إنشاء أباية متخصصة

3/10/111/210/227/2/2 
- - 73.810.000 13.570.000 

 صيانة أباية متخصصة

3/10/111/210/228/2/2 
- - 5.774.000 3.015.000 

 صيانة التجهيزات الفنية

3/10/111/210/228/6/1 
- - 6.360.000 560.000 

 صيانة وسائل النقل

3/10/111/210/228/8/1 
- - 73.534.000 8.300.000 

نفقات درو  واستشارات ومراقبة 

 مختلفة

3/10/111/210/229/1/9 

- - 6.360.000 0 

 36.917.500 439.540.007 - - املجموع
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 مس:
 
    بدال
 
    

 )بآالء الليرات(

 2022 2021        التاسيب

                    تجهيزات فنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 1  
108.675.000 8.722.500 

                    تجهيزات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 9  
13.215.007 2.500.000 

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 3 / 1  
322.000 250.000 

              تجهيزات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 4 / 1  
151.490.000 0 

                   إنشاء أباية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 227   / 2 / 2  
73.810.000 13.570.000 

                   صيانة أباية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 2  
5.774.000 3.015.000 

                       صيانة التجهيزات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 6 / 1  
6.360.000 560.000 

                  صيانة وسائل النقل

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
73.534.000 8.300.000 

                             نفقاااااااااات درو  واستشاااااااااارات ومراقباااااااااة 

       مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  

6.360.000 0 

 36.917.500 439.540.007 املجموع
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 
 

                                     قانون برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

        موازنددددة )      2032 /  33 / 1       تددددااق     44     اقددددم          القددددانون     مددددا          والعشددددرون         الخام ددددة       املدددداأل

       املددددددداأل       السددددددد ما           وتع يالتدددددددهض           العتقوأيدددددددة         القتاةدددددددا       ةزالدددددددة        ةرندددددددامج        قدددددددانون   (   32  20

  (     2031        موازندددددددة )      2031 / 2 /  13       تدددددددااق      366     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         الراكعدددددددة

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ
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       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 8.5 8 8 3 -

 

 مس:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 20 7.5 -
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

 

                                              قانون برنامج    وزارة التربية والتعلي  العال   - 5

                                     قانون برنامج ألباية الجامعة اللبنانية   -

        موازنددددة )      3116 / 2 /  32       تددددااق      254     اقددددم          القددددانون     مددددا          والعشددددرون         ال ان ددددة       املدددداأل -

       املددددددداأل       السددددددد ما   ض (         الل تان دددددددة   ة      الجامعددددددد        ةن دددددددة        ةرندددددددامج        قدددددددانون  )           وتعددددددد يالاها  (     3116

         التافدددددد           القدددددانون     مددددددا       شدددددرل         الراكعدددددة
ا
 االمدددددا
ا
      2020 / 1 / 2        ةتددددددااق         الصددددداأا   4     اقددددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ  (     2020        موازنة )
 

       ل ص ح:

2021 2022 2023 

 ل  ل مليار 22 - -
 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 

 مليار ليرة 22
 

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                                                            قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء نظاااااام اتصااااااالت معلوماتياااااة باااااين املااااادار  الرسااااامية  -

                                                 واإلدارة املركز ة لوزارة التربية والتعلي  العال 
 

        موازنددددددددة )      2032 /  33 / 1       تددددددددااق     44     اقددددددددم          القددددددددانون     مددددددددا          والعشددددددددرون         ال اأسددددددددة       املدددددددداأل

         الرسددددددم ة        املدددددد اا      ةدددددد ن           معلومات ددددددة        اتصدددددداالت      ن ددددددام       ة شدددددداب        ةرنددددددامج        قددددددانون   (     2032

         الراكعدددددة       املددددداأل       السددددد ما           وتع يالتدددددهض        العددددال           والتعلددددد م         الت ة دددددة        لدددددوزاال         املرك قددددة    ال     واةأا

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل
ا
 االمددا
ا
  (     2020        موازنددة )      2020 / 1 / 2        ةتددااق         الصدداأا   4     اقددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع      ةح ذ

       ليصبح:

 2025 2024 2023 2022 2021 التاسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

- - 3.5 3.5 3.5 

              صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايانة تجهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

- - 0.5 0.5 0.5 

 

 مس:
 
    بدال
 
    

 2023 2022 2021 التاسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

3.5 3.5 3.5 

              صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايانة تجهياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

0.5 0.5 0.5 

 

                     )وال اق  أون تع يا(.
 

                                                                      قانون برنامج إلنشاء وتجهيز أباية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العال   -

        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشددددرون         ال ددددداكعة       املدددداأل

          والتعلدددد م         الت ة ددددة        لددددوزاال        م اسدددد ة       قةن ددددة        وتج  ددددط       ة شدددداب        ةرنددددامج         ضقددددانون  (    2032

        الصدداأا   4     اقددم      االمددا        التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما       عددال ض  ال

      لدددى       الددد فع          ا تمددداأات      اصددد        يدددوزع      ةح دددذ  (     2020        موازندددة )      2020 / 1 / 2        ةتدددااق 

  :      التال        الشملا

 

 
 



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

20 

       ليصبح:
               )بآالء الليرات(                                                                                                                                                                                                                            

 2023 2022 2021 التبو ب

 470.538 0 0                              قراث ومفرو ات وتج  طات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.350.000 0 0                   و شاب قةن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 940.000 0 0                   ص انة قةن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 352.500 0 0                        تشااات ومراق ة لا شابات              نفقات أاو  واس  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 4.113.038 0  912مجموع الوظيفة 

  0 0 0                              قراث ومفرو ات وتج  طات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 1.431.250 0 0                   و شاب قةن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000 0 0                   ص انة قةن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 190.900 0 0                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لا شابات  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 2.280.150 0 0 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 0 0 119املجموع العام للفصل 

  

 مس:
 
    بدال
 
               )بآالء الليرات(                                                                                             

 2021 التبو ب

 470.538      التب ة                        قراث ومفرو ات وتج  طات م  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.350.000                   و شاب قةن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 940.000                   ص انة قةن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 352.500                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لا شابات  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 4.113.038 912مجموع الوظيفة 

 0       مالتب ة                        قراث ومفرو ات وتج  طات  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 1.431.250                   و شاب قةن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000                   ص انة قةن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 190.900                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لا شابات  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 2.280.150 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 119مجموع الفصل 

  .                   )وال اق  أون تع يا(  
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 : قانون برنامج    وزارة الطاقة واملياه -6

                                                       قانون برنامج لألش ال املائية وال هرةائية    مختلف املناطق -

 

        موازندددددة )      2003 / 4 /  25       تدددددااق      124     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشدددددرون         ال ان دددددة       املددددداأل

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما            وتعدد يالاهاض  (     2003
ا
 االمددا
ا
     اقددم      

        ةرندددددامج      اصددددد            ا تمددددداأات      تدددددوزع  (     2020        موازندددددة )      2020 / 1 / 2     اق    ةتدددددا        الصددددداأا   4

      لدددددى        املتدددددايق       م تلددددد     يددددد              والال ربا  دددددة        املا  دددددة        ل  دددددلا         ةرندددددامج         لقدددددانون        الددددد فع

  :      التال        الشملا

 

       ليصبح:

 )بآالء الليرات(

 2024 2023 2022 2021 تعر ف األش ال الوظيفة

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

ترمين موارد مائية 

 إضافية
- - 24.318.885 27.222.525 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

مشارعم مياه 

 الشرب
- - 0 11.000.000 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشارعم مياه الري 

 والصرء الصح 
- - 0 0 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشارعم تقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

- - 974.497 534.711 

4351 

 املصادر التقليدية لل هرةاء

3/18/108/4351/226/9/1 

 ى تجهيزات أخر 

 

 تجهيز كهرةائي
- - 1.749.616 316.238 

 39.073.474 27.042.998 - - املجموع
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 مس:
 
    بدال
 
    

 )بآالء الليرات(

 2022 2021             تعر ف األش ال        الوظيفة

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

                  تاااااارمين مااااااوارد مائياااااااة 

       إضافية
24.318.885 27.222.525 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

            مشااااااااااااااااااااااااااااااارعم مياااااااااااااااااااااااااااااااه 

      الشرب
0 11.000.000 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

                 مشااااااارعم مياااااااه الاااااااري 

             والصرء الصح 
0 0 

631 

 االستثمار والتخطيطاإلدارة، البناء، 

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

             مشااااااااااااااااااااااااارعم تقااااااااااااااااااااااااو   

             وصااااااااااااااااااايانة مجااااااااااااااااااااري 

      األنهر

974.497 534.711 

4351     

                          املصادر التقليدية لل هرةاء

3 / 18  / 108   / 4351    / 226   / 9 / 1  

              تجهيزات أخرى 

 

              تجهيز كهرةائي
1.749.616 316.238 

 39.073.474 27.042.998 املجموع
 

       يا(.               )وال اق  أون تع
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      تاااااااار       63                                                     توزعااااااام اعتماااااااادات مخصصاااااااة لااااااابع  الاااااااوزارات بموجاااااااب القاااااااانون رقااااااا    -

27  / 10  / 2016    :  
 

  (     2035        موازندددددددة )      2035 / 6 /  35       تدددددددااق     21     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         الخام دددددددة       املددددددداأل

       متطقدددددة    يددددد      ل دددددا         العا ددددد ل         االسدددددتمالي        وق مدددددا          املشددددداايع     كعدددددو        لتتف ددددد         ةرندددددامج        قدددددانون 

  (     2034 /  30 /  22       تددددااق     41     اقددددم          القددددانون  )      املصدددد      ولددددى       الت ددددع    مددددا          الل طددددا       نهددددر     اددددون

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا       شدددددرل         الراكعدددددة       املددددداأل       السددددد ما          وتع يالتددددده
ا
 االمدددددا
ا
        الصددددداأا   4     اقدددددم      

      لدددددددددى       الددددددددد فع          ا تمددددددددداأات      اصددددددددد        يدددددددددوزع      ةح دددددددددذ  (     2020        موازندددددددددة )      2020 / 1 / 2        ةتدددددددددااق 

           الوزااات
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

 

 ليصبح:

     باب وزارة الطاقة واملياه:   باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 ليرات()بمليارات ال

وزارة الطاقة واملياه املدير ة العامة 

 للموارد املائية وال هرةائية
 برنامج اعتمادات الدفم

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1 -35  -331   -413   -226   -6 -3    

                               استمال ات ة شابات امل اه امل ت لة  
- - 0 15 15 0 

1 -35  -331   -413   -222   -6 -6      

                      و شابات امل اه امل ت لة  
- - 155 123 123 184 

1-35-331-413-221-3-1   

نفقات أاو  واستشااات ومراق ة 

 م تلفة  

- - 13 12 12 16 

 200 150 150 168 - - املجموع العام

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفم

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1-35-336-413-222-1-3  

        م دددددددددددددددددددددددددددا مة    –             و شدددددددددددددددددددددددددددابات قلدددددددددددددددددددددددددددر  

                              للمصلحة الويت ة لنهر الل طا  

- - 0,6 0.4 0,4 0,4 
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     باب وزارة البي ة:   باب وزارة البي ة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة البي ة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1 -23  -301   -242   -222   -1 -3      

              و شابات قلر  
- - 3 1.5 1,5 3 

1 -23  -301   -242   -221   -3 -1      

                     نفقدددددددددددددددددددددددددددددات أاو  واستشددددددددددددددددددددددددددددددااات 

               ومراق ة م تلفة

- - 2 1.5 1,5 2 

 5 3 3 5 - - املجموع العام

  

        ةرنددددددامج    مددددددع           ةالتعدددددداون       ق ددددداله         املدددددد  وال        ا  مددددددا        تط  دددددق        ال ي ددددددة       وزاال       تتددددددولى    قن      لدددددى

       يعددداأ      ةمدددا     امج     الب نددد      ل ددد ا        امل صصدددة         امل دددا مة      ترفدددع      ةح دددذ         اةنمدددا          املتحددد ل      ا مدددم

  .    ق اله         امل  وال           اال تماأات

  

     باب وزارة الصناعة:   باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الصناعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1-22-300-656-221-3-1   

                     نفقددددددددددددددددددددددددددات أاو  واستشددددددددددددددددددددددددددااات 

               ومراق ة م تلفة

- - 0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  زراعة:زراعة:   باب وزارة ال   باب وزارة ال  ..44

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الزراعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التن ي 

1-36-300-623-221-3-1  

                     نفقدددددددددددددددددددددددات أاو  واستشدددددددددددددددددددددددااات   

               ومراق ة م تلفة

- - 0,3 0,3 0,3 0,3 
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 مس:
 
    بدال
 
     

     باب وزارة الطاقة واملياه:   باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 )بمليارات الليرات(

قة وامل اه امل يرقة العامة وزاال الطا

 للموااأ املا  ة والال ربا  ة
 برنامج اعتمادات الدفم

 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1 -35  -331   -413   -226   -6 -3      

                               استمال ات ة شابات امل اه امل ت لة
15 0 0 15 

1 -35  -331   -413   -222   -6 -6      

                      و شابات امل اه امل ت لة  
123 184 155 123 

1 -35  -331   -413   -22  1 -3 -1      

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

         م تلفة  

12 16 13 12 

 150 168 200 150 املجموع العام

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفم

 2024 2023 2022 2021 التاسيب

1-35-336-413-222-1-3  

       لمصددلحة          م ددا مة  ل  –             و شددابات قلددر  

                      الويت ة لنهر الل طا  

0,4 0,4 0,6 0.4 

  

     باب وزارة البي ة:   باب وزارة البي ة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة البي ة

 2024 2023 2022 2021 التن ي 

        و شددددددددددددددابات      3- 1-   222-   242-   301-  23- 1

      قلر  
1,5 3 3 1,5 

1-23-301-242-221-3-1   

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

    لفة   م ت

1,5 2 2 1,5 

 3 5 5 3 املجموع العام
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        ةرنددددامج    مددددع           ةالتعدددداون       ق دددداله         املدددد  وال        ا  مددددا        تط  ددددق        ال ي ددددة       وزاال       تتددددولى    قن      لددددى

       يعدداأ      ةمددا          الب نددامج      ل دد ا        امل صصددة         امل ددا مة      ترفددع      ةح ددذ         اةنمددا          املتحدد ل      ا مدم

  .    ق اله         امل  وال           اال تماأات

 

     باب وزارة الصناعة:   باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الصناعة

 2024 2023 2022 2021 التن ي 

1-22-300-656-221-3-1   

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

       م تلفة

0,3 0,3 0,3 0,3 

  

     باب وزارة الزراعة:   باب وزارة الزراعة:  ..44

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الزراعة

 2024 2023 2022 2021 التن ي 

1-36-300-623-221-3-1  

نفقات أاو  واستشااات ومراق ة  

 م تلفة

0,3 0,3 0,3 0,3 
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                                   قانون برنامج    وزارة االتصاالت:  - 7

                                                             قاااااااانون برناااااااامج لتطاااااااو ر وتوساااااااعة الشاااااااب ة الثابتاااااااة ومتمماتهاااااااا والخااااااادمات  -

        املرافقة
 

        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشدددددرون         التاسدددددعة       املددددداأل

         التافدد           القددانون     مددا       شدددرل         الراكعددة       املدداأل       السدد ما        ع يالتدده  وت  (     2032
ا
 االمددا
ا
     اقدددم      

        ةرنددددددامج          ا تمدددددداأات      اصدددددد        يددددددوزع      ةح ددددددذ   ض (    2020        موازنددددددة )      2020 / 1 / 2       تددددددااق    4

          والخدددد مات           ومتممااهدددا         ال اةتدددة        الشددد الة        وتوسددددعة        لتطدددوقر        ةرندددامج         لقدددانون        الددد فع

           املرافقةض
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

 

       ل ص ح:

2021 2022 2023 2024  

 مليار ليرة 25 125 - -

 

 ما:
ا
    ة ال
ا
    

2021 2022  

 مليار ليرة 25 125

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

                  كما يع   التن ي :

  :         بحيث يصبح    

                                           "و شدددددددابات قلدددددددر " )م دددددددا مة ل   دددددددة قوج ددددددد و لتطدددددددوقر    3 / 1 /   222 /   643 /   300 /  32 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتصددددددداالت وقنت ندددددددا           والخددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال اةتدددددددة        الشددددددد الة        وتوسدددددددعة

             ت ة وسوا ا(ض             وبرامج معلوما

 

 مس:
 
    بدال
 
    

                                           "و شدددددابات قلددددددر " )م ددددددا مة ل   دددددة قوج دددددد و لتطددددددوقر    3 / 1 /   222 /   643 /   300 /   332 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتصددددددداالت وقنت ندددددددا           والخددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال اةتدددددددة        الشددددددد الة        وتوسدددددددعة

                          وبرامج معلومات ة وسوا ا(ض
 

                   وال اق  أون تع يا.
  



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

28 

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت ال ر  يةالتعديالت ال ر  ية

  

                                                                                                          تقساااايط ال اااارائب والرسااااوم املتوجبااااة عتااااى املكلفااااين التاااا  تتااااولى تقساااايط ال اااارائب والرسااااوم املتوجبااااة عتااااى املكلفااااين التاااا  تتااااولى     : :       شاااارةشاااارة                              املااااادة الثامنااااة عاملااااادة الثامنااااة ع

      هاها                                                                      مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايتمدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايت
  

    ندددددد  قلددددددرض وبصددددددوال اسددددددتاتا  ة وملددددددرل واادددددد ل فقدددددد ض يمالددددددا للممللفدددددد ن 
ا
                                                           لالفددددددا
ا
    

                                                                            ةملافدددة ال دددرا   والرسدددوم ال دددن تتدددولى م يرقدددة املال دددة العامدددة تحق ق دددا وج اياهددداض ةمدددا 

                                                      املقتطعدددددة  تددددد  املت دددددع وال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة وال دددددرا                 فدهدددددا ال دددددرا  

                                                                  التاتجدددددة  دددددا التملل ددددد  الددددد ات ض تق ددددد   ال دددددرا   والرسدددددوم املتوج دددددة  دددددا ق مدددددا  

 ملا يل :      2020    ستة 
ا
        وما ق ا  وفقا
ا
              

                                                                      ملدد ل رددالث سددتوات مددع فا دد ل تعدداأ  الفا دد ل  لددى سددت ات الخ قتددة لفتدد ل التق دد  ض  -

                             ما ق مة تلك ال را   والرسوم.   %  20                      وذا ةللا ال فعة ا ولى 

                                                              ملدددددد ل سددددددتة ونصدددددد  مددددددع فا دددددد ل تعدددددداأ  الفا دددددد ل  لددددددى سددددددت ات الخ قتددددددة ملدددددد ل رددددددالث    -

                      % مددا ق مددة تلددك ال ددرا     22                                              سددتوات م ددافا ولدهددا نقطددةض وذا ةللددا ال فعددة ا ولددى 

         والرسوم.

                                                                     ملدد ل سددتة مددع فا دد ل تعدداأ  الفا دد ل  لددى سددت ات الخ قتددة ملدد ل رددالث سددتوات م ددافا  -

                               % ما ق مة تلك ال را   والرسوم.  32                            طتانض وذا ةللا ال فعة ا ولى         ولدها نق

                                                                  يتوجددد   لدددى الدددراا  ن ةاالسدددتفاأل مدددا قاملدددام  ددد ه املددداأل تقددد يم يلددد  لطددد  لدددال  

                                                                        م لددة ققصددا ا رالرددة ق دد ر مددا تددااق   شددر  دد ا القددانون وت دد ي  ال فعددة ا ولددى ضويدد  

              اض ت دددددتحق  افدددددة                                                  ادددددا  الت لددددد   دددددا ت ددددد ي  قاددددد  ا ق ددددداط املت ق دددددة يددددد  موا  ددددد  

                                                                  ا ق دددداط وتتوجدددد   لدهددددا فا دددد ل ةمعدددد   الفا دددد ل  لددددى سددددت ات الخ قتددددة ملدددد ل رددددالث 

                            ستوات م افا ولدها رالث نقاط.

    23                                                                   ي دددت    مدددا قاملدددام  ددد ه املددداأل ال دددرق ة  لدددى الفوا ددد  املتصدددو   نهدددا يددد  املددداأل 

  .         وتع يالاها      2001 /   612               ما القانون اقم 

                               قت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر                                   تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  اال

        املال ة.
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                                                                                                تقسااايط ال ااارائب والرساااوم املتوجباااة عتاااى أ اااخا  القاااانون تقسااايط ال ااارائب والرساااوم املتوجباااة عتاااى أ اااخا  القاااانون                                           املاااادة التاساااعة عشااارة:املاااادة التاساااعة عشااارة:

            العامالعام

  

    ندددددد  قلددددددرض وبصددددددوال اسددددددتاتا  ة وملددددددرل واادددددد ل فقدددددد ض يمالددددددا لل لدددددد يات 
ا
                                                           لالفددددددا
ا
    

                                                                    واتحدددداأات ال لدددد يات واملؤس ددددات العامددددة وسددددا ر قملددددخا  القددددانون العددددام املتوج ددددة 

                                                                    لددددددهم التطامدددددات لصدددددال، الخ قتدددددة ناتجدددددة  دددددا امل الفدددددات املتعلقدددددة ةملافدددددة ال دددددرا     

                                                                      والرسدددددوم ال دددددن تحقق دددددا وتحصددددددل ا م يرقدددددة املال دددددة العامددددددة واللرامدددددات التاتجدددددة  ددددددا 

                                                                  و دددددلال ا  مدددددالي ال ولدددددة العامدددددةض تق ددددد    ددددد ه االلتطامدددددات واللرامدددددات ملددددد ل ردددددالث 

                      ستوات أون قية فوا  . دد

                                            الدددددراا  ن ةاالسدددددتفاأل مدددددا  ددددد ا التق ددددد   تقددددد يم                     يتوجددددد   لدددددى  دددددؤالب ا ملدددددخا

  .    2022 /  32 /  13                                          يل  لط  وت  ي  الق   ا و  لال  م لة ققصا ا 

                                                           ويددددددد  ادددددددا  الت لددددددد   دددددددا ت ددددددد ي  قاددددددد  ا ق ددددددداط يددددددد  موا  ددددددد  اض ت دددددددتحق  افدددددددة   

 ولدهددا اللرامددات ال ددن  انددا معفدال منهددا وتتوجدد   لدهددا فا دد ل ةمعدد   
ا
                                                              ا ق داط م ددافا
ا
            

                     خ قتة لفت ل التق   .                    الفا  ل  لى ست ات ال

                                                                      يدددد  اددددا   دددد م ق ددددام ال لدددد يات واتحدددداأات ال لدددد يات ةموج ااهددددا يتوقدددد  وفاأاهددددا مددددا 

                     ض وقددتم اقتطدداع امل ددال      2021 / 3 / 3                                     ا     ا دد ات الصددت و  امل ددتقا لل لدد يات اةتدد ابا مددا 

                                                                    املتوج دددة  لدهدددا مدددا ق مدددة  ا ددد ات الصدددت و  امل دددتقا لل لددد يات امل دددتحقة ل دددا  دددا 

         وما ق ا.      2022       ا  وام 

                                                                تحددد أ  تدددد  االقت ددداب أقددددا ق تط  دددق  دددد ه املدددداأل ةموجددد  قددددراا يصددد ا  ددددا وزقددددر      

                            املال ة وال الل ة وال ل يات.

 

                                                                                                                  إجااااراء تسااااو ة عتااااى التكاااااليف قياااار املسااااددة املتعلقااااة ب اااار بة الاااادخل إجااااراء تسااااو ة عتااااى التكاااااليف قياااار املسااااددة املتعلقااااة ب اااار بة الاااادخل     : :                           املااااادة العشااااروناملااااادة العشاااارون

                                                                                                              وةال ر بة عتى القيمة امل افة املقدمة أمام لجان االعتراضاتوةال ر بة عتى القيمة امل افة املقدمة أمام لجان االعتراضات

  

    نددددددد ض وبصدددددددوال ا
ا
                لالفدددددددا
ا
                                           سدددددددتاتا  ةض ت دددددددو  التملدددددددال   ا ددددددد  امل ددددددد أل املتعلقدددددددة     

        ومددا ق ددا       2020                                                         ةال ددرق ة  لددى الدد لا وبال ددرق ة  لددى الق مددة امل ددافةض  ددا ق مددا  

  .    2022 / 3 /  13                                                              املعت ن  لدها قمام لجان اال ت ا ات ولم يتم ال ا بها للاية تااق  
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        أون                                                               تحدد أ ق مددة الت ددوقة ة م دد ن ةامل ددة مددا ق مددة ال ددرا   املعتدد ن  لدهددا فقدد

                                         ارامات التحقق والتحص ا ال ن  انا متوج ة.

 

                                                                     لالسددتفاأل مددا  دد ه الت ددوقةض يتوجدد   لددى اململلدد  قن يتقدد م مددا اةأاال ال ددرقب ة 

                                                              امل تصدددددة ةطلددددد  لطددددد  وقن ي ددددد أ اململلددددد  الددددد   يتوجددددد   ل ددددده ةتت جدددددة الت دددددوقة 

 لال  م لة ققصا ا رالرة ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.
ا
                                                    امل ل   امال
ا
           

 

                                                                  يمالدددا للممللددد  قن ي تددداا االسدددتفاأل مدددا الت دددوقة  دددا جددد ب مدددا التملل ددد  الوااددد    ال 

                                                                 الصدددددددداأا  ددددددددا اةأاال ال ددددددددرقب ة ةح ددددددددذ تشددددددددما الت ددددددددوقة  افددددددددة التقدددددددداط والفتدددددددد ات 

                                 املعت ن  لدها  ما التملل   الواا .

 

                                                                 تتوقدددددددد  لجددددددددان اال ت ا ددددددددات ال ددددددددن ت لل ددددددددا اةأاال ال ددددددددرقب ة يلدددددددد  اململلدددددددد  وجددددددددراب 

        ت ان.                     الت وقةض  ا ال ا ةاال 

 

                                                                     يمالددددا للممللفدددد ن الدددد يا قدددداموا ةتق دددد   ال ددددرق ة املتوج ددددة  لدددددهم ق ددددا تددددااق   شددددر 

                                                                    ددددد ا القدددددانون ولدددددم يدددددتم ت ددددد ي   افدددددة ا ق ددددداطض وللممللفددددد ن الددددد يا اسدددددتفاأوا مدددددا 

                      )قددددانون املوازنددددة العامددددة       2032 /  33 / 1      تددددااق      44               مددددا القددددانون اقددددم     60            قاملددددام املدددداأل 

      تدددددااق      21               مدددددا القدددددانون اقدددددم     21          ملدددددام املددددداأل         (ض قو قا    2032                      واملوازندددددات امللحقدددددة لعدددددام 

            (ض قو قاملددددددام     2035                                            )قددددددانون املوازنددددددة العامددددددة واملوازنددددددات امللحقددددددة لعددددددام       2035 / 6 /  35

                      )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة       2031 / 2 /  13      تدددددددددااق       366               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     63      املددددددددداأل 

 اقددم    25                  (ض قو قاملددام املدداأل     2031                      واملوازنددات امللحقددة لعددام 
ا
    مددا القددانون التافدد  االمددا
ا
                        

   (ض     2020                                            )قددددددددانون املوازنددددددددة العامددددددددة واملوازنددددددددات امللحقددددددددة لعددددددددام       2020 / 1 / 2      تددددددددااق       4

 ملا يل :
ا
        االستفاأل ما قاملام   ه املاأل وفقا
ا
                                 

 

                                                                  " تحددددد أ ق مدددددة الت دددددوقة ة م ددددد ن ةامل دددددة مدددددا ق مدددددة ال دددددرا   املعتددددد ن  لدهدددددا كعددددد  

                                 ا م الج ب امل  أ ما ال رق ة فق ".
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                      )تحديااد أسااس )تحديااد أسااس             20052005  //  22  //  44            تااار   تااار             662662                        القااانون رقاا  القااانون رقاا                تعااديلتعااديل                                                    املااادة ال اديااة والعشاارون.:املااادة ال اديااة والعشاارون.:

                                                                                          تسو ة ال رامات املفروضة بموجب قوانين ال رائب(تسو ة ال رامات املفروضة بموجب قوانين ال رائب(

  

                          )تح يددددددددد  قسدددددددددس ت دددددددددوقة اللرامدددددددددات       2002 / 2 / 6      تدددددددددااق       442                 يعددددددددد   القدددددددددانون اقدددددددددم 

                                                 املفرو ة ةموج  قوان ن ال را  ( ةح ذ يص ح كما يل :

 

   :            املادة األولى

                                           تتددولى م يرقددة املال ددة العامددة يدد  وزاال املال ددة ُ                                   ُيمددتح اململلفددون ةال ددرا   والرسددوم ال ددن  - 1

 ةقدددوان ن ال دددرا   والرسدددوم امل ا دددرل وا ددد  امل ا دددرلض م لدددة 
ا
                                                    فر ددد ا وتحصددد ل اض  مدددال
ا
                   

                                                                    سدددتة ق ددد ر مدددا تدددااق   شدددر  دددد ا القدددانون لت ددد ي   امدددا ال دددرا   والرسدددومض سددددواب 

   ةض                                                                   املت ت دددددة ةموجددددد  التملل ددددد  الددددد ات  قو ةموجددددد  تملدددددال   تصددددد ا ا اةأاال ال دددددرقب 

                                  ةتااق  ساةق لنشره مع ت ف و ق اه :

                                                        % مددددددددا اللرامددددددددات التاتجددددددددة  ددددددددا امل الفددددددددات الحاصددددددددلة لددددددددال  الفتدددددددد ل مددددددددا    300 -

                        وللاية  شر   ا القانون.      2031 /  30 /  35

                                                      %  دددددددددددددا اللرامدددددددددددددات التاتجدددددددددددددة  دددددددددددددا امل الفدددددددددددددات الحاصدددددددددددددلة ةتدددددددددددددااق  سددددددددددددداةق   10 -

35  / 30  / 2031    .  

              املتوج دددة  لدهدددا                                                        يددد  ادددا   ددد م ت ددد ي  تلدددك ال دددرا   والرسدددوم واللرامدددات امل ف دددة - 2

                                                                      ددما امل لددة املحدد أل ق ددالهض يتوجدد   لددى اململلفدد ن ت دد ي  ا مددع  امددا اللرامددات وال 

                         يمالا وجراب ت وقة  لدها. د

                                                                              يمالددا لددوزقر املال ددة وجددراب ت ددوقة  لددى اللرامددات ال ددن تتددولى م يرقددة املال ددة العامددة يدد   - 1

 ةقدددددوان ن ال دددددرا   والرسدددددوم ا
ا
                          وزاال املال دددددة فر ددددد ا وتحصددددد ل اض  مدددددال
ا
            مل ا دددددرل وا ددددد                                  

                                                                    امل ا ددددددرلض املت ت ددددددة  لددددددى ال ددددددرا   والرسددددددوم  ال ددددددن تصدددددد ا ةتددددددااق  الاددددددق لنشددددددر  دددددد ا 

                                                               القدددددددانونض  دددددددرط قن تحددددددد أ ةموجددددددد  قدددددددراا تت   دددددددن يصددددددد ا  تددددددده  قاملدددددددام الت دددددددوقة 

                                                            والن دددددددد ة املقددددددددرال لت فدددددددد و  ددددددددا نددددددددوع مددددددددا قنددددددددواع اللرامددددددددات  ددددددددما ادددددددد  قق دددددددد   

                                للت ف و ال يتجاوز الن   التال ة:

      تحقق.              % ما ارامات ال  52 -

  .                   % ما ارامات التحص ا  22 -

  .                                  % ما اللرامات املح أل ةم ال  مقطو ة  40 -

 

  .            ل  ل ل تان ة           مايت  ألف                                                 وي  مطلق ا اوا  ال يجوز قن تقا اللرامة امل ف ة  ا
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                      مدا املدداأل ا ولددى مددا  دد ا    1                                         : ت ددت    مددا الت دوقة املشدداا ولدهددا يدد  ال تدد               املاادة الثانيااة

         القانون:

    .             راا امل الفة                     اللرامة التاتجة  ا تال - أ  

                                               اللرامة ال ن ت  ع ت وقاها لتصو  قانون ة لاصة. دد - ب  

                                              اللرامة ال ن لم تج  التصو  القانون ة ت وقاها.   - ج  

  .                                                 اللرامة ال ن تقا ق ماها  ا ماي ن قل  ل  ل ل تان ة - أ  

 

                                                         مدددع االاتفدددان ةمدددا نصدددا  ل ددده املددداأل ا ولدددى مدددا  ددد ا القدددانونض تعلدددق    :             املاااادة الثالثاااة

                                              ة يتجددددددداوز مع دددددددا الت فددددددد و م لددددددد  الخمدددددددس مل دددددددااات ل ددددددد ل                    وجدددددددازل ت دددددددوقة ق  ارامددددددد

                                   ل تان ةض  لى موافقة مجلس الوزااب. دد

 

       )قددددانون       3114 / 2 /  32      تددددااق       610               مددددا القددددانون اقددددم     11           تلغددددى املدددداأل    :             املااااادة الرابعااااة

      تدددااق       422               مددا القدددانون اقددم     11                   املع لددة ةموجددد  املدداأل       3114                    املوازنددة العامددة لعدددام 

2 / 1 / 3112    .  

 

 ُ                                           ُيعما به ا الت  فوا  شره ي  الجرق ل الرسم ة.   :             املادة الخامسة

 

  

 ماااااس املاااااادة       11                          تعاااااديل الفقااااارة تعاااااديل الفقااااارة                                                     املاااااادة الثانياااااة  والعشااااارون:املاااااادة الثانياااااة  والعشااااارون:
 
 ماااااس املاااااادة ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
          ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
                        
 
                م ااااارر ماااااس م ااااارر ماااااس       55              

                                وتعديالتااااااه )قااااااانون وتعديالتااااااه )قااااااانون             19591959  //  66  //    1212            تااااااار   تااااااار             144144                                        املرسااااااوم اإلشااااااترا   رقاااااا  املرسااااااوم اإلشااااااترا   رقاااااا  

              20142014  //      248248                                                                  ضر بة الدخل( املعدل بموجب القانون ضر بة الدخل( املعدل بموجب القانون 

  

 مددا املدداأل              مددا ال تدد  رال دد   3            تعدد   الفقددرل 
ا
          ا
ا
     366                            مالددرا مددا املرسددوم اال ددت ا   اقددم    2 

                                                 وتع يالتدددددده )قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد لا( املعدددددد   ةموجدددددد  القددددددانون       3121 / 4 /  32      تددددددااق  

                   ةح ذ تص ح كما يل :      2036 /   265

             % مددددا ال ددددرق ة   20                                           ت دددتف   املؤس ددددات الصددددتا  ة مددددا ا دددم  ددددرق ن يعدددداأ   - 3

                      ض يددد  ادددا  تحوقدددا ا مدددوا                                                     املتوج دددة  لدددى قابدددا  صددداأاااها الصدددتا  ة الل تان دددة املنشدددأ

                                                                         التاتجددددة  ددددا التصدددد ير ولددددى املصدددداا  العاملددددة يدددد  ل تددددان السددددت ماا ا يدددد  ل تددددانض قو يدددد  

                                                                       اا  ور ات است  ام ا ةالملاما للايات النشاط الصتا   ال   يماا  ي  ل تان.
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رفدددددع   ددددد ة الح دددددم ال دددددرق ن ولدددددى لم دددددة وسددددد ع ن ةامل دددددة )
ُ
                                              ت
ُ
              %( لخمدددددس سدددددتوات   22 

 ما ال تة ال 
ا
             ا ت ااا
ا
   ن.                       ن ينشر فدها   ا القانو        

 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تااار   تااار             144144                                      مااس املرسااوم اإلشااترا   مااس املرسااوم اإلشااترا           1616                                      إضااافة نااص إلااى املااادة إضااافة نااص إلااى املااادة                                                   املااادة الثالثااة والعشاارون:املااادة الثالثااة والعشاارون:

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            19591959  //  66  //    1212

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366        دددددت ا                مدددددا املرسدددددوم اال     34               ي دددددا  ولدددددى املددددداأل 

                                 )قانون  رق ة ال لا( الت  التال :

 

              ل تة و اف ة. دد      2020                                يمالا ت وقر ال ج  الحاصا لال  ستة 

 

                  ( مااس حساا  ( مااس حساا  ((SSttaarrtt  uupp  ccoommppaannyy                                        ماانح الشااراات الناشاا ة ماانح الشااراات الناشاا ة                                                   املااادة الرابعااة والعشاارون:املااادة الرابعااة والعشاارون:

                                                                                              ضر ب  عتى ضر بة الدخل عتى األرةاح ملدة خمس سنواتضر ب  عتى ضر بة الدخل عتى األرةاح ملدة خمس سنوات

  

    
ا
    لالفددا
ا
            ( ال ددن تنشددأ (Start up company                               ندد  رلددرض ت ددتف   الشددر ات التا دد ة     

                                                                لدددال  لمدددس سدددتوات مدددا تدددااق   شدددر  ددد ا القدددانونض مدددا ا دددم  دددرق ن يعددداأ   امدددا 

                                                                    دددرق ة الددد لا  لدددى ا ابددددا  ) دددرق ة ال ددداب ا و ( ملددد ل لمددددس سدددتوات ا ت دددااا مددددا 

            الل تان  ن.                                 %  لى ا قا ما العامل ن ل يها ما  50                           تااق  و شائهاض  رط قن يملون 

 

                                                                    تح أ أقا ق تط  ق   ه املاألض  ت  االقت ابض ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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                                                                                                      منح حوافز للشراات واملؤسسات الصناعية والتجار اة التا  منح حوافز للشراات واملؤسسات الصناعية والتجار اة التا                                                    املادة الخامسة والعشرون:املادة الخامسة والعشرون:

                   اااا  مناااااطق  اااا  مناااااطق             20242024  //    1212  //    3131                ول ايااااةول ايااااة                    القااااانون القااااانون           هااااراهاااارا          نشاااارنشاااار              تااااار  تااااار          مااااسمااااس          تاشاااار تاشاااار 

                                            ترقب ال  ومة بتنميتهاترقب ال  ومة بتنميتها

  

      ددد ا      شددر       تددااق     مدددا      تنشددأ      ال ددن                                 ر ات واملؤس ددات الصدددتا  ة والتجااقددة    الشدد       ت ددتف   

                                           وال دددددددن تمدددددداا   شدددددداي ا الر ي ددددددد ن يدددددد  املتددددددايق ال دددددددن       2026 /  32 /  13        وللايددددددة          القددددددانون 

                                          ددرق ن يعدداأ    امددا ال ددرق ة  لددى ا ابددا  ملدد ل                               ترادد  الحملومددة ةتتم اهددا مددا ا ددم

 مدددا تدددااق  ممااسدددة  شددداي ا الفعلددد ض كمدددا ت    2
ا
                                      سدددتوات ا ت دددااا
ا
              فدددو اسدددوم ت دددج ا              

            % ي لدددة فتددد ل   20                                                         رل ااهدددا واسدددوم ال ددد   ال دددتوقة املتوج دددة  لدددى تلدددك ا ل دددات ةن ددد ة 

                                                                         ال ددتوات ال ددد عض كمدددا تعفددل ا ةن دددة ال دددن تدددتم و دداأاها واسدددتعمال ا ملمااسدددة  شددداي ا 

               ما اسم ال تاب.

 

                                                                   يشدددت ط لالسدددتفاأل مدددا  ددد ا الح دددم ال دددرق ن قن ال تقدددا ق مدددة اق  املدددا  امل دددت مر 

ض وقن تقددوم        ددا رالردد
ا
           ة ماليدد ن أوالا قم   دد  يددتم تحوقل ددا مددا الخددااج قو ت دد ي  ا نقدد ا
ا
                                                         

 وبن ددددد ة 
ا
        ةاسدددددت  ام  مالدددددة ل تان دددددة ال يقدددددا  ددددد أ ا  دددددا لم ددددد ن ل تان دددددا
ا
     % مدددددا   40                                                   

                      مجموع العامل ن ل يها.

 

                                     تتم اها ةمرسوم يت   ي  مجلس الوزااب.                                 تح أ املتايق ال ن ترا  الحملومة ي 

 

                                                          ماااااس قاااااانون ضااااار بة الااااادخل )املرساااااوم ماااااس قاااااانون ضااااار بة الااااادخل )املرساااااوم             3131                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة     : :   نن                                            املاااااادة السادساااااة والعشااااارو املاااااادة السادساااااة والعشااااارو 

                    وتعديالته(وتعديالته(            19591959  //      144144                          اإلشترا   رق  اإلشترا   رق  

 

      3121 /   366                                          مدددددا قدددددانون  دددددرق ة الددددد لا )املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     13           تعددددد   املددددداأل 

                             وتع يالته( ةح ذ تص ح كما يل :

 

         ينددط  متدده                                                                تفدرن ال ددرق ة  لدى الددربح الحق قدد  قو الددمح أ ةصددوال مقطو ددة كعد  قن

                  / . . سدددددددد عة ورالرددددددددون           1252005000      م لدددددددد  /                   ي  عدددددددد  مددددددددا الدددددددددممللف ن        ملددددددددا ملددددددددخ   ل

 ولم ددددددددددددماية الدددددددددددد  ل دددددددددددد ل ل تان ددددددددددددةض وق ددددددددددددا  ولددددددددددددى  ددددددددددددد ا التدتد قدددددددددددددا م دلددددددددددددد  
ا
                                                             مل ونددددددددددددا
ا
      

 ولم دددددددددددماية قلددددددددددد  ل ددددددددددد ل للددددددددددددمملل  الددددددددددددمتطوج           3252005000 /
ا
                                    / ورتدددددددددددا  شدددددددددددر مل وندددددددددددا
ا
                 

       ا   لدددى                ولددد   دددر   مدددا يددد      لملدددا                                  /  . . مل وندددان ولم دددماية قلددد  ل ددد ل         252005000  و/

 :                       اتقه  ما الشروط ا ت ة
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                                                                    للددد  وا وذا لدددددم يتجدددداوز سدددا ال امتددددة  شددددرل قو للايدددة الخام ددددة والعشددددرقا كحدددد   -

 .                                قق    لل يا يتاكعون أااسة جامع ة

      العلدددة                                                            للددد  وا الددددمصاة ن كعلدددة مقعددد ل وال يقومدددون كعمدددا مدددأجوا  دددرط ور دددات -

          ا الحاجدددات                                                         الددددمقع ل ةموجددد  وفددداأل صددداأال  دددا وزاال الشدددؤون االجتما  دددة ت بددد

        الخاصة.

                          ي                                      لاندددددداث ق ددددددا زواج ددددددا قو وذا كدددددداي قاامددددددا قو مطلقدددددداتض  لددددددى قن ال يتجدددددداوز  دددددد أ  -

 .                        ا والأ الدم تف  يا الخم ة

          ددا منهمددا                                                           يدد  اددا   ددان  ددا مددا الدد وج ن يتعددايل م تددة قو يشددلا و  فددة ي ددتف   -

       ي دددددتف                                                                 مدددددا التنطيدددددا الددددددمعطل للعدددددازبض ووذا  دددددان للددددد وج ن قوالأ  لدددددى  اتق مدددددا

      ا ولددى                                                          متاصددفة يدد  مددا ة نهمددا و لددى قدد م الدددم اوال وفقددا  املددام الفقددرل         ال وجددان

     يدددال (                                                                مددا  دد ه الدددماأل. ويدد  االددة االنفصددا  القددانو   )اجددر قو ةطددالن زواج قو

 .                             ُ              ة ن ال وج ن ي تف   ال وج الدُمل م أفع التفقة

                                                                   وذا  ددددان الوالدددد  ال يتعددددايل  مددددال مددددأجواا و انددددا زوجتدددده تتعددددايل م تددددة قو تشددددلا  -

        الدددمعطل                                                       ة لا ددعة لل ددرق ة سددا ت   ت ددتف   ال وجددة  ددالول  لددى التنطيددا    و  فدد

     وفقدددا                                                               للعدددازب مدددا  امدددا التنطيدددا  دددا الددد وج كمدددا ومدددا  امدددا التنطيدددا  دددا ا والأ

 .                                  املام الفقرل ا ولى ما   ه الدماأل

 

 ما 
ا
    تط ق قاملام   ه املاأل ا ت ااا
ا
                            3 / 3 / 2022    .  

 

            تااااار   تااااار             144144                                                مااااس املرسااااوم االشااااترا    رقاااا  مااااس املرسااااوم االشااااترا    رقاااا          3232                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة     : :                                             املااااادة السااااابعة والعشااااروناملااااادة السااااابعة والعشاااارون

                                                                                    وتعديالتااااااااه )قااااااااانون ضاااااااار بة الاااااااادخل( املعدلااااااااة بموجااااااااب وتعديالتااااااااه )قااااااااانون ضاااااااار بة الاااااااادخل( املعدلااااااااة بموجااااااااب             19591959  //  66  //    1212

    ((        20192019                            )موازنة العام )موازنة العام             20192019  //  77  //    3131            تار   تار             144144                        القانون رق  القانون رق  

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     12           تعددددد   املددددداأل 

      2031 / 2 /  13      تددددددااق       366   قددددددم                                            )قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد لا( املع لددددددة ةموجدددددد  القددددددانون ا 

                     ( ةح ذ تص ح كما يل :    2031              )موازنة العام 
 

                                                                     اددددد أ معددددد   ال دددددرق ة  لدددددى قابدددددا  امل دددددا التجااقدددددة والصدددددتا  ة وا ددددد  التجااقدددددة  لدددددى 

                الصوال التال ة:

                                                      % )قا عدددددددددددددددة ةامل دددددددددددددددة(  دددددددددددددددا الق دددددددددددددددم الخا دددددددددددددددع لل دددددددددددددددرق ة الددددددددددددددد   ال يتجددددددددددددددداوز  6 -

                              / . . س عة و شرون مل ون ل  ل.          2200000000 /
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                                            ةامل دددددددددددددة(  دددددددددددددا الق دددددددددددددم الخا دددددددددددددع لل دددددددددددددرق ة الددددددددددددد   ي قددددددددددددد   دددددددددددددا         % )سددددددددددددد عة  2 -

                                       / . . سددددددددددددددددددددددددددددد عة و شدددددددددددددددددددددددددددددرون مل دددددددددددددددددددددددددددددون ل ددددددددددددددددددددددددددددد ل وال يتجددددددددددددددددددددددددددددداوز           2200000000 /

                              / . . ار ن وس ع ن مل ون ل  ل.          2200000000 /

                                                        % )ارتدددددددددا  شدددددددددر ةامل دددددددددة(  دددددددددا الق دددددددددم الخا دددددددددع لل دددددددددرق ة الددددددددد   ي قددددددددد   دددددددددا   32 -

  /     0000       3420000                                         /  . . ار دددددددن وسددددددد ع ن مل دددددددون ل ددددددد ل وال يتجددددددداوز /          2200000000 /

                                  . . م ة وار ن وست ن مل ون ل  ل.

                                                       % )سددددددددتة  شددددددددر ةامل ددددددددة(  ددددددددا الق ددددددددم الخا ددددددددع لل ددددددددرق ة الدددددددد   ي قدددددددد   ددددددددا   34 -

                                            /  . . م ددددددددددددددددددددة وار ددددددددددددددددددددن وسددددددددددددددددددددت ن مل ددددددددددددددددددددون ل دددددددددددددددددددد ل وال يتجدددددددددددددددددددداوز            34200000000 /

                                      / . . رالرماية وار ن  شرل  مل ون ل  ل.           13200000000 /

              ي قددددد   دددددا                                                 % )وااددددد  و شدددددرقا ةامل دددددة(  دددددا الق دددددم الخا دددددع لل دددددرق ة الددددد  23 -

                                               /  . . رالرمايددددددددددددددددة وار ددددددددددددددددن  شددددددددددددددددرل مل ددددددددددددددددون ل دددددددددددددددد ل وال يتجدددددددددددددددداوز            13200000000 /

                                     / . . ستماية ولمس وس ع ن مل ون ل  ل.           42200000000 /

                                                           % )لم دددة و شددددرون ةامل دددة(  ددددا الق ددددم الخا دددع لل ددددرق ة الددد   ي قدددد   ددددا   22 -

                                      /  . . ستماية ولمس وس ع ن مل ون ل  ل.           42200000000 /

 

  -                        الشدددددددر ات املحددددددد وأل امل دددددددؤول ة  -                   )الشدددددددر ات امللفلدددددددة                 قابدددددددا   دددددددر ات ا مدددددددوا    قمدددددددا 

                                                                 دددددر ات التوصدددددد ة ةا سدددددد م ةالن دددددد ة للشددددددر اب املوصدددددد ن( فت  ددددددع ل ددددددرق ة   ددددددب ة 

                     % )س عة  شرل ةامل ة(.  32      ق ا ا 

 

                                                                    تدددد  ا ددددداب ال دددددرق ة يتددددد ي مدددددا الدددددربح الخا ددددع ل دددددا مدددددا  دددددان أون ا لددددد  ل ددددد ل. وال 

                               ت ا  قية  الول  لى قصا ال رق ة.

 ما           يط ق   ا ا
ا
    لت  ا ت ااا
ا
           3 / 3 / 2022    .  

 

            تااار   تااار             144144                                              مااس املرسااوم اإلشااترا   رقاا  مااس املرسااوم اإلشااترا   رقاا          4343                              تعااديل نااص املااادة تعااديل نااص املااادة                                                   املااادة الثامنااة والعشاارون:املااادة الثامنااة والعشاارون:

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            19591959  //  66  //    1212

 

      3121 / 4 /  32      تددددددددددااق       366                       مددددددددددا املرسددددددددددوم اال ددددددددددت ا   اقددددددددددم     61              يعدددددددددد   ندددددددددد  املدددددددددداأل 

    :                                             وتع يالته )قانون  رق ة ال لا( ةح ذ يص ح كما يل
 

    63                                                                  لددى مددا يددد فع يدد  سدد ا  ممااسدددة  شددايه قمددواال لا دددعة للتملل دد  وفقددا للمددداأل 

  ددا  دد ه ا مددوا  وي دد أ ال ددرق ة  ددما م لددة 
ا
                                      قن يصددر  فصددل ا
ا
 مددا نهايددة     32             

ا
          يومددا
ا
    

  .  62                                                                 ا فصا كع  قن يملون ق  اقتطع منها ال رق ة املح وبة  لى قسا  املاأل 
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                                                                  اسااااتثنائية لألصااااول الثابتااااة للمكلفااااين اسااااتثنائية لألصااااول الثابتااااة للمكلفااااين                                       إجااااراء إعااااادة تقيااااي إجااااراء إعااااادة تقيااااي     : :                                             املااااادة التاسااااعة والعشااااروناملااااادة التاسااااعة والعشاااارون

 مااااس 
 
 مااااس ب اااار بة الاااادخل وللعقااااارات املشاااامولة برحكااااام البنااااد   مااااس ثالثااااا
 
    ب اااار بة الاااادخل وللعقااااارات املشاااامولة برحكااااام البنااااد   مااااس ثالثااااا
 
                                                          
 
                                                      

      مااااس مااااس         1313                                                                                مااااس قااااانون ضاااار بة الاااادخل املعدلااااة بموجااااب املااااادة مااااس قااااانون ضاااار بة الاااادخل املعدلااااة بموجااااب املااااادة         4545            املااااادة املااااادة 

          20172017  //    1010  //    2020            تار   تار           6464                        القانون رق  القانون رق  

 

                                                               يجدددددوز وجدددددراب و دددددداأل تق ددددد م اسدددددتاتا  ة ل صددددددو  ال اةتدددددة للممللفددددد ن ة ددددددرق ة    - 3

 مددا املدداأل        الدد لا
ا
          وللعقددااات املشددمولة ةأاملددام ال تدد  ج مددا رال ددا
ا
         مددا قددانون     62                                         

      تددددددددددااق      46               مددددددددددا القددددددددددانون اقددددددددددم     31                                ددددددددددرق ة الدددددددددد لا املع لددددددددددة ةموجدددددددددد  املدددددددددداأل 

 ملا يل :      2032 /  30 /  20
ا
        وفقا
ا
     

                                                                 إجراء إعادة تقيي  استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين ب ر بة الدخل: -   أ

                                   يجددوز ل ملددخا  الحق ق دد ن واملعتددوق ن امل
ا
 لدد م ن ةم ددك محاسدد ة متت مددة  مددال
ا
                            

                                                            ةتصدددددددو  قانون دددددددة قو تت  م دددددددة وملدددددددرل وااددددددد ل فقددددددد ض و دددددددما م لدددددددة تنتهدددددددن يددددددد  

                                                             ض وجددراب و دداأل تق دد م اسددتاتا  ة لعتاصددر ا صددو  ال اةتددة )ةمددا فدهددا     2022 /  32 /  13

                                                           ا سددددد م وسدددددت ات الددددد يا وسدددددت ات واصددددد  املشدددددااكة والعقدددددااات واملوجدددددوأات 

                                         تضددخم التقددد   التدداتج  ددا التل  دد  يدد  قدد م تلدددك                              ال اةتددة ا لددر ( لت ددح ح رردداا ال

       ا صو .

                                                                    تتتددددداو   مل دددددة و ددددداأل التق ددددد م جم دددددع ا صدددددو  املشددددداا ولدهدددددا يددددد  الفقدددددرل ال ددددداةقة 

 اجددة يدد  ق ددوأ املؤس ددة ةتددااق  سدداةق لدد و  مددا  ددانون ال ددا   
ُ
                                                     وامل
ُ
       ض و ددرط     2022   

    ل دددة                                                                قن ال ت قددد  ق مدددة ا صدددو  املعددداأ تق  م دددا  دددا سدددعر ال دددو  ةتدددااق  وجدددراب  م

               و األ التق  م.

                                                                    تجدددر   مل دددة و ددداأل التق ددد م ةواسدددطة قاددد  الخبددد اب املحلفددد ن للت مددد ن العقددداا  

 راةتددددددة وبواسددددددطة قادددددد  
ا
                   يددددد  ل تددددددان وذلددددددك ةالن دددددد ة للعقددددددااات ال دددددن تشددددددملا قصددددددوال
ا
                                             

                                                                        الخبددد اب املتت ددد  ن ولدددى نقاةدددة لبددد اب املحاسددد ة املجدددازقا يددد  ل تدددان ةالن ددد ة ل ق ددددة 

    ة. دد                         ا صو ض  ي تااه صاا  العالق

                                                                   ت  دددع الفروقدددات اةيجاة دددة التاتجدددة  دددا  مل دددة و ددداأل التق ددد م ل دددرق ة   دددب ة 

                                   )لم ة ةامل ة( ما ق مة   ه الفروقات.   % 5             ج ي ل مع ل ا 



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

38 

تدددة يددد   ددد ه املددداألض اململلفدددون  لدددى قسدددا  الدددربح                              مل                                        ي دددتف   مدددا و ددداأل التق ددد م امل يمل

     تاصدددددددر                                                          املقطددددددوع قو املقددددددد اض وذا ربددددددا وجدددددددوأ م ددددددتت ات ت دددددددمح ة  دددددداأل تق ددددددد م  

               ا صو  ال اةتة.

                                                                  ويدد  مطلددق ا اددوا ض ال يجددوز قن تتعدداان  دد ه ا املددامض ةالن دد ة للمصدداا ض مددع 

                                                                  قدددانون التقددد  والت دددل   وسدددا ر التصدددو  التت  م دددة والتط  ق دددة الصددداأال  دددا 

            مصر  ل تان.

  املدددام  ددد ه 
ا
           يددد  ادددا  تدددمي التفدددرم  دددا ق  قصدددا مدددا ا صدددو  املعددداأ تق  م دددا وفقدددا
ا
         ي                                             

                                                  ث سددتوات  لددى تددااق  و دداأل التق دد م يحت دد  ابددح التح دد ن                    الفقدرل ق ددا مددروا رددال 

                                                        ةالفر  ة ن ق مة التفرم  ا ا صا وق مته ق ا و األ تق  مه.

                                                               إجاااااراء إعاااااادة تقياااااي  اساااااتثنائية للعقاااااارات املشااااامولة برحكاااااام البناااااد   ماااااس  -   ب

 مااس املااادة 
 
          ثالثااا
 
   مااس     13                                        مااس قااانون ضاار بة الاادخل املعدلااة بموجااب املااادة     45     

  :    2017 /  10 /  20     ار    ت    64            القانون رق  

                                                                  يجدددددوز ل ملدددددخا  الط  ع ددددد ن واملعتدددددوق ن املشددددداا ولددددددهم يددددد  ال تددددد  "ج" مدددددا املددددداأل 

                  ض وملددددرل واادددد ل فقدددد ض     2032 /  30 /  20      تددددااق      46                            ال ال ددددة  شددددرل مددددا القددددانون اقددددم 

                                       ض وجدددراب و ددداأل تق ددد م اسدددتاتا  ة للعقدددااات     2022 /  32 /  13                   و دددما م لدددة تنتهدددن يددد  

               ال ن يململونها.

                                                  ق ددد م ةواسدددطة قاددد  الخبددد اب املتت ددد  ن ولدددى  نقاةدددة لبددد اب                     تجدددر   مل دددة و ددداأل الت

                                             الت م ن العقاا  ي  ل تان ي تااه صاا  العالقة.

                                                                   ت  دددع الفروقدددات اةيجاة دددة التاتجدددة  دددا  مل دددة و ددداأل التق ددد م ل دددرق ة   دددب ة 

                                     % )رالرة ةامل ة( ما ق مة تلك الفروقات. 1             ج ي ل مع ل ا 

                             تاتجدددددة  ددددا  مل دددددة و دددداأل التق ددددد م                                      ت دددد أ ال دددددرق ة  لددددى الفروقدددددات اةيجاة ددددة ال

 ةدددددددددالتطاما مدددددددددع تقددددددددد يم يلددددددددد  املوافقدددددددددة  لدددددددددى و ددددددددداأل التق ددددددددد م ولدددددددددى اةأاال 
ا
                                                            نقددددددددد ا
ا
    

          ال رقب ة.

                                                                     تبددا الوادد ل املال ددة امل تصددة كعمل ددة و دداأل التق دد مض ووذا اف ددا املوافقددة  لددى 

لا  دددد ه التت جددددةض يتوجددددد   لدهددددا وةددددالم ق ددددحاب العالقددددة قراا دددددا               ي                                                     نت جاهددددا قو  دددد ي

                                                       ةالتعددد يا وقحدددق ل دددؤالب اال تددد ان قمدددام لجتدددة اال ت ا دددات امل تصدددة             ةدددالرفو قو 

 ل صو  املتصو   لدها ي  قانون اةجرابات ال رقب ة.
ا
                                               ة رق ة ال لا وفقا
ا
                  



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

39 

                                                              ي دددددددد أ ق ددددددددحاب العالقددددددددة املشدددددددداا ولدددددددددهم يدددددددد  الفقددددددددرت ن "ق" و "ب" ق ددددددددالهض فدددددددددر   - 2

     ا مدددا                                                              ال دددرق ة التددداتج  دددا وألدددا  زقددداأل  لدددى نت جدددة التق ددد م لدددال  م لدددة  ددد رق

                                                                       تدد لل م قددراا اةأاال تحددا يا لددة سددرقان فا دد ل   دد اها تعدداأ    دد ة الفا دد ل  لددى 

                                                                سدددت ات الخ قتدددة ملددد ل لمدددس سدددتوات ولدددى اددد ن الت ددد ي ض كمدددا يمالدددنهم اسدددت جاع 

                                                     ا         فددددر  ال ددددرق ة املتوجدددد  ل ددددم يدددد  اددددا  ت فدددد و التق دددد م وذلددددك ةتددددابا  لددددى يلدددد  

                                      لط  يق مونه ولى الوا ل املال ة امل تصة.

                                                             امل لددة املعطددال ةجددراب  مل ددة و دداأل التق دد م ملددرت ن فقدد ض  ددا مددرل          يمالددا تم يدد   - 1

                                                                    ملدد ل سددتة ق دد رض ةموجدد  مرسددوم يت دد  يدد  مجلددس الددوزااب ةتدداب  لددى اقتدد ا  وزقددر 

        املال ة.

                                                                  تح أ  ت  االقت ابض قصو  تط  ق   ه املاأل ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.   - 6

 

            19591959  //  66  //    1212            تاااار   تاااار             144144                          االشاااترا   رقااا  االشاااترا   رقااا                      ماااس املرساااوم ماااس املرساااوم         4949                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة                                 املاااادة الثالثاااون:املاااادة الثالثاااون:

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     61   ي        تعددددد ي  املددددداأل 

                                       )قانون  رق ة ال لا( ةح ذ تص ح كما يل :
 

                  وا جدددوا والت ص صدددات        الرواتددد       مجمدددوع         الصددداف ةض    ا ددد           ةدددالوااأات     يقصددد 

                             التق يدددة والع ن دددةض ويددد  ادددا  تدددم         واملتدددافع           واةكرام دددات         والجدددوا             والتعوق دددات

                                                                  ت فددد و تلدددك الرواتددد  وملحقااهدددا لوجدددوأ مبددد ا قدددانو   قو ك دددب  ت فددد و سدددا ات 

                                                العما تحت   ال رق ة وت  أ  لى قسا  امل ل  امل فو.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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            تااااااار   تااااااار             144144                                              ماااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  ماااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          5656                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                                   ال اديااااااة والثالثااااااون ال اديااااااة والثالثااااااون             املاااااادة املاااااادة 

                                                                                                وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( املعدلة بموجاب املاادة وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( املعدلة بموجاب املاادة             19591959  //  66  //    1212

                                            )قاااانون املوازناااة العاماااة )قاااانون املوازناااة العاماااة             20192019  //  77  //    3131            تاااار   تاااار             144144                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          4848

    ((        20192019                                            واملوازنات امل  قة لعام واملوازنات امل  قة لعام 

  

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366          اقدددددم                 مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا    24           تعددددد   املددددداأل 

      تدددددااق       366               مدددددا القدددددانون اقدددددم     65                                       )قدددددانون  دددددرق ة الددددد لا( املع لدددددة ةموجددددد  املددددداأل 

        (ض ةح دددددددددذ     2031                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2031 / 2 /  13

               تص ح كما يل :

  

  املدددام املددد
ا
         تفدددرن ال دددرق ة  لدددى الدددوااأات ال دددتوقة الصددداف ة املحددد أل وفقدددا
ا
    65    واأ                                                      

                                                       مددددا قدددددانون  دددددرق ة الددددد لا كعددددد  قن يندددددط  منهدددددا لملدددددا ملدددددخ  ي  عددددد  مدددددا     20 و    61 و

  املددددام املدددداأل 
ا
             اململلفدددد ن التنطيددددا العددددا ل  وفقددددا
ا
                         مددددا قددددانون  ددددرق ة الدددد لا  ددددما     13                            

                                                                    ذات الشددددروطض ةاة ددددافة ولددددى تنطيددددا م لدددد  لم دددد ن مل ددددون ل دددد ل ل تان ددددة مددددا قسددددا  

                           املعاش التقا    للمتقا  يا.

 

ُ                                تقا ددد يا مدددا تنطيدددا  دددا ل  ُيجددد ق ةن ددد ة اصدددة  دددا مدددنهم يددد  املعددداش               ي دددتف   واردددة امل                        

          التقا   .

 

                                                                    ماااس قاااانون ضااار بة الااادخل املعدلاااة بموجاااب ماااس قاااانون ضااار بة الااادخل املعدلاااة بموجاااب         5858                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة                                                   املاااادة الثانياااة والثالثاااون:املاااادة الثانياااة والثالثاااون:

    ((        20192019                            )موازنة العام )موازنة العام             20192019  //  77  //    3131            تار   تار             144144                        القانون رق  القانون رق  

 

      تددااق       366    اقددم                                           مددا قددانون  ددرق ة الدد لا املع لددة ةموجدد  القددانون     25           تعدد   املدداأل 

                     ( ةح ذ تص ح كما يل :    2031              )موازنة العام       2031 / 2 /  13

                                                                  ا أ مع   ال رق ة ةالن  ة للروات  وا جوا ومعا ات التقا   كما يأت : -   ق

 

                                                               % )ارتدددددان ةامل دددددة(  دددددا ق دددددم الدددددوااأات الصددددداف ة الخا دددددعة لل دددددرق ة الددددد   ال  2 -

         فدددددددو  ددددددد ا                                          /  . .  رمان دددددددة  شدددددددر مل دددددددون ل ددددددد ل ل تان دددددددة. وق          3500000000        يتجددددددداوز /

                                                    املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يمارل ا.
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                                                                  % )قا عددة ةامل دددة(  دددا ق دددم الدددوااأات الصدداف ة الخا دددعة لل دددرق ة الددد   ي قددد   6 -

                                              / . . رمان ددددددددددددددددة  شدددددددددددددددددر مل ددددددددددددددددون ل ددددددددددددددددد ل ل تان ددددددددددددددددة وال يتجددددددددددددددددداوز           3500000000     ددددددددددددددددا /

          ولددى                                                      (  . . لم ددة وقا عدد ن مل ددون ل دد ل ل تان ددة. وق فددو  دد ا املعدد          6200000000 )

                                          التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يمارل ا.

                                                                 % )سد عة ةامل ددة(  ددا ق ددم الددوااأات الصداف ة الخا ددعة لل ددرق ة الدد   ي قدد   2   -

                                                 /  . . لم دددددددددددددة وقا عدددددددددددد ن مل دددددددددددددون ل دددددددددددد ل ل تان دددددددددددددة وال يتجددددددددددددداوز           6200000000     ددددددددددددا /

                                                          / . . ت ددع ن مل ددون ل دد ل ل تان ددة. وق فددو  دد ا املعدد   ولددى التصدد            1000000000 /

                               ا  معا ات التقا   وما يمارل ا.     ما قس

                                                          % )قادددددد   شددددددر ةامل ددددددة(  ددددددا ق ددددددم الددددددوااأات الصدددددداف ة الخا ددددددعة لل ددددددرق ة   33   -

                                          /  . . ت دددددددددع ن مل دددددددددون ل ددددددددد ل ل تان دددددددددة وال يتجددددددددداوز           1000000000              الددددددددد   ي قددددددددد   دددددددددا /

                                                           /  . . م دددة ورمدددان ن مل دددون ل ددد ل ل تان دددة. وق فدددو  ددد ا املعددد   ولدددى            35000000000 /

                  قا   وما يمارل ا.                        التص  ما قسا  معا ات الت
 

                                                           % )لم ددددة  شددددر ةامل ددددة(  ددددا ق ددددم الددددوااأات الصدددداف ة الخا ددددعة لل دددددرق ة   32 -

                                        /  . . م ددددددددددة ورمددددددددددان ن مل ددددددددددون ل دددددددددد ل وال يتجدددددددددداوز            35000000000              الدددددددددد   ي قدددددددددد   ددددددددددا /

                                                         /  . . رالرمايددددة وسددددت ن مل ددددون ل دددد ل ل تان ددددة. وق فددددو  دددد ا املعدددد              14000000000 /

        مارل ا.                                      ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما ي

                                                             % ) شدددرون ةامل دددة(  دددا ق دددم الدددوااأات الصددداف ة الخا دددعة لل دددرق ة الددد     20 -

                                                 / . . رالرمايددددددة وسددددددت ن مل ددددددون ل دددددد ل ل تان ددددددة وال يتجدددددداوز            14000000000         ي قدددددد   ددددددا /

                                                        /  . . سددتماية ولمددس وسدد ع ن مل ددون ل دد ل ل تان ددة. وق فددو  دد ا            42200000000 /

        مارل ا.                                            املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما ي

                                                      % )لم دددددددددة و شدددددددددرون ةامل دددددددددة(  دددددددددا ق دددددددددم الدددددددددوااأات الصددددددددداف ة الخا دددددددددعة   22 -

                               /  .  سددددتماية ولمدددددس وسدددد ع ن مل دددددون            42200000000                      لل ددددرق ة الددددد   ي قدددد   دددددا /

                                                                     ل  ل . وق فو   ا املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يمارل ا.

 ما 
ا
    يط ق   ا الت  ا ت ااا
ا
                     3 / 3 / 2022    .  
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                              ماااس قاااانون ضااار بة ماااس قاااانون ضااار بة         5959                                                                  تعاااديل ناااص الفقااارة الثانياااة ماااس املاااادة تعاااديل ناااص الفقااارة الثانياااة ماااس املاااادة                       والثالثاااون:والثالثاااون:                            املاااادة الثالثاااة املاااادة الثالثاااة 

                    وتعديالته(وتعديالته(            19591959  //      144144                                                      الدخل )املرسوم اإلشترا   رق  الدخل )املرسوم اإلشترا   رق  
  

                             مددددددا قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد لا )املرسددددددوم     21                                تعدددددد   ندددددد  الفقددددددرل ال ان ددددددة مددددددا املدددددداأل 

                             وتع يالته( ةح ذ تص ح كما يل :      3121 /   366             اال ت ا   اقم 
 

           )مايدددددددددة ولمدددددددددس           ليااااااااارة/       125,000/               ةم لددددددددد  يعددددددددداأ                     يح ددددددددد  التنطيدددددددددا مدددددددددا ا سدددددددددا 

                                                                  و شدددددددرون الددددددد  ل ددددددد ل ل تان دددددددة(  دددددددا  دددددددا يدددددددوم ل جدددددددراب وللعدددددددامل ن ةال دددددددا ة الددددددد يا 

 يوم ة ةصر  الت ر  ا االاهم العا ل ة.
ا
                                     يتقا ون قجواا
ا
                  

 

 

                                              ماس املرساوم االشاترا   رقا  ماس املرساوم االشاترا   رقا          6363                                                        تعاديل الفقارة األولاى ماس املاادة تعاديل الفقارة األولاى ماس املاادة                                                   املادة الرابعاة والثالثاون:املادة الرابعاة والثالثاون:

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            19591959  //  66  //    1212            تار   تار             144144

 

      تدددددددددااق       366                       مدددددددددا املرسدددددددددوم اال دددددددددت ا   اقدددددددددم     41                           تعددددددددد   الفقدددددددددرل ا ولدددددددددى مدددددددددا املددددددددداأل 

                                             وتع يالته )قانون  رق ة ال لا(ض لتص ح كما يل :      3121 / 4 /  32
 

                                                                           لددى اب العمددا قن يقتطددع ال ددرق ة مددا الرواتدد  وا جددوا ال ددن يدد فع ا ولددى ا ج دد  وقن 

ُ     ال دددن ُأفعدددا                                    باااالليرة اللبنانياااة بالقيماااة الفعلياااة                  قتطعدددة ولدددى الخ قتدددة               يدددؤأ  امل دددال  امل      

                                                                   فدهدددا تلدددك الرواتددد  وا جدددوا  دددا رالردددة ق ددد ر يددد  مو ددد  ال يتعددد   الخدددامس  شدددر مدددا 

                                        الش ر ال   يل  فت ل ال الرة ق  ر املعت ة.
 

                               موج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.                                         تح أ أقا ق تط  ق   ه املاألض  ت  االقت اب ة

 
 

            تاااار   تاااار             144144                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          4747                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       44                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد                                               ادة الخامساااة والثالثاااون:ادة الخامساااة والثالثاااون:    املااااملااا

    ((        20192019                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             20192019  //  77  //    3131
 

       )قددددددانون       2031 / 2 /  13      تددددددااق       366               مددددددا القددددددانون اقددددددم     62         مددددددا املدددددداأل    6           يعدددددد   ال تدددددد  

                  ذ يص ح كما يل :    ( ةح    2031                                     املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 
 

                                                               معا دددددات تقا ددددد  لواردددددة  ددددد  اب القدددددو  الع دددددالرقة وا مت دددددةض ومعا دددددات تقا ددددد    - 6

                       مددددا قددددانون الدددد فاع الددددوي ن     52                                           الجر ددددى يدددد  تلددددك القددددو  كمددددا ادددد أاها قاملددددام املدددداأل 

                                                                      ومعا دددات تقا دددد  مددددو ف  القطددداع العددددام الدددد يا يتوفدددون قرتدددداب ممااسدددداهم  مل ددددم قو 

                        تواج  م ي  مراك   مل م.
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                                                                                                      إعفاء التعو  ات الت  تعطى للمساتخدمين والعماال نتيجاة إعفاء التعو  ات الت  تعطى للمساتخدمين والعماال نتيجاة                                       السادسة والثالثون:السادسة والثالثون:            املادة املادة 

                                                                                                    صرفه  مس الخدمة أو استقالته  مس ال ر بة عتى الدخلصرفه  مس الخدمة أو استقالته  مس ال ر بة عتى الدخل
 

    ندددد  رلدددددرض تعفددددل مدددددا ال ددددرق ة  لددددى الرواتددددد  وا جددددواض كمدددددا تعتبدددد  مدددددا 
ا
                                                             لالفددددا
ا
    

    ربح                                                                 ا   دددددداب القاةلددددددة للتنطيددددددا مددددددا وااأات ق ددددددحاب العمددددددا اململلفدددددد ن  لددددددى قسددددددا  الدددددد

                                                               الحق قددددددد ض التعوق دددددددات ال دددددددن تعطدددددددل للم دددددددت  م ن والعمدددددددا  نت جدددددددة صدددددددرف م مدددددددا 

       وللايددددددددددددددددددة       2031 / 2 / 3                                          الخ مددددددددددددددددددة قو اسددددددددددددددددددتقالاهمض لددددددددددددددددددال  الفتدددددددددددددددددد ل املمتدددددددددددددددددد ل مددددددددددددددددددا 

                                                            ض ا ددد  ولدددو تجددداوزت الحددد وأ املتصدددو   لدهدددا يددد  القدددوان ن التافددد ل يددد      2023 /  32 /  13

       ل تان.
 

                اا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر         موجددددد  قدددددر                                          تحددددد أ أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداألض  تددددد  االقت ددددداب ة

        املال ة.

  

                                                                                                    أحكاااام ضااار  ية خاصاااة باملسااااعدات النقدياااة والعياياااة التااا  أحكاااام ضااار  ية خاصاااة باملسااااعدات النقدياااة والعياياااة التااا                                                    املاااادة الساااابعة والثالثاااون:املاااادة الساااابعة والثالثاااون:

              20212021  وو            20202020                                                  دفعت أو منحت خالل العامين دفعت أو منحت خالل العامين 

  

    ندد  رلددرض تعتبدد  مددا ا   دداب القاةلددة للتنطيددا مددا وااأات ق ددحاب العمددا 
ا
                                                                  لالفددا
ا
    

                                 ات التق يدددة والع ن دددة ال دددن أفعدددا قو                                       اململلفددد ن  لدددى قسدددا  الدددربح الحق قددد ض امل دددا  

                                      ض وتعفدددل مدددا ال دددرق ة  لدددى الرواتددد  وا جدددوا       2023 و      2020                 متحدددا لدددال  العدددام ن 

                                                                امل ال  امل فو ة ل م كم ا  ات قو و انات واأت ما مؤس ات ي  الخااج.
     

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
 

 

                                                                                                      إعفااااء رواتاااب املاااوظفين واملساااتخدمين الاااريس أصااايبوا ب عاقاااة إعفااااء رواتاااب املاااوظفين واملساااتخدمين الاااريس أصااايبوا ب عاقاااة                                   ثامناااة والثالثاااون:ثامناااة والثالثاااون:                املاااادة الاملاااادة ال

                                                                                                                          دائمة نتيجة انفجار مرفر بيروت مس ال ر بة عتى الرواتب واألجور دائمة نتيجة انفجار مرفر بيروت مس ال ر بة عتى الرواتب واألجور 
 

    نددد  رلدددرض تعفدددل اواتددد  املدددو ف ن وامل دددت  م ن الددد يا قصدددي وا ة  اقدددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

              مرفدددددأ ة ددددد وت مدددددا                                                       أا مدددددة وقصددددد حوا مدددددا ذو  االات اجدددددات اة ددددداف ة نت جدددددة انفجددددداا 

                            ال رق ة  لى الروات  وا جوا.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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          144144                                              مس املرسوم اإلشترا   رق  مس املرسوم اإلشترا   رق              7373                  مس املادة مس املادة       55                        تعديل البند تعديل البند     : :                                               املادة التاسعة والثالثون املادة التاسعة والثالثون 

                                                            وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(             19591959  //  66  //    1212            تار   تار   

  

      3121 / 4 /  32      تدددااق       366                       مدددا املرسدددوم اال دددت ا   اقدددم       21         مدددا املددداأل    2       ال تددد       يعددد  

                                               وتع يالته )قانون  رق ة ال لا( ةح ذ يص ح كما يل 

                                                                     ةاسدتاتاب الشددر ات امل اجددة قسدد م ا يدد  ةواصددة ة دد وتض ي  ددع ل ددرق ة تعدداأ  اسددم 

                                                                الفدددددددرام واالنتقدددددددا  للعقددددددداااتض الدددددددربح الددددددد   يحققددددددده ا ملدددددددخا  الط  ع دددددددون  تددددددد  

                                               م  ا قس م م ي  وا   الشر ات امل ا مة التال ة:    تفرا

                                                                 الشدددددر ات ال دددددن يملدددددون مو دددددو  ا الوا ددددد  قو ا سا ددددد ن تملدددددك العقدددددااات امل ن دددددة  -

             وا   امل ن ة.

                                                                   الشددددر ات ال ددددن تتعددددايل  شدددداط تجدددداال العقددددااات امل ن ددددة وا دددد  امل ن ددددة قو  شدددداط  -

                 التطوقر العقاا .

          % مدددددا  امدددددا   20         العقدددددااات                                            الشدددددر ات ال دددددن تتجددددداوز ق مدددددة قصدددددول ا ال اةتدددددة مدددددا  -

                قصول ا ال اةتة.

                                                                  وي ددت    الدددربح الددد   يحققددده  دددؤالب ا ملدددخا   تددد  تفدددرا م  دددا قسددد م م يددد  ةق دددة 

                 الشر ات امل ا مة.

                                                                       تح أ  ت  االقت اب أقا ق تط  ق   ه املاأل ةموج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.
 

  

            19591959  //  66  //    1212            تاااار   تاااار             144144                                                ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا         8787                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة     : :                             املاااادة األرنعاااون املاااادة األرنعاااون 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                        مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا    اقدددددم     52           تعددددد   املددددداأل 

                                        )قانون  رق ة ال لا( ةح ذ تص ح  كما يل :

                                                                    ال يحددق     ددان قن يحصددا  لددى تددرق ن كلدد  قو ج  دد  لددر ا قو تددأم ن م ددجا  ددمانة 

                                          يحصددددددا  لددددددى موافقددددددة م دددددد قة مددددددا الدددددد وا ر ال ددددددرقب ة                        لدددددد يا ينددددددتج فوا دددددد ض مددددددا لددددددم 

        امل تصة.

                                                                      ويدددددد  اددددددا  تتف دددددد  الددددددر ا قو التددددددأم ن ةواسددددددطة أوا ددددددر االجددددددرابض تتددددددولى  دددددد ه الدددددد وا ر 

                                                    اقتطاع ال رق ة ما امل ال  املحصلة وأفع ا ولى الخ قتة.
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    نددددد  رلدددددرض معدددددامالت تدددددرق ن الدددددر ا قو 
ا
                                  ت دددددت    مدددددا قاملدددددام  ددددد ه املددددداأل ولالفدددددا
ا
                               

                                                             عا ددددد ل لل ددددد ااات ال ددددد اا ة والواددددد ات ال دددددالت ة ال دددددن تملال دددددا ق دددددحابها           التدددددأم ن ال

                                                                 ةموجدددددد  قددددددرونض يدددددد  اددددددا   انددددددا الفوا دددددد  التاتجددددددة  نهددددددا ملصددددددلحة الج ددددددة ال ا تددددددة 

                                   لا عة لل رق ة  لى قابا    ه الج ة.

                                                         تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقرااات تص ا  ا وزقر املال ة.
  

  

                                      ماس املرساوم االشاترا   ماس املرساوم االشاترا         66                                                    بناديس ههااه و هوه ماس املاادة بناديس ههااه و هوه ماس املاادة                 تعاديل التعاديل ال                                                  املادة ال ادية واألرنعون:املادة ال ادية واألرنعون:

              هولدنغهولدنغ    --                                          نظام الشراات القاب ة نظام الشراات القاب ة         19831983  //  66  //    2424            تار   تار           4545        رق  رق  
  

      تدددددددااق      62                       مدددددددا املرسدددددددوم اال دددددددت ا   اقدددددددم    4                                  يعددددددد   ال تددددددد ان " دددددددد" و "و"  مدددددددا املددددددداأل 

 ملا يل  :  –                     ن ام الشر ات القاة ة     3151 / 4 /  26
ا
          ول     وفقا
ا
             

                 لم ددون مل ددون ل دد ل                           ة سددتوقة مقطو ددة مقدد اا ا                       ت  ددع  ددركة ال ولدد    ل ددرق  - ه

         ل تان ة.

                                                                     تط دددق  دددد ه ال ددددرق ة  لدددى  ددددركة ال ولدددد    اةتددد اب مددددا قو  سددددتة مال دددة م مددددا  انددددا 

       م اها.

                                                          تدددددددؤأ  ال دددددددرا   املتوج دددددددة  لدددددددى الشدددددددركة أفعدددددددة وااددددددد ل  تددددددد  التصدددددددرقح  دددددددا   - و

        ددرقب ة                                   و يدد  اددا  م الفددة الشددركة ملوج ااهددا ال                              ا  مددا  ولددال  امل لددة املحدد أل لدده.

       )قددانون       2001 /  33 /  33      تددااق      66                                          تط ددق اللرامددات املتصددو   لدهددا يدد  القددانون اقددم 

                    اةجرابات ال رقب ة(.

  .    2022 / 3 / 3                     ا    يعما به ا الت  اةت ابا ما 

  

            تااااااااار   تااااااااار           4545                                              مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا  مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا        77                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة                                                   املااااااااادة الثانيااااااااة واألرنعااااااااون:املااااااااادة الثانيااااااااة واألرنعااااااااون:

              هولدنغهولدنغ    --                                          نظام الشراات القاب ة نظام الشراات القاب ة         19831983  //  66  //    2424

 

             ن ددددام الشددددر ات     3151 / 4 /  26      تددددااق      62                       مددددا املرسددددوم اال ددددت ا   اقددددم    2     ملدددداأل       تعدددد   ا

 ملا يل :  –        القاة ة 
ا
         ول    وفقا
ا
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                        مددددددا  دددددد ا املرسددددددوم اال ددددددت ا  ض    1                                        يدددددد  اددددددا  م الفددددددة  ددددددركة ال ولدددددد    قاملددددددام املدددددداأل 

                                             ةالن ددددد ة لل دددددتة املال دددددة ال دددددن تمدددددا فدهدددددا امل الفدددددةض                        تصددددد ح  ددددد ه الشدددددركة لا دددددعةض

                  لدددى  امدددا قاباا دددا                                     لدددى  دددر ات ا مدددوا  العاملدددة يددد  ل تدددان                    ل دددرق ة الددد لا املط قدددة 

    50                        ي دددددا  ولدهددددددا ارامدددددة قدددددد ا ا                                          ال دددددتوقة الصددددداف ة املتأت ددددددة مدددددا جم ددددددع  شدددددايااهاض 

               املتوج ة  لدها.                 ما ق مة ال رق ة       بامل ة

 

            تااااااااار   تااااااااار           4646                                              مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا  مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا        44                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة     : :                                               املااااااااادة الثالثااااااااة واألرنعااااااااون املااااااااادة الثالثااااااااة واألرنعااااااااون 

                  أوء شور أوء شور     --                                                      ت املحصور نشاطها خار  لبنان ت املحصور نشاطها خار  لبنان                       نظام الشراانظام الشراا        19831983  //  66  //    2424
 

             ن دددام الشدددر ات     3151 / 4 /  26      تدددااق      64                        مدددا املرسدددوم اال دددت ا    اقدددم    6           تعددد   املددداأل 

 ملا يل  :  -                         املحصوا  شاي ا لااج ل تان 
ا
         قو   وا وفقا
ا
             

                                                              تعفددددل الشددددركة مددددا  ددددرق ة الدددد لا  لددددى ا ابددددا  وت  ددددع ةدددد ال مددددا ذلددددك ل ددددرق ة 

       . (.             25.000.000      لياااااااارة )        مليااااااااون            خمااااااااس وعشاااااااارون                     سدددددددتوقة مقطو ددددددددة قدددددددد ا ا

                                                                      وتط ق   ه ال رق ة  لى الشركة اةت اب ما قو  ستة مال ة م ما  انا م اها.

  .    2022 / 3 / 3                  يعما به ا الت  ما 

 

            تااااااااار   تااااااااار           4646                                              مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا  مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا        99                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة                                                   املااااااااادة الرابعااااااااة واألرنعااااااااون:املااااااااادة الرابعااااااااة واألرنعااااااااون:

          شور شور           أوءأوء    --                                                                            نظام الشراات املحصور نشاطها خار  لبنان نظام الشراات املحصور نشاطها خار  لبنان         19831983  //  66  //    2424
 

             ن دددام الشدددر ات     3151 / 4 /  26      تدددااق      64                       مدددا املرسدددوم اال دددت ا   اقدددم    1           تعددد   املددداأل 

 ملا يل :  -                         املحصوا  شاي ا لااج ل تان 
ا
        قو   وا وفقا
ا
             

                                                                 تدددؤأ  ال دددرا   املتوج دددة  لدددى الشدددركة أفعدددة وااددد ل  تددد  التصدددرقح  دددا ا  مدددا  

          قب ة تط ددددق                                      و يدددد  اددددا  م الفددددة الشدددركة ملوج ااهددددا ال ددددر   .                     ولدددال  امل لددددة املحدددد أل لددده

       )قددددددددانون    2   001 /  33 /  33      تددددددددااق      66                                     اللرامددددددددات املتصددددددددو   لدهددددددددا يدددددددد  القددددددددانون اقددددددددم 

                    اةجرابات ال رقب ة(.
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            تااااااار   تااااااار           4646                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          1010                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة                                                   املااااااادة الخامسااااااة واألرنعااااااون:املااااااادة الخامسااااااة واألرنعااااااون:

                  أوء شور أوء شور     --                                                                            نظام الشراات املحصور نشاطها خار  لبنان نظام الشراات املحصور نشاطها خار  لبنان         19831983  //  66  //    2424
 

             ن ددددددام الشددددددر ات     3151 / 4 /  26                      وم اال ددددددت ا   اقددددددم تددددددااق         مددددددا املرسدددددد    30           تعدددددد   املدددددداأل 

 ملا يل  :  -                         املحصوا  شاي ا لااج ل تان 
ا
         قو   وا وفقا
ا
             

                                 مدددا  ددد ا املرسدددوم اال دددت ا  ض تصددد ح  ددد ه    2                                 يددد  ادددا  م الفدددة الشدددركة  املدددام املددداأل 

             ل دددرق ة الددد لا                                              ةالن ددد ة لل ددتة املال دددة ال دددن تمدددا فدهددا امل الفدددةض               الشددركة لا دددعةض

                                  لددى  امدا قاباا ددا ال ددتوقة الصدداف ة                               ات ا مددوا  العاملدة يدد  ل تددان              املط قدة  لددى  ددر 

        مددددددا ق مدددددددة        بامل اااااااة    50                        ي دددددددا  ولدهددددددا ارامدددددددة قدددددد ا ا                          املتأت ددددددة مددددددا جم دددددددع  شددددددايااهاض 

  .             املتوج ة  لدها         ال رق ة

 

            تااااااار   تااااااار           6767                                              ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا  ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا          2020                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                                   املاااااادة السادساااااة واألرنعاااااون:املاااااادة السادساااااة واألرنعاااااون:

                  م املال (م املال (                                )قانون رس  الطاب)قانون رس  الطاب            19671967  //  88  //  55

 

           )قدددددانون اسدددددم       3142 / 5 / 2      تدددددااق      42                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     20           تعددددد   املددددداأل 

 :                           الطاكع املال ( لتص ح كما يل 

                                           يؤأ  اسم الطاكع املال  ة ا   الطر  التال ة:  -  20      املاأل 

 ل دد ه اللايدددةض  لددى قن ال تتجددداوز   -
ا
                               ددا يرقددق ولصدددا  الطواكددع املال ددة املعددد ل لص صددا
ا
                                        

                       . . وباسددددتاتاب الحدددداالت          2000000                        وجدددد   لددددى الصددددك قو الالتاةددددة               ق مددددة الرسددددم املت

                                                                ال ن يت  فدها القانون صرااة  لى ا تماأ يرققة قلر  لت  ي  الرسم.

  املددام  دد ا   -
ا
           ةواسددطة رالت الوسددم لدد   ا ملددخا  املددرل  ل ددم ةاسددت  ام ا وفقددا
ا
                                                     

       . . دد           20000000000                                    القانونض  لى قن ال تتجاوز ق مة الرسم 

ددداب العددد    دددا الصدددملوي واةسدددتاأ ال دددن يت مونهدددا قو يصددداأقون  لدهددداض           نقددد ا لددد   ك  -  ي                                                           تي

                                                                    وم مدددا ةللدددا ق مدددة الرسدددم.  لدددى ون تددد اج ق مدددة اسدددم الطددداكع املدددال   دددما اةيصدددا  

                         ال   يص اه الملات  الع  .

 يددد  صدددتاأيق املال دددة وذا تجددداوزت ق مدددة الرسدددم   -
ا
                                        نقددد ا
ا
                .  وذلدددك ةموجددد           2000000    

                                       ملال دددددة امل تصدددددة يددددد  املحاف دددددات قو  دددددا الددددد وا ر                             قوامدددددر قددددد و صددددداأال  دددددا الددددد وا ر ا

                                                                        العقااقددددة ال ددددن اسدددددتمعا ولددددى العقددددد  ةمددددا يدددد  ذلدددددك اململاتدددد  العقااقدددددة املعاونددددة قو  دددددا 
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                                               قو  دددا مصدددلحة ت دددج ا ال ددد ااات وا ل دددات ال دددن اسدددتمعا                        املحت ددد  ن يددد  ا ق ددد ة 

    اكع                                                                     ولدددى  قددد  ال  دددع ةمدددا يددد  ذلدددك اململاتددد  التاكعدددة للمصدددلحةض  لدددى قن يددد اج اسدددم الطددد

                                                                 املددددال   ددددما قمددددر القدددد و املددددت م السددددت فاب اسددددوم الت ددددج ا واسددددوم ال دددد   واسددددوم 

              وجازات العما.

                                                       ةموج  و عااات ت  ي  يتم ا تماأ ا ما جان  وزاال املال ة.  -

                                      وفقدددا للطدددر  وا ل دددات ال دددن تعتمددد  ا وزاال   e-stamp                         ةموجددد  يددداكع مدددال  ولالت و ددد    -

        املال ة.

                                      تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر                             تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض 

        املال ة.

 

            تااااااار   تااااااار           6767                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          2121                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة                                                   املااااااادة السااااااابعة واألرنعااااااون:املااااااادة السااااااابعة واألرنعااااااون:

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (            19671967  //  88  //  55

 

         وتع يالتدددددددده       3142 / 5 / 2      تددددددددااق      42                       مددددددددا املرسددددددددوم اال ددددددددت ا   اقددددددددم     23           تعدددددددد   املدددددددداأل 

                       املال ( لتص ح كما يل :                   )قانون اسم الطاكع 

                                                                 يتم تح    وب ع الطواكع الواق ة الالصقة ة ا   الطرققت ن التال ت ن:
 

                                                               يواكددددددع معدددددد ل م دددددد قا يددددددتم تح يدددددد  الالم ددددددات املمالددددددا وصدددددد اا ا منهدددددداض وف ااهددددددا  - 3

                                                                          وق ددملال اض والرقاةددة  لددى ي ا اهددا وتددااق  و ددع ا يدد  التدد او  ةموجدد  قددراا يصدد ا  ددا 

             وزقر املال ة.

 

                               يدددددتم االستحصدددددا   لدهدددددا مدددددا رالت لاصدددددة   e-stamps          ولالت ون دددددة             يواكدددددع مال دددددة  - 2

                                                                    يددددتم التدددد ل   ةت ك لهددددا وقصددددو  اسددددت  ام اض و ددددملا الطواكددددع ومواصددددفااها ةموجدددد  

                          قراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 

                                                                      تحفددو اقددو  ةا ددة الطواكددع الواق ددة الحاصددل ن  لددى تددرل   ةب ددع الطواكددع ةتددااق  

                               ة ال ددددن يحصددددا  لدهددددا ةا ددددة الطواكددددع                                        شددددر  دددد ا القددددانون مددددا   دددد ة مددددا ق مددددة الجعالدددد

         الرقم ة.

 

                                                      تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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            تاااااااار   تاااااااار           6767                                              ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا  ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا          2222                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة                                                   املاااااااادة الثامناااااااة واألرنعاااااااون:املاااااااادة الثامناااااااة واألرنعاااااااون:

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (            19671967  //  88  //  55

 

           )قدددددانون اسدددددم       3142 / 5 / 2      تدددددااق      42   قدددددم                      مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   ا     22           تعددددد   املددددداأل 

 :                           الطاكع املال ( لتص ح كما يل 
 

" ما الجم وا ةواسطة:
ا
                    ت اع الطواكع املال ة "املع ل م  قا
ا
                                 

 

                                                                 ال ا دددة املجدددازقا وفقدددا  املدددام  ددد ا املرسدددوم اال دددت ا  ض واملؤس دددات املتعاقددد ل  - 3

                                             مع ال ولة الل تان ة الست فاب ال را   والرسوم.
 

                                           املددددددددو ف ن يددددددددد  اةأااات واملؤس ددددددددات العامدددددددددة وذلددددددددك يددددددددد                    قمتدددددددداب الصدددددددددتاأيق قو  - 2

                                       الحاالت ال ن تح أ ةقراا ما وزقر املال ة.
 

                                                                  رالت يددد  اةأااات واملؤس دددات العامدددة ويددد  ق  مراكددد  قلدددر ض  لدددى قن ال تتجددداوز  - 1

                                مددددا  دددد ا املرسددددوم اال ددددت ا  ض وذلددددك يدددد      26                                   دددد ة الجعالددددة تلددددك املحدددد أل يدددد  املدددداأل 

                           ول ا ةقراا ما وزقر املال ة.                         الحاالت ال ن تح أ وتت م قص
 

 

        6767                                              ماس املرساوم االشاترا   رقا  ماس املرساوم االشاترا   رقا          4343                  مس املادة مس املادة       66                          تعديل الفقرة تعديل الفقرة                                                   املادة التاسعة واألرنعون:املادة التاسعة واألرنعون:

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (وتعديالته )قانون رس  الطابم املال (            19671967  //  88  //  55            تار   تار   

 

      3142 / 5 / 2      تدددددااق      42                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     61         مدددددا املددددداأل    4            تعددددد   الفقدددددرل 

                            لطاكع املال ( لتص ح كما يل :                     وتع يالته )قانون اسم ا
 

                                                                      لددى  افدددة اململلفددد ن امللددد م ن ة صددد اا فدددوات   وويصددداالت وو دددعااات أا تدددة وم يتدددة   –   4

                                                              قن ي دددددددددد أوا اسددددددددددم الطدددددددددداكع املددددددددددال  املقطددددددددددوع املتوجدددددددددد   ددددددددددا الفددددددددددوات   واةيصدددددددددداالت 

                                                                        واة ددددعااات ال ا تددددة وامل يتددددة ال ددددن يصدددد اونها  دددد رقا وقن يتقدددد موا ةتصددددااقح  دددد رقة 

 مدددددا اناهددددداب الشددددد ر املع دددددنض ةموجددددد  نمددددداذج ت دددددع ا     32         لدددددال  م لدددددة            ولالت ون دددددة
ا
                                          يومدددددا
ا
    

                          وزاال املال ة ل  ه اللاية.
 

               لفصددددا الدددد   ينشددددر                             ا                        تط ددددق قاملددددام  دددد ه الفقددددرل اةتدددد ابا مددددا قو  الفصددددا الدددد   يلدددد  ا

                 ف ه   ا القانون.
 

                                                                  تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه الفقددددرل ض  تدددد  االقت دددداب ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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                                                                                                                              إعفاء املؤسسات والشراات الت  تاشار أو التا  يات  تمدياد أجلهاا  ا  أي إعفاء املؤسسات والشراات الت  تاشار أو التا  يات  تمدياد أجلهاا  ا  أي                           دة الخمسون:دة الخمسون:      املااملا

                                                                                                                        مس السجلين التجاري واملادني بعاد نشار هارا القاانون ماس رسا  الطاابم مس السجلين التجاري واملادني بعاد نشار هارا القاانون ماس رسا  الطاابم 

                                        املال  ملدة ثالث سنواتاملال  ملدة ثالث سنوات

 

                                                                         تعفدل املؤس ددات والشددر ات ال ددن تنشددأ قو ال ددن يدتم تم يدد  قجل ددا يدد  ق  مددا ال ددجل ن 

 مددا تددااق   شددر  دد ا القددانونض مددا                    التجدداا  واملدد    لددال  
ا
                              فتدد ل  رددالث سددتوات ا ت ددااا
ا
                       

   4 و   1                                                               اسددم الطدداكع املددال  املقطددوع  ددا الصددة التأسدديس املتصددو   ل دده يدد  ال تدد يا 

      3142 / 5 / 2      تدددددددددددااق      42                           امللحدددددددددددق ةاملرسدددددددددددوم اال دددددددددددت ا   اقدددددددددددم    3              مددددددددددا الجددددددددددد و  اقدددددددددددم 

       ا ق مددددة                                                                وتع يالتدددده )قددددانون اسددددم الطدددداكع املددددال ( ومددددا اسددددم الطدددداكع املددددال  الن دددد ن  دددد

                        اق  املا  وا س م املحرال.

 

                                                                                                    إعفاء الشراات واملؤسسات مس قرامات رس  الطابم املال  إعفاء الشراات واملؤسسات مس قرامات رس  الطابم املال                                                    املادة ال ادية والخمسون:املادة ال ادية والخمسون:

                                                                  املتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقداملتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقد

 

                                                                   تعفددل املؤس ددات والشددر ات امل ددجلة يدد  ال ددجا التجدداا  وكدد لك الشددر ات امل ن ددة 

                             ض مددددا اللرامددددات  لددددى اسددددم الطدددداكع                                      امل ددددجلة يدددد  ال ددددجا الخددددا  ةالشددددر ات امل ن ددددة

                                                                 املدددددال  التاتجدددددة  دددددا  ددددد م تج يددددد  مددددد ل الشدددددركة قو املؤس دددددة  دددددرط قن يدددددتم ت ددددد ي  

  .    2022 /  32 /  13                      الرسم لال  م لة ققصا ا 

 

                                                                                          تعااااااديل تعرفااااااات بعاااااا  الصاااااا وك وال تابااااااات الااااااواردة  اااااا  تعااااااديل تعرفااااااات بعاااااا  الصاااااا وك وال تابااااااات الااااااواردة  اااااا                                                    املااااااادة الثانيااااااة والخمسااااااون:املااااااادة الثانيااااااة والخمسااااااون:

                    بم املال (بم املال (                  )رس  الطا)رس  الطا        6767  //    6767                                                                        الجداول امل  قة باملرسوم اإلشترا   رق  الجداول امل  قة باملرسوم اإلشترا   رق  
 

عدددد ي  تعرفددددات كعددددو الصددددملوي والالتاةددددات الددددوااأل يدددد  الجدددد او  امللحقددددة ةاملرسددددوم 
ُ
  ي                                                                ت
ُ
 

                                   طاكع املال ( ةح ذ تص ح كما يل :       )اسم ال    42 /  42             اال ت ا   اقم 
 

     ل.ل.       10.000                                         ا لالصة لل جا الع ل   ت ما ت لم ل فراأ مالرا  24

64 

                                         ددددا ويصددددا  ةقدددد و م لدددد  مددددا املددددا  تعط دددده ال ولددددة 

                      س ات العامة وال ل يات     واملؤ 
     ل.ل.       5.000

                                          دددددا فدددددداتوال تصددددد ا ا وزاال االتصدددددداالت للمشددددددت ك ن 

                       ة  مات ال ات  واةنت نا
     ل.ل.       5.000
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62 
                                           ددددددا ويصددددددا  يشدددددد   ولددددددى وةددددددراب واسددددددتالم قو وصددددددو  قو 

      وي اع
     ل.ل.       1.000

45 

                                     دددددا كشددددد  ة دددددان و دددددا  لدددددم ةتحرقدددددك ا ددددداب و دددددا 

                                    لالصددددة ا دددداب يرسددددله مصددددر  قو مؤس ددددة مال ددددة 

                                           تجااقدددددة قو صدددددتا  ة ولدددددى ااددددد  ال بدددددا ا قو العمدددددالب      قو 

                        وك لك املصاا  ف ما ة نها
 

     ل.ل.       1.000

16 

                                          ددددددددا ويصددددددددا  قو واقددددددددة قو فدددددددداتوال ي بددددددددا اسددددددددتالم قو 

                                          ويدددددددددد اع نقددددددددددوأ قو قواا  مال ددددددددددة تجااقددددددددددة قو سددددددددددت ات 

                                          ة ا ع )واانا( قو ة ا ع قو سوا ا ما متقوالت

30000       . .      

          لخل ددددو  قو                                ددددا ويصددددا  تصدددد اه مؤس ددددات ال ددددات  ا

                                         ددددر ات االتصدددداالت اةلالت ون ددددة )اةنت نددددا( ةقدددد و 

                     ق مة فوات   املشت ك ن

20000       . .      

           تصدددد ا ا تلددددك                                  ددددا فدددداتوال قو ةطاقددددة م دددد قة الدددد فع

                   املؤس ات قو الشر ات
30000       . .      

      . .       30000                 فاتوال ا   م  أل 12

333 

                                             ا واا  ا ددد  املددد  وال يددد   ددد ا القدددانون  تددد ما تملدددون 

                           الطدددددددددداكع وفقددددددددددا للم دددددددددداأ  العامددددددددددة             لا ددددددددددعة لرسددددددددددم

                                           الددددوااأل يدددد   دددد ا القددددانون و تدددد ما ال تملددددون لا ددددعة 

             للرسم الن  ن

30000       . .      

 

 

          19911991  //    0909  //    1010            تار   تار           9090                                                                  تعديل املادة األولى مس القانون رق  تعديل املادة األولى مس القانون رق      : :                                               املادة الثالثة والخمسون املادة الثالثة والخمسون 
  

عددددددد ي  املددددددداأل ا ولدددددددى مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 
ُ
  ي                             ت
ُ
             واملعددددددد   ةموجددددددد        3113 / 1 /  30      تدددددددااق      10 

    46               ( والقدددددانون اقدددددم     3111              )قدددددانون موازندددددة       3111 /  32 /  32      تدددددااق       250      ن اقدددددم        القدددددانو 

                      )قددانون املوازنددة العامدددة       2031 / 2 /  13      تددااق       366             والقددانون اقددم       2032 /  30 /  20      تددااق  

                      ( ةح ذ تص ح كما يل :     2031                      واملوازنات امللحقة لعام 

                                                           ا ولددددددى: فددددددرن اسددددددم لددددددروج  لددددددى امل ددددددافرقا ةطرقددددددق الجددددددو قو ال حددددددر  واسددددددم        املدددددداأل

                         ألو   لى ا   الل تان  ن.

                                                                لالفددددا    ندددد  رلددددرض يفددددرن  لددددى امل ددددافرقا ةطرقددددق الجددددو قو ال حددددر  اسددددم لددددروج  - 3

 :    ق اه
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                                   $  لى  ا م افر ما ال اجة ال  اا ة.  12

 .                              ى  ا م افر ما أاجة اجا  ا  ما     $  ل  20

 .                              $  لى  ا م افر ما ال اجة ا ولى  42

 .                                          $  لى  ا م افر  لى متن يا رات قو ي وت لاصة   300
 

                                                           يفرن الرسم  لى ةطاقات ال فر ال ن تص ا كع   شر   ا القانون.
 

                                                                         يفدرن  لدى امل ددافرقا ا د  الل تددان  ن ةطرقدق البدد  لد   ألددول م ا اا د ن الل تان ددة   - 2

                                           )لم دددددون الددددد  ل ددددد ل ل تان دددددة( ي دددددتويى ةموجددددد  يددددداكع           200000          ألدددددو  قددددد اه     اسدددددم

 .    مال 
 

                                                      تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 
 

          19911991  //    0909  //    1010            تار   تار           9090                                                                      تعديل املادة الثانية مس القانون رق  تعديل املادة الثانية مس القانون رق                                                    املادة الرابعة والخمسون:املادة الرابعة والخمسون:
 

ع ي  املاأل ال ان ة ما القانون اقم 
ُ
  ي                               ت
ُ
                    ةح ذ تص ح كما يل :       3113 / 1 / 0 3      تااق      10 

 

    نددد  رلدددر تحددد أ قصدددو  ويدددر  وك ف دددة اسدددت فاب اسدددم الخدددروج والف دددات 
ا
                                                            لالفدددا
ا
    

                                                                   املعفال مته ةقراا مشت ي يص ا  ا وزقر  املال ة وا  لا  العامة والتقا.
 

 

            تاااااااار   تاااااااار           9090                                                                      تعاااااااديل املاااااااادة الخامساااااااة ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  تعاااااااديل املاااااااادة الخامساااااااة ماااااااس القاااااااانون رقااااااا                                                  املاااااااادة الخامساااااااة والخمساااااااون: املاااااااادة الخامساااااااة والخمساااااااون: 

1010    //  0909    //  19911991          
 

عددد ي 
ُ
  ي ت
ُ
              ةح دددذ تصددد ح كمدددا       3113 / 1 /  30   ق      تددداا     10                                 املددداأل الخام دددة مدددا القدددانون اقدددم  

     يل :

                                                                     تحدد أ قصددو  ويددر  وك ف ددة اسددت فاب اسددم الدد لو   ددا يرقددق البدد  والف ددات املعفددال 

                                                          مته ةقراا مشت ي يص ا  ا وزقر  املال ة وال الل ة وال ل يات.
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          146146                                    ملرسوم اشترا   رق  ملرسوم اشترا   رق          مس امس ا      99                  مس املادة مس املادة       77                          تعديل  البند تعديل  البند     : :                                               املادة السادسة والخمسون املادة السادسة والخمسون 

                                                                                  املتعلااق ب عفااااء ورثااة اللبناااانيين الااريس ق اااوا املتعلااق ب عفااااء ورثااة اللبناااانيين الااريس ق اااوا             19591959  //  66  //    1212                    الصااادر  ااا  الصااادر  ااا  

                                                                               انفجار مرفر بيروت مس رسوم اإلنتقال    انفجار مرفر بيروت مس رسوم اإلنتقال 
 

          الصددددددددددداأا يددددددددددد       364                      مدددددددددددا املرسدددددددددددوم ا دددددددددددت ا   اقدددددددددددم    1         مدددددددددددا املددددددددددداأل    2            يعددددددددددد    ال تددددددددددد  

                                                       )فددددددرن اسددددددم انتقددددددا   لددددددى ا مددددددوا  املتقولددددددة وا دددددد  املتقولددددددة( امل ددددددا      3121 / 4 /  32

 مددا القدددانون اقدددم 
ا
                ةموجدد  ال تددد  ااكعدددا
ا
                 )تم يددد  امل دددا ومدددتح       2020  /  5 /  31      تددااق       352                 

                                                                     كعددددو اة فددددابات مددددا ال ددددرا   والرسددددوم( املتعلددددق ة  فدددداب وارددددة الل تددددان  ن الدددد يا 

                               سوم االنتقا  ةح ذ يص ح كما يل .                               ق وا ي  انفجاا مرفأ ة  وت ما ا 
 

  ض     2020 / 5 / 6             ة ددد وت ةتدددااق               انفجددداا مرفدددأ         مدددا جدددراب                           واردددة الل تدددان  ن الددد يا ق دددوا   - 2

قددة ةت  ددات مددواردهم  ددرط 
ي
                       لددى جم ددع الحقددو  وا مددوا  املتقولددة وا دد  املتقولددة املتعل
ي
                                                  

موا للايدددددة                                          ةالتصدددددااقح وامل دددددتت ات ال  وت دددددة مدددددا الواددددد ات       2022 /  32 /  13       ي          قن يتقددددد ي

                                                               املال ددة امل تصدددة ة طدددائهم التدد ل   املطلدددوب لالستحصدددا   لددى االدددم اصدددر اةاث 

 ل صو .                وو طائهم م كرات 
ا
       االنتقا  وفقا
ا
             

 

          146146                                                                ماااس املاااادة التاساااعة ماااس القاااانون رقااا  ماااس املاااادة التاساااعة ماااس القاااانون رقااا        55                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد                                                   املاااادة الساااابعة والخمساااون املاااادة الساااابعة والخمساااون 

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار   
 

      3121 /  04 /  32      تددددددااق       364                                مددددددا املدددددداأل التاسددددددعة مددددددا القددددددانون اقددددددم    2          عدددددد   ال تدددددد   ي

               ل ص ح كما يل :

       تجاوز:                       اةار ة الصاف ة ال   ال ي                             يعفل ما الرسم الج ب ما الحصة   - 2

                                                    لملا ما الفروع وا زواج والوال يا: ستماية مل ون ل  ل. - ق  

                                                                 لملا ما ا صو  ا   الوال يا وا خ وا لا: ما تان وقا عون مل ون ل  ل. - ب  

                                           لملا ما ةاق  الوارة: م ة و شرون مل ون ل  ل. - ج  
 

                                                وق ا  ولى ق مة الج ب املعفل ما اصة ا والأ االار ة:

                                   يملدددون الولدددد  مصددداةا كعا ددددة أا مدددة تمتعدددده                                رالرما دددة وسدددتون مل ددددون ل ددد ل  تدددد ما  -

           ا العما.
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             الولددد  القاصدددر                                                     قا عدددة و شدددرون مل دددون ل ددد ل  دددا  دددا  دددام قو ك دددر العدددام يفصدددا -

                          ا ال امتة  شرل ما  مره.

                                                                 ما تدددددان وقا عدددددون مل دددددون ل ددددد ل  تددددد ما يملدددددون  لدددددى  ددددداتق الواقدددددذ زوج قو زوجدددددة  -

                لددى قن ال يتعدد                                                           وم ددة و شددرون مل ددون ل دد ل  ددا  ددا ولدد  لددم يتجدداوز ال امتددة  شددرل 

                                          مجموع   ه اة افات ا وأ ستما ة مل ون ل  ل 

                                                                      ويشددت ط لالسددتفاأل مددا اة ددافات الددوااأ تعدد اأ ا يدد   دد ه الفقددرل قن يملددون ال ددب  

 ةتااق  وفال
ا
            ال   ا شأ الحق بها قا ما
ا
       املواث.                         

 

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار             146146                              مس القانون رق  مس القانون رق          1616                        تعديل املادة تعديل املادة                                                   املادة الثامنة والخمسون:املادة الثامنة والخمسون:

 

               لتص ح كما يل :      3121 /  04 /  32      تااق       364               ما القانون اقم     34           تع   املاأل 
 

                                                                تعفددددددل مددددددا الرسددددددوم جم ددددددع امل ددددددا  ات واة انددددددات واملددددددتح ال ددددددن تددددددؤأ  مددددددا ا مددددددوا  

  دددا   دددة ال تتجددداوز ق ماهدددا 
ا
                        العامدددةض وتعفدددل قي دددا
ا
                              قا عدددة  شدددر مل دددون وقا عما دددة قلددد                    

                            ا  ددان املو ددوب لدده مؤس ددة ل  يددة                                         ووذا زاأت ي ددتويى الرسددم  لددى ال قدداأل وال وذ       ل دد ل.

                                                                            قو جمع ددددة اقا دددد ة قو رقاف ددددة قو فت ددددة قو ل  يددددة قو أين ددددة ةمددددا فدهددددا ا وقددددا  ال ين ددددة 

  .                  ت عماية مل ون ل  ل                  فيشما اة فاب م ل  

 

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار             146146                              مس القانون رق  مس القانون رق          4343                        تعديل املادة تعديل املادة                                                   املادة التاسعة والخمسون املادة التاسعة والخمسون 

 

               لتص ح كما يل :      3121 /  04 /  32      تااق       364               ما القانون اقم     61          ع   املاأل  ت
 

                                                                   دددددالول  لدددددى اسدددددوم االنتقدددددا  املحددددد أل يددددد  الجددددد و  امللحدددددق بهددددد ا املرسدددددوم اال دددددت ا   

                                                              يفددددرن اسدددددم انتقددددا  مقطدددددوع قدددد اه لم دددددة ةددددا ل   لدددددى جم ددددع الحقدددددو  وا مدددددوا  

                                                                          املتقولدددددة وا ددددد  املتقولدددددة ال دددددن تدددددؤو  ولدددددى الل ددددد ض ةاسدددددتاتاب ال ولدددددة وال لددددد يات ةطرقدددددق 

                                                             لوصدددد ة قو ال  دددددة قو الوقدددد ض قو ةدددددأ  يرقددددق رلدددددر ةددددال  دددددون يعدددداأ  ق ماهدددددا          اةاث قو ا

          الحق ق ة.
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            ق مددددددة الحقددددددو                                                    يتوجدددددد   دددددد ا الرسددددددم اة دددددداي  املقطددددددوع  لددددددى الجدددددد ب مددددددا مجمددددددوع

       ويعتبدد                             مايتددا مل ددون ل دد ل ل تان ددةض                                              وا مددوا  والقدد م املتتقلددة ا دد  الصدداي  الدد   يتجدداوز 

                 العتاصر امل  وال.                                        ما ال يون وااللتطامات املت ت ة  لى مجموع

 لن دد  اصدد  الوارددة 
ا
                 يمالددا ةتدداب لطلدد  ق ددحاب العالقددةض توزيددع  دد ا الرسددم وفقددا
ا
                                                 

  املام الفقرل ال اةقة ما   ه املاأل
ا
                                  وأون ا ت اا ا ما ق  اب الت كةض لالفا
ا
                                   .  

 

                                                                                                تعااااااديل جاااااادول معاااااادالت رسااااااوم االنتقااااااال عتااااااى ال صااااااص والشااااااطور تعااااااديل جاااااادول معاااااادالت رسااااااوم االنتقااااااال عتااااااى ال صااااااص والشااااااطور                               املااااااادة السااااااتون:املااااااادة السااااااتون:

                              الخاضعة للرس :الخاضعة للرس :

  

                                                  الت اسددددوم االنتقدددا   لددددى الحصددد  والشددددطوا الخا دددعة للرسددددم        جدددد و  معددد     يعددد   

               وقص ح كما يل :

 
 طوا الحص  

 الخا عة للرسم

 الف ة الخام ة الف ة الراكعة الف ة ال ال ة الف ة ال ان ة الف ة ا ولى

 الفروع

 ا زواج

 ا صو  ا   الوال يا الوال ان

 ا لولض وا لوات

 العم قو العمة الخا 

 ا خ الخالة قوالأ

 قوالأ ا لا

 ةاق  اململلف ن

 34 32 1 4 1 1000000000للاية 

 1000000003ما  

 35000000000ولى 

2 1 32 34 23 

 35000000003ما 

 10000000000ولى 

 

2 32 34 23 22 

 10000000003ما 

 40000000000ولى 

 

30 34 20 24 11 

 40000000003ما 

ولى 

3002000000000 

 

32 35 26 13 11 

 ي ق   اما 

3002000000000 

32 35 26 14 62 
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                                                                    ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار   ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار           1717                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                                 املاااااادة ال ادياااااة والساااااتون:املاااااادة ال ادياااااة والساااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717
  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      32           تعدددد   املدددداأل 

                   ةح ذ تص ح  التال :

  املام الفقرل ا ل 
ا
                  لالفا
ا
  :  34             ل ما املاأل     

                                                                     تعتبدد   دداارل ا ت ددااا مددا تددااق  ونجاز ددا الفعلدد  وملدد ل رددالث سددتوات كحدد  قق ددد   - 3  

                                                                       ا ةن دددة الج يددد ل املنشدددأل مدددا ق دددا تجددداا ا ةن دددة الخا دددع ن ل دددرق ة الددد لا ال دددن لدددم 

  دددددا 
ا
    تشددددلا ولددددم تددددؤجر كعدددد  ونجاز دددداض  دددددرط قن يقدددد م املالددددك قو امل ددددت مر تصددددرقحا
ا
                                                              

                               ا ك   ا ت ااا ما تااق  اةنجاز.                       الشلوا ي  م لة   ر  لى 

                                       (ض تعتبددد   ددداارل مدددا تدددااق  ونجاز دددا الفعلددد   3                                   ةاسدددتاتاب ا ةن دددة الدددوااأل يددد  الفقدددرل )  - 2

                                                                     وملدددد ل سددددنت ن كحدددد  قق دددد   ا ةن ددددة قو قق ددددام ا ةن ددددة الج يدددد ل ال ددددن لددددم تشددددلا ولددددم 

  ددددا الشددددلوا يددددد  
ا
              تددددؤجر كعدددد  ونجاز دددداض  دددددرط قن يقدددد م املالددددك قو امل ددددت مر تصدددددرقحا
ا
                                                     

                                         ة   ر  لى ا ك   ا ت ااا ما تااق  اةنجاز.   م ل

                                                                           وذا اسدتمر الشدلوا ملد ل ت قدد   دا ردالث سددتوات ةالن د ة ل ةن دة املشدداا ولدهدا يد  ال تدد  

   2                                                                       مدددا  ددد ه املددداألض قو ملددد ل ت قددد   دددا سدددنت ن ةالن ددد ة ل ةن دددة املشددداا ولدهدددا يددد  ال تددد     3

            ن ةامل ددددة( مددددا          % ) لم ددددو   20                                           مددددا  دددد ه املدددداألض تمللدددد  ا ةن ددددة ةالشددددلوا  لددددى قسددددا  

                           اةيراأات الصاف ة املق ال. دد 

  .    2022 / 3 / 3ُ                         ُيعما به ا الت  اةت اب ما   

 

                                                                    ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار   ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار           2020                          تعاااااديل  املاااااادة تعاااااديل  املاااااادة                                                 املاااااادة الثانياااااة والساااااتون:املاااااادة الثانياااااة والساااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717
 

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      20           تعدددد   املدددداأل 

              تص ح  التال :     ةح ذ 
   

 لحراسددته أون قن يفقدد  
ا
                     يحددق للمالددك قو امل ددت مر قن ُي قدد  يدد  ال تدداب الشدداار نددايواا
ا
                            ُ                          

                                                                اقدددده يدددد  االسدددددتفاأل مددددا وقدددد  ال دددددرق ة وذلددددك ملدددد ل ردددددالث سددددتوات ةالن دددد ة لتجددددداا 

                                                       العقااات امل ن ة ومل ل سنت ن ي  الحاالت ا لر ض كح  قق   .
 

  .    2022 / 3 / 3ُ                     ا    ُيعما به ا الت  اةت ابا ما 
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                                                                    ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار   ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار           3636                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                                 املاااااادة الثالثاااااة والساااااتون:املاااااادة الثالثاااااة والساااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717
  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      14           تعدددد   املدددداأل 

               لتص ح كما يل :

                                               ترا ى ي  تق ير اةيراأات الصاف ة ا صو  التال ة:

 للتقدد ير ق - 3
ا
          تعتمدد  قساسددا
ا
                                                   مددة ةدد   اةيجدداا املتفددق  لدهددا ةدد ن املددؤجر وامل ددتأجر اذا            

 تقددددا  دددد ه الق مددددة  ددددا                               امالددددا معرفاهددددا والت بددددا مددددا  ددددحاهاض 
ي
                   ددددرط قال
ي
     % مددددا   20      

 تعتبدددد  الق مددددة 
ي
              ق مددددة التقدددد ير امل ا ددددر الدددد   تتددددواله أوا ددددر التحقددددق امل تصددددةض ووال
ي
                                                       

 ل  
ا
ا اةيددراأات الصدداف ة وفقددا     الددوااأل يدد  العقدد  ا دد  واقع ددة ض وتقدد ي
ا
           صددو  املت عددة                                   ي                       

                " ما   ه املاأل. 1          ي  ال ت  "

               ا ةن ددددددة املشدددددددابهة                                                     قمددددددا اذا تعدددددد ا ذلدددددددك فتقدددددد ا اةيدددددددراأات الصدددددداف ة ةاملقاانددددددة مدددددددع - 2

                              املؤجرل ي   رو  وقاوا  ممارلة.

            ولددددددددى العتاصددددددددر                                                       قمددددددددا اذا تعدددددددد ات املقاانددددددددة فتقدددددددد ا اةيددددددددراأات الصدددددددداف ة ةاالسددددددددتتاأ - 1

                              امل ددااةض املتطقددةض نو  ددة ال تددابض                                             ا ساسدد ة ال ددن تددؤرر يدد  ق مددة العقدداا التأج  يددة: 

                                                                       متممدددات ال تدددداب )ت ف دددةض تب يدددد ض مصددددا  ض انت فدددونض الدددد ...( وا   دددا مددددا العتاصددددر 

         ةامل دددددة مدددددا              % )ار دددددن ونصددددد     2.5                                      دددددرط ان يدددددؤما ال تددددداب ملالالددددده مدددددا ال يقدددددا  دددددا 

                   ق مته ك    ويجاا(.
 

                                                        تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقرااات تص ا  ا وزقر املال ة.

 
                                                                    ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار   ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املباياااااة تاااااار           4747                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                 رابعاااااة والساااااتون:رابعاااااة والساااااتون:                املاااااادة الاملاااااادة ال

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717
 

         وتع يالتددددده     3142 / 1 /  32                                  مدددددا قدددددانون  دددددرق ة ا مدددددالي امل ن دددددة تدددددااق      62           تعددددد   املددددداأل 

                   ةح ذ تص ح كما يل :
 

                                                                       يددتم التملل دد  ةال ددرق ةض كعدد  تح يدد  تددااق   شددوب الحددق بهدداض  لددى قسددا  اةيددراأات 

 منهدددا  تددد  االقت دددابض مقددد اا التنطيدددا الخدددا  ةددد عو أوا     الصدددا
ا
                                                ف ة ل ةن دددة مح دددوما
ا
                 

       ال الا.
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 مددددا ة ايددددة 
ا
          تجدددد ق  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة  لددددى قق ددددام العقدددداا  ددددا  لددددى ادددد ل ا ت ددددااا
ا
                                                           

 لددد   الددد وا ر العقااقدددةض يددد  ادددا  توج دددا تلدددك 
ا
                                        العدددام الددد   هدددجا ف ددده اةفدددراز قصدددوال
ا
                              

                               ال رق ة  ا فت ل ما ق ا اةفراز.
 

                                                                أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر   تحدددد

        املال ة.

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار           5252                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                 املااااادة الخامسااااة والسااااتون:املااااادة الخامسااااة والسااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717

  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      22           تعدددد   املدددداأل 

    ل :           لتص ح كما ي

                       مل ددددددون ل ددددد ل مدددددا اةيددددددراأات         أرنعاااااين            ض يندددددط  م لددددد      2022                        اةتددددد اب مدددددا ويدددددراأات العددددددام 

                                                             الصدددداف ة الخا دددددعة لل ددددرق ة لملدددددا واددددد ل سددددالت ة يشدددددلل ا ملددددخ  ي  عددددد  ةصدددددفة 

                                                     مالك او اا  الشر اب ي  امللال ة او ما  و ي  االم املالك.

        لال ددة  ددا                                                              ي ددتف   ا ملددخا  املشدداا الدددهم يدد  الفقددرل ا ولددى  ددا ةن دد ة اصددته يدد  امل

                                                                 وادددددد ت ن سددددددالتيت ن فقدددددد  م مددددددا ةلدددددد   دددددد أ أوا ال ددددددالا ال ددددددن  ددددددللو ا قو يشددددددللو ا 

                                                 وذلك  ا الوا ت ن ذات الق مت ن التأج  يت ن ا  لى.

                                                                 يحفددددو اددددق املالددددك ةاالسددددتفاأل مددددا تنطيددددا سددددالته  ددددا ال ددددتوات ال دددداةقة والالاقددددة 

       اض  لدددى                                                                  لتدددااق   ددد ا التعددد يا ةددد با مدددا تدددااق  و دددلاله أون تط  دددق قاملدددام مدددروا الددد م

                                   ما اقو  الخ قتة وال يمالا است أاأ ا.                            قن تعتب  ال را   امل  أل اقا

                                                                  تح أ  ت  االقت اب أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار           5454                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                 املااااادة السادسااااة والسااااتون:املااااادة السادسااااة والسااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717

  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                 ا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق   مدددد    26           تعدددد   املدددداأل 

                   ةح ذ تص ح كما يل :

                                                                     ت  ددع ل دددرق ة اةمدددالي امل ن ددة اةيدددراأات الصددداي  ال دددتوقة ال ددن تعدددوأ للممللددد  مدددا 

                                لى ا لض وفقا للمع الت التال ة:         ا  قاا 
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                                                          % للشطر ما اةيراأات ال   ال يتجاوز ماية و شرقا مل ون ل  ل. 6  -

                                                                 للشدددطر مدددا اةيدددراأات الددد   ي قددد   لدددى مايدددة و شدددرقا مل دددون ل ددد ل وال يتجددداوز   %  4  -

                         م  ن وقا ع ن مل ون ل  ل.

                                                             % للشدددددددددطر مدددددددددا اةيدددددددددراأات الددددددددد   ي قددددددددد   لدددددددددى م  دددددددددن وقا عددددددددد ن مل دددددددددون ل ددددددددد ل وال  5  -

                          رالرماية وست ن مل ون ل  ل.        يتجاوز 

          ن ل دد ل وال                                                            % للشددطر مددا اةيددراأات الدد   ي قدد   لددى رالرمايددة وسددت ن مل ددون مل ددو   33  -

                          يتجاوز ستماية مل ون ل  ل.

                                                     % للشطر ما اةيراأات ال   ي ق   لى ستماية مل ون ل  ل.  36  -

                                  وال ت ا  قية  الول  لى   ه ال رق ة.

 

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار           5656                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                 املااااادة السااااابعة والسااااتون:املااااادة السااااابعة والسااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717

 

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                        رق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق            مددددا قددددانون  دددد    24           تعدددد   املدددداأل 

                   ةح ذ تص ح كما يل :
 

                            مدددا قدددانون  ددددرق ة ا مدددالي امل ن ددددة     26                                     تط دددق املعددد الت والشددددطوا الدددوااأل يددد  املدددداأل 

  .      2022                              املع لة ا ت ااا ما ويراأات ستة 

 

 

                                                                        مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبايااااة تااااار         5858                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                 املااااادة الثامنااااة والسااااتون:املااااادة الثامنااااة والسااااتون:

                  وتعديالتهوتعديالته            19621962  //  99  //    1717

  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      25           تعدددد   املدددداأل 

               لتص ح كما يل :

                                                                  لددددى  ددددا ممللدددد  ةال ددددرق ة يملددددك قو ي ددددت مر  قددددااا م ن ددددا واادددد ا قو اصصددددا يدددد    -   3

                                                                        قدداا م  ددن واادد  وقحصددا مددا جددراب ملال تدده قو اسددت مااه  لددى ويددراأات صدداف ة ت قددد  

                                                       يد  ال ددتة  ددا  دا  قدداا ضقن يتقدد م مدا الدد ا رل املال ددة امل تصددة             مليااون لياارة    40    دا 

                               قو  ني ان ما  ا ستة ي  ن ف ه :            ةتصرقح ق ا
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                  اقم العقاا وموقعه  -

                            مق اا اصته ي  العقاا ةا س م  -

                                  ويراأات العقاا الحق ق ة قو املق ال  -

                           ال رق ة املتوج ة  لى العقاا  -

 

                                           ق ة املتوج ة  لى العقاا  ت ما يق م التصرقح.                        لى اململل  قن ي  أ ال ر   -   2
 

                                                                 تحدد أ أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املدداألض  تددد  االقت دددابض ةموجددد  قددراا يصددد ا  دددا وزقدددر   - 1

        املال ة.
 

 

                                                                                                                اشاترا  إعطااء القيماة الترجيرياة للعقاار أو القسا  ماس العقاار اشاترا  إعطااء القيماة الترجيرياة للعقاار أو القسا  ماس العقاار                                                 املادة التاسعة والساتون:املادة التاسعة والساتون:

                                                                            بتسديد ال رائب املتوجبة عتى العقار فقطبتسديد ال رائب املتوجبة عتى العقار فقط
 

عطددل الق مددة التأج  يددة للعقدداا قو             يدد  اددا   دد م
ُ
                               وجددوأ و دداال  جدد  لصددال، الخ قتددةض ت
ُ
                               

                                                                         الق ددم مددا العقدداا كعدد  اسددت فاب  ددرق ة ا مددالي امل ن ددة املتوج ددة  لددى  دد ا العقدداا قو 

 
ا
 الق ددم مددا العقدداا و لددى العقدداا ق ددا اةفددراز واسددت فاب  ددرق ة الدد لا املتوج ددة وفقددا
ا
                                                                        

 مددددا املدددداأل 
ا
           املددددام ال تدددد  ج مددددا رال ددددا
ا
                                ا قددددانون  ددددرق ة الدددد لاض أون ا ددددت اط  مدددد    62                      

                                                ت  ي  قية اسوم قو  را   قلر  متوج ة  لى ال ا ع.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تاااااااااار   تاااااااااار             379379                              ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا  ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا          1919                                              إضاااااااااافة بناااااااااد إلاااااااااى ناااااااااص املاااااااااادة إضاااااااااافة بناااااااااد إلاااااااااى ناااااااااص املاااااااااادة                                 املاااااااااادة السااااااااابعون:املاااااااااادة السااااااااابعون:

                                      عتى القيمة امل افة(عتى القيمة امل افة(                                    وتعديالته )ال ر بة وتعديالته )ال ر بة             20012001  //    1212  //    1414
 

         وتع يالتدددده       2003 /  32 /  36      تددددااق       121               مددددا القددددانون اقددددم     31                  ي ددددا  ولددددى ندددد  املدددداأل 

                                              )ال رق ة  لى الق مة امل افة( ال ت  التال  نصه:

      2020 / 4 /  34      تدددددااق       351                                              " مل دددددات و ددددد  اللددددد اب املتصدددددو   نهدددددا يددددد  القدددددانون اقدددددم 

        الل اب.                                                    )تحف ط و   الل اب( ال ن تقوم بها الج ات املعت ة ةو   

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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            تاااار   تاااار             379379                      ماااس القاااانون ماااس القاااانون         4949                                                          إل ااااء الفقااارة األخيااارة ماااس املاااادة إل ااااء الفقااارة األخيااارة ماااس املاااادة                                                   املاااادة ال ادياااة والسااابعون:املاااادة ال ادياااة والسااابعون:

                                                                                        وتعديالتاااااه )ال ااااار بة عتاااااى القيماااااة امل اااااافة( امل اااااافة وتعديالتاااااه )ال ااااار بة عتاااااى القيماااااة امل اااااافة( امل اااااافة             20012001  //    1212  //    1414

                                      )تحفيز وهب ال راء()تحفيز وهب ال راء(      22      020020  //  66  //    1616            تار   تار             183183                                    بموجب القانون رق  بموجب القانون رق  

 

      2003 /  32 /  36      تدددددددددددااق       121           مدددددددددددا القدددددددددددانون     61                            تلغدددددددددددى الفقدددددددددددرل ا ل ددددددددددد ل مدددددددددددا املددددددددددداأل 

     351                                                              وتع يالتددددده )ال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة( امل دددددافة ةموجددددد  القدددددانون اقدددددم 

                    )تحف ط و   الل اب(.      2020 / 4 /  34      تااق  

 

                              مس القانون رق  مس القانون رق          3030          ملادة ملادة                                                                         تعديل الفقرتين الثانية والثالثة مس اتعديل الفقرتين الثانية والثالثة مس ا                                                  املادة الثانية والسبعون:املادة الثانية والسبعون:

                                            وتعديالتاااااااه )ال ااااااار بة عتاااااااى وتعديالتاااااااه )ال ااااااار بة عتاااااااى             20012001  //    1212  //    1414            تاااااااار   تاااااااار             379379                القاااااااانون القاااااااانون               379379

                              القيمة امل افة(القيمة امل افة(

 

     121        القددانون        121               مددا القددانون اقددم     10                                        تعدد   الفقرتددان ال ان ددة وال ال ددة مددا املدداأل 

                                                 وتع يالتددددده )ال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة(ض ةح دددددذ تصددددد حا       2003 /  32 /  36      تدددددااق  

         كما يل :

.....     .....      

    20                                                               يحدددددق للخا دددددع لل دددددرق ة قن يقددددد م كعددددد  اناهددددداب قيدددددة سدددددتة م الأيدددددة و دددددما م لدددددة 

ض يلدد  اسددت أاأ اصد   فددا و ال ددرق ة القاةلددة للح دم بهدد ا التددااق ض  لددى قن ال 
ا
                                                                     يومدا
ا
    

              ل  ل ل تان ة.              خمسين مليون                               يقا امل ل  املطال  ةاست أاأه  ا 

                  لل دددرق ة و دددما م لددددة                                                   يحدددق للمصددد اقا قن يقددد مواض كعدددد  نهايدددة قيدددة فتددد ل اات دددداب 

ض يلددددددد  اسدددددددت أاأ فدددددددا و ال دددددددرق ة القاةلدددددددة للح دددددددم املحت ددددددد ة  دددددددا تلدددددددك     20
ا
                                                        يومدددددددا
ا
    

              ل  ل ل تان ة.              خمسين مليون                                                الفت لض  لى قن ال يقا امل ل  املطال  ةاست أاأه  ا 

.........          

 

                              ماس القاانون رقا  ماس القاانون رقا          5959                                                                          تعاديل الفقارة ماا قبال األخيارة ماس  املاادة تعاديل الفقارة ماا قبال األخيارة ماس  املاادة                                                   املادة الثالثة والسابعون:املادة الثالثة والسابعون:

                                                                          وتعديالته )ال ر بة عتى القيمة امل افة(وتعديالته )ال ر بة عتى القيمة امل افة(            20012001  //    1212  //    1414            تار   تار                 379379

 

      تدددددددددااق         121               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     21                                   تعددددددددد   الفقدددددددددرل مدددددددددا ق دددددددددا ا ل ددددددددد ل مدددددددددا املددددددددداأل 

                                                         وتع يالته )ال رق ة  لى الق مة امل افة(ض ةح ذ تص ح كما يل :      2003 /  32 /  36

..........           
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          يومددداض يلددد      20     لدددة                                                   يحدددق للممللددد  قن يقددد م  تددد  نهايدددة قيدددة سدددتة م الأيدددة و دددما م

                                                                          اسددت أاأ ةالن دد ة للعمل ددات املعفددال وفقددا"  املددام  دد ه املدداألض  لددى قن ال يقددا امل لدد  

                                      ل ددد ل ل تان دددةض وقددد وا امل لددد  الددد   يقدددا  دددا             خمساااين ملياااون                     املطالددد  ةاسدددت أاأه  دددا 

               خمسااين مليااون 
ا
 وفقددا

ا
 ل دد ل ولددى ال ددتة الالاقددةض قمددا يدد  اددا  لددم يعدد  اململلدد  مصددتفا

ا
     

ا
                                                    

                                                       األ ف حددددق لدددده قن يقدددد م يلدددد  االسددددت أاأ املدددد  وا م مددددا ةللددددا ق مددددة              املددددام  دددد ه املدددد

       الطل .

.........          

 

            تااااااااااااااار   تااااااااااااااار             144144                              مااااااااااااااس القااااااااااااااانون رقاااااااااااااا  مااااااااااااااس القااااااااااااااانون رقاااااااااااااا          5959                        تعااااااااااااااديل املااااااااااااااادة تعااااااااااااااديل املااااااااااااااادة                                                   املااااااااااااااادة الرابعااااااااااااااة والساااااااااااااابعون:املااااااااااااااادة الرابعااااااااااااااة والساااااااااااااابعون:

    ((        20192019                                                      )قانون املوازنة العامة لعام )قانون املوازنة العامة لعام         20192019  //  77  //    3131

 

عدددد ي  املدددداأل 
ُ
  ي        ت
ُ
   مددددة                    )قددددانون املوازنددددة العا    2031 / 2 /  13      تددددااق       366               مددددا القددددانون اقددددم     21 

                      (ض ةح ذ تص ح كما يل :    2031     لعام 
 

ددق للايددة                               % )رالرددة ةامل ددة(  لددى امل ددتواأات  1               اسددم مقطددوع قدد اه       2021 /  32 /  13ُ   ي        ُيط ي

                                                                 الخا دددددددددعة لل دددددددددرق ة  لدددددددددى الق مدددددددددة امل دددددددددافةض ةاسدددددددددتاتاب مددددددددداأل ال ندددددددددطيا واملعددددددددد ات 

                                                  الصتا  ة واملواأ ا ول ة امل تعملة للصتا ة وال اا ة.
 

أ املعددد ات واملدددواأ ا ول حددد ي
ُ
  ي                    ت
ُ
ُ  ي                    دددة املشددداا ولدهدددا ق دددالهض ةمرسدددوم ُيتي ددد  يددد  مجلدددس الدددوزااب                               

                              ة وال اا ة واالقتصاأ والتجاال.    ا                                ةتابا  لى اقت ا  وزااب املال ة والصتا 

  

                                          الت  تعمل عتى الطاقة الت  تعمل عتى الطاقة                                                                   إعفاء األجهزة واملعدات قير الهجينةإعفاء األجهزة واملعدات قير الهجينة                                                  املادة الخامسة والسبعون:املادة الخامسة والسبعون:

                    مة امل افة مة امل افة                                                                                                         الشمسية لتوليد الطاقة ال هرةائية مس ال ر بة عتى القيالشمسية لتوليد الطاقة ال هرةائية مس ال ر بة عتى القي

                                        ومس الرسوم الجمركيةومس الرسوم الجمركية

 

    ندددددد  رلددددددرض تعفددددددل مددددددا ال ددددددرق ة  لددددددى الق مددددددة امل ددددددافة ومددددددا الرسددددددوم 
ا
                                                         لالفددددددا
ا
    

          %ض ا ج ددد ل  1                                                             الجمرك دددةض ةمدددا فدهدددا الحددد  ا أ دددل للرسدددم الجمر ددد  والرسدددم املقطدددوع الدددد

                                                               واملعددددددددد ات ا دددددددددد  ال ج تدددددددددة ال ددددددددددن تعمددددددددددا  لدددددددددى الطاقددددددددددة الشم ددددددددد ة لتول دددددددددد  الطاقددددددددددة 

 مدددددددا تدددددددااق   شدددددددر  ددددددد ا القدددددددانون وللايدددددددة                       الال ربا  دددددددةض ال دددددددن يدددددددتم
ا
                                 اسدددددددت  اأ ا ا ت دددددددااا
ا
                 

13  / 32  / 2026    .  
 

                                                                 تحدددددد أ أقدددددددا ق تط  ددددددق  ددددددد ه املددددددداأل ةمددددددا فدهدددددددا ا ج ددددددد ل واملعدددددد اتض  تددددددد  االقت دددددددابض 

                                                ةموج  قراا يص ا  ا وزااب املال ة والطاقة وامل اه.
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            تاااار   تاااار           5555                                                                                  تعاااديل املاااادة األولاااى ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا  تعاااديل املاااادة األولاااى ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا                                                    املاااادة السادساااة والسااابعون:املاااادة السادساااة والسااابعون:

                                                                                  )تمديد توقيف العمل بقانون ضر بة األراض  ()تمديد توقيف العمل بقانون ضر بة األراض  (            19831983  //  88  //    1717

 

       )تم يدددددد        3151 / 5 /  32      تددددددااق      22                                        تعدددددد   املدددددداأل ا ولددددددى مددددددا املرسددددددوم اال ددددددت ا   اقددددددم 

 ملا يل :
ا
        توق   العما ةقانون  رق ة ا اا  ن..(ض وفقا
ا
                                          

 

          الصدددددددددداأا يدددددددددد      22                          مفعددددددددددو  املرسددددددددددوم اال ددددددددددت ا   اقددددددددددم       2026 /  32 /  13           يمدددددددددد أ للايددددددددددة 

                                                القا  ن ةتم ي  توق   تط  ق قانون  رق ة ا اا  ن.  و       3151 / 5 /  32

 

                                                                                                        فرض رس  جمراي عتاى السالم والب اائم التا  يات  اساتيرادها فرض رس  جمراي عتاى السالم والب اائم التا  يات  اساتيرادها                                                   املادة السابعة والسبعون:املادة السابعة والسبعون:

   ُ         ٌ                   ُ         ٌ                  وُ صنم مثيٌل لها منها    لبنانوُ صنم مثيٌل لها منها    لبنان

 

                               %ض  لددددى ال ددددلع وال  ددددا ع ال ددددن يددددتم   30                     سددددتوات اسددددم جمر دددد  قدددد اه    2ُ         ُيفددددرن ملدددد ل 

صدددددتع يددددد  ل تدددددان                                      م  دددددا لتلدددددك ال دددددلع وال  دددددا ع ةالم دددددات تالفددددد                       ي            اسدددددت  اأ ا وذا  دددددان يي

                       ٍ                     االساهالي املحل  كشملا  اٍ ض قو تصت  ك لع فالرل.
 

أ ال  ددا ع وال ددلع الخا ددعة للرسددم ةقددراا مددا مجلددس الددوزااب ةتددابا  لددى اقتدد ا   حدد ي
ُ
  ي                                                         ا            ت
ُ
 

                                         وزااب املال ة والصتا ة واالقتصاأ والتجاال.

 
                                                        والر اضااية الوافاادة إلااى لبنااان والر اضااية الوافاادة إلااى لبنااان                                                     إعفاااء  املجموعااات السااياحيةإعفاااء  املجموعااات السااياحية                                                  املااادة الثامنااة والساابعون:املااادة الثامنااة والساابعون:

                  ضمس شرو ضمس شرو                                                   مس رس  سمة اإلقامة واملرور مس رس  سمة اإلقامة واملرور 

 

    ندددد  رلددددرض تعفددددل املجمو ددددات ال دددد اا ة 
ا
                                   لالفددددا
ا
          ولددددى ل تددددان          الوافدددد ل           والرقا دددد ة    

                                                                   مدددددا اسدددددم سدددددمة اةقامدددددة واملدددددرواض وذا  اندددددا مددددد ل وقاماهدددددا ال تتعددددد   قسددددد وعض وذلدددددك 

  .    2021 /  32 /  13      للاية 
 

                                اقا دددددددد ة"  ددددددددا مجمو ددددددددة مؤلفددددددددة مددددددددا واادددددددد                                يف ددددددددم كع دددددددداال "مجمو ددددددددة سدددددددد اا ة قو 

 وما فو .
ا
         و شرون ملخصا
ا
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            تااااار   تااااار           2020                                              مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا  مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا        33                              إل اااااء نااااص املااااادة إل اااااء نااااص املااااادة                                                   املااااادة التاسااااعة والساااابعون:املااااادة التاسااااعة والساااابعون:

1818    //  1212    //  19391939          

  

              املع لدددددة ةاملددددداأل       3111 /  32 /  35      تدددددااق    LE /  20                   مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا      1           تلغدددددى املددددداأل 

                   ت    ةالت  ا ت :  وت     321    اقم       2000                    ما قانون موازنة  ام     62

 

 ي دددددتويى اسدددددم الفدددددرام واة شدددددابات واةفدددددراز  "
ا
                                      وذا  دددددان االنتقدددددا  يتتددددداو   قدددددااا م ن دددددا
ا
                                  

                                                                       واملقاسددمة وامل األددة  لددى قسددا  امل لدد  الحاصددا مددا  ددرب الق مددة التأج  يددة امل يتددة 

                                                            )قا عددددون( ا ددددذ تقددددوم املصددددال، املال ددددة اةقل م ددددة يدددد  املحاف ددددات وأا ددددرل     60       ةددددالرقم 

                                                               الي امل ن دددة يددد  ة ددد وت ةت مددد ن الق مدددة التأج  يدددة ةتدددااق  و طائهدددا وذلدددك           دددرق ة ا مددد

                                                                  للايددة اات دداب الرسددوم العقااقددة كعدد  تح يددد  واةدد، ومفصددا للحصددة امل متددة مدددا 

                                                                      وجمددددال  الت مدددد نض وون قمانددددات ال ددددجا العقدددداا  مل مددددة ةتط  ددددق  دددد ا الت مدددد ن أون 

                 ك  تدد ما يملددون  دد ا                                                      ق  تعدد يا يدد  ق مددة الحصددة امل متددة ةالن دد ة لعقددوأ ال  ددع وذلدد

 .                                                  امل ل  ي ق   لى ا سعاا امل  وال ي  الصملوي واملصر  بها
 

                                                                   تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل  ت  االقت اب ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة".

 

 

                                                                                                                        تحدياد واساتيفاء الرساوم  ا  دوائار املفوضايات السياساية والقنصاليات تحدياد واساتيفاء الرساوم  ا  دوائار املفوضايات السياساية والقنصاليات                                   املادة الثماانون:املادة الثماانون:

                                                بالدوالر األميراي واليوروبالدوالر األميراي واليورو

  

 
ا
 لالفددددددا
ا
                                                             ندددددد  رلددددددر  تحدددددد أ وت ددددددتويى الرسددددددوم يدددددد  أوا ددددددر املفو دددددد ات ال  اسدددددد ة       

 ل ددعر الصددر  املعتمدد  مددا ق ددا 
ا
 وفقددا

ا
                          والقتصددل ات ةالدد والا ا م   دد  وال ددواو اصددرا

ا
     

ا
                                       

 .          مصر  ل تان
 

                                                                        يدتم تحوقددا امل ددال  املحصدلة ةالدد والا ا م   دد  قو ال ددواو وتدوأع يدد  ا دداب الخ قتددة  -

 .              ل   مصر  ل تان                             املفتو  ة ا    ات ن العملت ن
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                                                    تعديل رسوم املرا ئ واملنائرتعديل رسوم املرا ئ واملنائر      ::                                                املادة ال ادية والثمانون املادة ال ادية والثمانون 

                                                    املاأل الحاأية وال مانون:  تع يا اسوم املرايئ واملتا ر

      تددددددددااق      33 /  44                                                     تعددددددد   اسدددددددوم املرايدددددددئ واملدددددددوا م املحددددددد أل يدددددددد   دددددددا مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

      امللحددددق    1    اقددددم         والجدددد و        3152                مددددا قددددانون موازنددددة     12             املعدددد   ةاملدددداأل     36 / 2 /    3144

 ملا يل     3112 و      3111 و      3113 و      3110                       ةقوان ن املوازنة لال وام 
ا
       ض وفقا
ا
      : 

 

                                                                 اسددددوم اسددددت راج الرمددددا  والح دددد   مددددا ا مددددالي الخاصددددة املتالمددددة ل مددددالي العامددددة 

 :       ال حرقة
 

 ل صو   -
ا
        ا  ا مت  مالع  ما الرما قو الح    املرل  ةه وفقا
ا
                                               :   

 

                          العامددددددة ال حرقددددددة وفلشدددددد ا  ددددددما                                      اسددددددوم اسددددددت راج الرمددددددا  والح دددددد   مددددددا ا مددددددالي 

 .    .         310000                                           ا مالي العامة ال حرقة قو و اأاها ولى ال حر: 

 ل صددددو :   -
ا
         ددددا  ددددا متدددد  مالعدددد  مددددا الرمددددا قو الح دددد   املددددرل  ةدددده وفقددددا
ا
                                               245000        

. .      

           اسم املالاة دد  - 3

                                اسم الوصو  وال فر يح أ كما يل :

  $   002                ا  ا يا صا  : -

  $  32                 مع ا  قأ ل ق اه: 

             ا الل تان ة دد      % لل ف  32    ا م 
 

             اسوم املتا ر د  - 2

  %   001               ا  ا يا صا  :  -

    $    20                 مع ا  قأ ل ق اه: 

                  % لل فا الل تان ة  32    ا م 
 

 

                                    الرسوم ال توقة املت ت ة  لى ال فا: دد   - 1
 

          سفا املالاة  - ق

                                                                     اسدددم سدددتو   لدددى ال دددفا امل دددجلة يددد  ل تدددان واملعددد ل للمالادددة ال ددداال ة قو ال ول دددة 

 ملا يل :
ا
        ال ع  ل امل   وفقا
ا
                  

      . .       60000  :     3000    ولى    3                 ا  ا يا صا  ما   -

      . .       30600  :     1000    ولى       3003                 ا  ا يا صا  ما   -

      . .     400         فما فو :       1003                 ا  ا يا صا  ما   -
 

            سفا املرايئ   - ب

              ال واا  ا ل ة
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                                 ا  ا زوا  تت او  قول محر اته :

 :         22  و    3    ة ن 
ا
   اصانا
ا
     5000000         . .      

 :     20 و    24    ة ن   
ا
   اصانا
ا
     302000000           . .      

 :      300  و     23   ة ن
ا
   اصانا
ا
     304000000           . .      

      . .           206000000         فما فو :      303    ة ن 
 

                                القوااب والفاليك املج  ل ةمجاذي :

      . .         2000000       قمتاا:    2                                      ا  ا قااب قو فلوكة ال ي ق  يوله    ا -

      . .         1110000       قمتاا:    2                                  ا  ا قااب قو فلوكة ي ق  يوله  ا   -

 
 

   ت(       الونا  -                  جروم املرفأ )موا  ن

                                 وذا  انا الحمولة الصاف ة تت او :

:     20  و    2     ة ن    
ا
  يتا
ا
   1110000         . .      

:     20  و     23     ة ن    
ا
  يتا
ا
   6440000         . .      

:      300  و     23     ة ن    
ا
  يتا
ا
   4440000         . .      

      . .           300000000         فما فو :      303     ة ن    
 

           سفا النط ة    - ج

             املج  ل ةمحري

                                    ا  ا زوا  تت او  قول محر اته ة ن:

:     22    ولى    3   ما   -
ا
  اصانا
ا
     300000000           . .      

:     20    ولى     24   ما   -
ا
  اصانا
ا
     304440000           . .      

      . .           201110000      اصان:      300    ولى     23   ما   -

      . .           100000000      اصان:      100    ولى      303   ما   -

      . .           400000000      اصان:      200    ولى      103   ما   -

      . .           504440000              اصان فما فو :      203   ما   -
 

                 ا   املج  ل ةمحري

                             ا  ا زوا  يت او  يوله ة ن:

      . .         1110000       قمتاا:    2    ولى    3   ما   -

      . .         4440000       قمتاا:    2        قك   ما   -
 

                        سفا الص   املج  ل ةمحري:    - أ

      . .         3000000       قمتاا:    5                               ا  ا زوا  ص   ال ي ق  يوله  ا   -

      . .         2000000     مت :     32      مت  و      553                              ا  ا زوا  ص   ي ل  يوله ة ن   -
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      . .         1000000      مت :    32      مت  و       3253                              ا  ا زوا  ص   ي ل  يوله ة ن   -

      . .         6000000     مت :     32                             ا  ا زوا  ص   ي ق  يوله  ا   -
 

      . .         3110000                            سفا الص   ا   املج  ل ةمحري:   
 

                  ال واا  الشرا  ة:    -    د 

                                         ي تويى الرسم التال  أون ا ت اا قول املحري

      . .           300000000       قمتاا:    2         ما ا ولى   -

       . . د           302000000       قمتاا:     30 و     253    ة ن   -

      . .           200000000     مت :     32  و     53  30    ة ن   -

      . .           100000000     مت :     32        قك   ما   -
 

                                                                     ي دددتويى اسدددم سدددتو   دددا سدددفا النط دددة والددد واا  الشدددرا  ة ال دددن يدددتم واسددداب ا وفدددق 

                                                                  ا صو  ي  مرايئ الص   والنط ة التاكعة لل ولة الل تان ة وفق التال :
 

       قمتددددداا:    1                    ال دددددن ال يتجدددداوز  ر ددددد ا                                          ددددا  دددددا متدددد  يدددددول  لل دددددفا والدددد واا  الشدددددرا  ة  -

300000000           . .      

       قمتدددددداا:    1                                                          ددددددا  ددددددا متدددددد  يددددددول  لل ددددددفا والدددددد واا  الشددددددرا  ة ال ددددددن يتجدددددداوز  ر دددددد ا   -

       . . د           302000000
 

                             الرسوم املت ت ة  لى ال  ا ع: د    - 6

  دددان نو  دددا ا ددد    -
ا
                دددا  دددا يدددا متددد   مدددا ال  دددا ع املفرادددة يددد  املدددوا م الل تان دددة قيدددا
ا
                                                       

  $   001         ا ناةي :                   ولو قفراا ةواسطة

  دددان نو  دددا ا ددد  -
ا
                دددا  دددا يدددا متددد   مدددا ال  دددا ع املفرادددة لدددااج املرايدددئ واملدددوا م قيدددا
ا
                                                       

    $     002                          ولو قفراا ةواسطة ا ناةي : 

  %  20                                   ت تف   ال فا الل تان ة ما ا م ق اه 

                                                                   تعفل الح وب واملحروقات ال ن ت تواأ ا ال ولة الل تان ة ما   ا الرسم.
 

 

                   املؤس ات وا فراأ: دد                    الرسوم املت ت ة  لى   - 2

                 الوكالب ال حرقون:    - ق

                                                                     ي  ع الوكالب ال حرقون املؤتمتون   لى ال فا التجااقة للرسم ن  التال  ن:

      . .            2000000000                                  اسم ت ج ا مقطوع ي  أ  ت  الت ج ا:   -

      . .            3000000000                                      اسم ستو  ي  أ ي  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

          فاأواقة(:                            متع  و التفري  والشحا )ال ت     - ب

      . .            2000000000           اسم تأسيس:   -

      . .            3000000000                                      اسم ستو  ي  أ ي  الش ر ا و  ما ال تة: -
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                                      متع  و تموقا ال فا ةال قوت واملحروقات:  - ج

      . .            4400000000           اسم تأسيس:   -

      . .            2000000000                                       اسم ستو  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

              الت واملشروبات:                          متع  و تموقا ال فا ةاملأ و   - أ

      . .            2000000000           اسم تأسيس:   -

      . .            3000000000                                       اسم ستو  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

                         متع  و نقا نفايات ال فا:    -   د

      . .            2000000000           اسم تأسيس:   -

      . .            3000000000                                       اسم ستو  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

                      متع  و نقا  ما املرفأ:    - و

      . .            2000000000       تأسيس:      اسم  -

      . .            3000000000                                       اسم ستو  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

                  متع  و تصل ح سفا:    - ز

      . .            2000000000           اسم تأسيس:   -

      . .            3000000000                                       اسم ستو  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

                    متع  و  شايات قلر :    -  

      . .            2000000000           اسم تأسيس:   -

      . .            3000000000                                  ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:         اسم ستو   -
 

                 الالفاالت املصرف ة:    - ط

             كفدددداالت مصددددرف ة    2                                                    يقدددد م جم ددددع ا فددددراأ واملؤس ددددات والشددددر ات امل يتدددد ن يدددد  ال تدددد  

                                                                        سددتوقة تحدد أ مقدد اا  ددا منهددا وتعدد   ةقددراا مددا وزقددر ا  ددلا  العامددة والتقددا وت ددر  

        لقانون                                      لى جم ع  ؤالب امل جل ن ق ا ص وا   ا ا
 

                                     الرسوم املت ت ة  لى ال حاال والعما : د    - 4

      . .         6000000                                  ابانض  اة  ةحر ض تلم    اة  ةحر : -

      . .         3110000               ةحاا التصاص ن:   -

      . .        440000           ةحاا سفر :   -

ٍ   ص اأ ةحر   اٍو:   -             3000000         . .      

      . .        300000           ص اأ ةحر :   -
 

                  اسم اة شاب ) . .(    - 2

                     ي تويى اسم مقطوع  ا:
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      . .           301110000           ف تة ن  ة:  س  -

      . .         6000000           سف تة ص  :   -

      . .         4440000            سف تة مرفأ:   -

      . .         1110000           قااب مرفأ:   -

       . . د         3110000                                     ما ونة:  ا  ا يا ما امولاها الصاف ة:   -

                  اسوم تملك ال فا دد     - 5

              ا سفا املالاة    - ق
 

                                            ي تويى  ا  ا يا ما الحمولة الصاف ة لل ف تة:

      . .        300400  :    0   300  –   3   ما   -

      . .       20100  :       1000  –      3003   ما   -

      . .       30122  :     2000  –      1003   ما   -

      . .       20000  :       305000  –      2003   ما   -

      . .       20420         فما فو :         305003   ما   -
 

           سفا النط ة    - ب

                  ي تويى اسم مقطوع:

                     ا زوا  مج   ةمحري:

      . .         6000000       قمتاا:    1               ال ي ق  يوله  ا   -

:     32  و        103    ة ن   -
ا
  مت ا
ا
    4 000000        . .      

:     32        قك   ما   -
ا
  مت ا
ا
    300000000           . .      

 

      . .         2000000                         ا زوا  ا   مج   ةمحري: 
 

          سفا الص      - ج

      . .         2000000       قمتاا:     30                                    ا زوا  مج   ةمحري وال ي ق  يوله  ا   -

      . .         6000000     مت :     32      مت  و       3003                                  ا زوا  مج   ةمحري ي ل  يوله ة ن   -

      . .         5000000     مت :     32      له  ا                             ا زوا  مج   ةمحري ي ق  يو   -

      . .         2000000                         ا زوا  ا   مج   ةمحري: 
     

          سفا املرفأ    - أ

      . .         5000000                     ا زوا  مج   ةمحري:   -

      . .         4000000                         ا زوا  ا   مج   ةمحري:   -
 

                                     املوا  نض الشالونات: تعاما ك فا املالاة    -   د
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          لددددددى ق مددددددة                                                  اسددددددم يدددددداكع مددددددال   لددددددى مح ددددددر الت ددددددج ا: واادددددد  ونصدددددد  ةددددددا ل     - و  

          ال ف تة دد 
 

                                                        اسم ياكع مال   لى ست  الشط : نص  ةا ل   لى ق مة ال ف تة    - ز
 

                              ق مة امل تت ات الرسم ة  ) . .(    - 1

      . .         2000000                       قانون التجاال ال حرقة:   -

      . .         1000000                ست  تمل ك ةحر :   -

      . .         1000000                     أفت  اركة سفا املالاة:   -

      . .         1000000    اة:                             أفت  تتقالت ال حاال ل فا املال   -

      . .           300000000                          لرقطة ةحرقة قو مصوا ةحر :   -

                                                                ةطاقدددددة لملددددددا  امدددددا مددددددع متع دددددد  تمدددددوقا قو متع دددددد  تفريدددددد  وملدددددحا قو وك ددددددا ةحددددددر :   -

2200000           . .      
 

                                                                  ةطاقدددة ابدددانض قو  ددداة  ةحدددر  قو تلم ددد   ددداة  ةحدددر  قو م تددد   ةحدددر  قو ةحدددر    -

  .    .          2000000                                    التصاص ن قو ةحر  قو ةحر  ص اأ  او : 

      . .         2000000                               أفت  اركة زواا  النط ة واملرفأ:   -

      . .         3100000                       أفت  اركة زواا  الص  :   -

      . .         1000000                ت كرل ةحر  سفر:   -

      . .         2000000                    ت كرل ص   ةحر   او:   -

      . .        200000                ت كرل ةحر  ص  :   -
 

                                                                تعدددددد   ق مددددددة  دددددد ه امل ددددددتت ات وامل ددددددتج ل مددددددا م  الاهددددددا ةقددددددراا مددددددا وزقددددددر ا  ددددددلا  

            مة والتقا. دد    العا

                                                                      كمدددا تحددد أ اسدددوم الددد واات ال حرقدددة وبددد الت التددد ايس للم اسددد ن واملددد اب ن ةقدددرااات 

                                  تص ا  ا وزقر اال لا  العامة والتقا
 

                                                           تعوقو لجان الالش   لى ا ما  ال والر و لى ال حاال وال واا  دد   -  30

                               لجان الالش   لى ا ما  ال والر: د  -   ق

                               ؤمتدددة ملصدددلحاهم لدددااج اوقدددات الددد وام                                    ي دددتويى مدددا ا دددحاب العالقدددة  دددا اال مدددا  امل

                       الرس ن امل ال  التال ة:

      . .        200000                                               ا  ا سا ة  ما نهاا  قو ك ر ال ا ة ولملا مو  :   -

      . .        600000                                               ا  ا سا ة  ما ل ل ة قو ك ر ال ا ة ولملا مو  :   -
 

  لددى 
ا
     تدد فع امل ددال  امل ددتوفال قمانددة لدد   صددتاأيق ا اسددة املرايددئض وقددتم توزيع ددا  دد رقا
ا
                                                                      

                                                                      جم دددع العدددامل ن يددد  امل يرقدددة العامدددة للتقدددا البددد   وال حدددر  ةموجددد  ال حدددة يصددد ق ا 
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                                                                        املدددد ير العددددام للتقددددا البدددد   وال حددددر  ةتدددداب  لددددى قددددراا تت دددد م توزيددددع  ا دددد ات ا  مددددا  

                                           اة اف ة صاأا  ا وزقر ا  لا  العامة والتقا.
 

 

                                                           تعوقو لجان الالش   لى ا ما  ال والر و لى ال حاال وال واا  دد   -  30

                               لجان الالش   لى ا ما  ال والر: د  -   ق
 

                                                                  ي دددتويى مدددا ا دددحاب العالقدددة  دددا اال مدددا  املؤمتدددة ملصدددلحاهم لدددااج اوقدددات الددد وام 

                       الرس ن امل ال  التال ة:
 

      . .        200000                                               ا  ا سا ة  ما نهاا  قو ك ر ال ا ة ولملا مو  :   -

      . .        600000                                               ا  ا سا ة  ما ل ل ة قو ك ر ال ا ة ولملا مو  :   -
 

  لددى       تدد فع
ا
     امل ددال  امل ددتوفال قمانددة لدد   صددتاأيق ا اسددة املرايددئض وقددتم توزيع ددا  دد رقا
ا
                                                                 

                                                                      جم دددع العدددامل ن يددد  امل يرقدددة العامدددة للتقدددا البددد   وال حدددر  ةموجددد  ال حدددة يصددد ق ا 

                                                                        املدددد ير العددددام للتقددددا البدددد   وال حددددر  ةتدددداب  لددددى قددددراا تت دددد م توزيددددع  ا دددد ات ا  مددددا  

          ة والتقا.                                 اة اف ة صاأا  ا وزقر ا  لا  العام
 

                                                              ال تحت دددد   ددددد ه العا ددددد ات  دددددما الحددددد  ا ق ددددد   للتعوق دددددات املتصدددددو   نهدددددا يددددد  

   مدددددا    3          ويددددد  ال تددددد      32 / 4 /    3121      تدددددااق       332                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     22      املددددداأل 

          وتع يالته.    13 / 1 /    2031      تااق       366               ما القانون اقم     53      املاأل 
 

                             فح  ال واا  وال فا وال حاال:    - ب

                ال واا  وال فا:  -

                يتة زواا  الص     معا

      . .       50000              لر يس اللجتة:   -

      . .       40000                     لملا ما ق  اب اللجتة:   -
 

                                   معايتة زواا  النط ة واملرفأ وال  وت

      . .        360000              لر يس اللجتة:   -

      . .        330000                     لملا ما ق  اب اللجتة:   -
 

               معايتة ال والر

      . .        120000              لر يس اللجتة:   -

      . .        220000                     لملا ما ق  اب اللجتة:   -
 

                                                                    فحدددددد  املالادددددد ن العددددددامل ن يدددددد  ال حددددددر واللواصدددددد ن واباةتددددددة زواا  النط ددددددة وال  ددددددوت 

                                                               وسا ق  ال ااجات املا  ة والعامل ن ي  قطاع التقا واملالاة ال حرقة:

                       ا  ا   األ قو وجازل:

      . .        260000              لر يس اللجتة:   -
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      . .        340000                     لملا ما ق  اب اللجتة:   -
 

                        لجتة االمتحانات الر ي  ة

    ل :         ا  ا يا

      . .        220200              لر يس اللجتة:   -

      . .        200000                     لملا ما ق  اب اللجتة:   -

      . .        320200                     لاللتصاص  ن والفت  ن:   -
 

                                                               العقوبدددات  دددا امل الفدددات  املدددام  ددد ا القدددانون وسدددواه مدددا التصدددو  ال حرقدددة   -  33

          واملر  ة د 

                     يعاق  كلرامة نق ية :

               تددددددرل   قددددددانو   :                                                    دددددا  ددددددا متدددددد  مر ددددددع مددددددا ا مددددددالي العامددددددة ال حرقددددددة يشددددددلا أون   -

                                                                لم ددددة ق ددددعا  سددددعر املتدددد  املر ددددع املعتمدددد  لتح يدددد  ال دددد   ال ددددتو  ة ددددلا  قمددددالي 

 للمتايق
ا
         امة ةحرقة وفقا
ا
                

 

                                                                 دددا  ددددا متدددد  مالعدددد  م ددددت رج مدددا ا مددددالي العامددددة ال حرقددددة أون تددددرل   قددددانو  : -

4200000         . .      

                                                              ددددا  ددددا مددددال  ةحدددددر  قو  امددددا ةحددددر  يعمددددا أون الصدددددة قو يحمددددا الصددددة انتهددددد    -

      . .         6200000        فعول ا:  م

      . .         1200000                                     ا امل الفات ا لر   املام   ا القانون   -  

    الدددى          4200000                                                         دددا م الفدددات قن مدددة املالادددة ال حرقدددة وسددد   العمدددا يددد  املرفدددأ : مدددا   -  

42000000000             . .      
 

                                                                     دا  ددا تلدوث يجددر  ةاملحروقدات ال ددا لة وا   دا سددواب مدا ال ددفا قو مدا املصددا ع   -

  دددددددا تحم دددددددا ابدددددددان ال دددددددف تة وق دددددددحاب ال دددددددف تة                  القا مدددددددة  لدددددددى الشدددددددو 
ا
                                      ايم ف دددددددال
ا
       

                                                                    وم ددددتأجريها ومج  يهددددا وق ددددحاب املصددددا ع ةالتملافددددا والت دددداما مددددا  ددددا مددددا يعت ددددهض 

                                                                   نفقدددددات و ددددداأل ا و ددددداع ولدددددى االاهدددددا ال ددددداةقة ق دددددا التلدددددوث و دددددا  طدددددا و دددددرا : مدددددا 

      . .               2020000000000    الى            202000000
 

 للماأل 
ا
        تح أ   ه اللرامة وفقا
ا
   36 / 2 /    3144      تااق      33 /  44      قانون      ما ال    11                     

 

                                                                     ت ددتوي  الخ قتددة مددا اةيددراأات ا دد  الصدداف ة ال ددن تجتدهددا محطتددا وا دداأ ال ددفا   - ب

                           % )لم دددددة  شدددددرل ةامل دددددة( مدددددا  ددددد ه   32                                  يددددد  مرفدددددأ  ة ددددد وت ويدددددراةلس   ددددد ة قددددد ا ا 

          اةيراأات.
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                                                              كمدددددددددا ت دددددددددتوي  الخ قتدددددددددة مدددددددددا اةيدددددددددراأات ا ددددددددد  الصددددددددداف ة ل دددددددددا ر محطدددددددددات اةا ددددددددداأ 

        % ) شددددددرل   30                                          ل ددددددم يدددددد  سددددددا ر املرايددددددئ واملصدددددد ات   دددددد ة قدددددد ا ا              واملر دددددد يا املددددددرل

                        ةامل ة( ما   ه اةيراأات.
 

                                                               تلغددددى الرسددددوم ال دددداةقة امل الفددددة ل دددد ه الرسددددومض و ددددا ت فدددد و قو ا ددددم سدددداةق   - ج

                     معطل لل فا الل تان ة

  

                          رسوم املطاراترسوم املطارات                        والثمانون:والثمانون:                  الثانيةالثانية            املادة املادة 
  

         وتعديالتاه       1983 / 6 /  15    ر     تاا    36                    املرسوم االشترا   رقا                     تعدل رسوم املطارات )

      1999  ،     1993  ،     1991                             امل  اااااق بكااااال ماااااس موازناااااات السااااانوات    9               ااااا  الجااااادول رقااااا  

               لتصبح االتال :  (     2019                     واملعدل بقانون موازنة 

 

 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

 
 
 أوال
 
   :   

               املالحة الجو ة:                                   بدالت الهبو  واألنوار واإليواء وخدمات 

           الطائرات:         بدل هبو       - أ

         املحدد أ يدد    MTOW                                                  ددا  ددا يددا قو جدد ب متدده  لددى قسددا  الددوزن ا ق دد   لاقددالع   - 

   $(  42      .  )         000ض300            ي     لى قن ال تقاي  ا   Aircraft   Flight Manual              أل ا الط  ان  

 

2$ 

                           عس إنارة املدار  واملمرات:   - 

          تفددتح فدهدددا                                                         و ددافة ولددى ةدد   ال  ددوط نهددااا ت ددا   دددالول  ددا  ددا وقددالع قو   ددوط   -  

                         قنواا امل ااج واملمرات

342$ 

                     بدل الخدمات املالحية:     - ب

                                                                    يسااااااتو ى عااااااس الطااااااائرات التاااااا  تعباااااار األجااااااواء اللبنانيااااااة دون الهبااااااو   اااااا  املطااااااارات  

                                      اللبنانية بدل الخدمات املالحية التالية:

 

     22                 للطا رات ا   زنة     - 
ا
 يتا
ا
    20$ 

     22                            للطا رات ال ن ي ق  وزنها  ا     - 
ا
 يتا
ا
        300$ 

                     بدل إيواء الطائرات:     -  

                          ا اةيواب أالا الح ا ر: - 1 

                                                                ددا اةيددواب أالدددا الح ددا ر الخاصددة ةال ولدددة لطددا رات  ددر ات الط ددد ان قو     303  

                 الطا رات الخاصة:
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

               سددا ة قو ك دددوا ا     26        يتددا ملدد ل     22                             ددا  ددا يددا قو جدد ب متدده ا ددد  زنددة     -   

      سا ات   5                 ال ن ت ق   ا قو  

2$ 

 $2     يتا     22                           ا يا قو ج ب مته و اي   ا      ا    -   

                          ا اةيواب لااج الح ا ر: - 2 

              لددددد يها  تلاا دددددا                    ةمدددددا فدهدددددا تلددددك ال دددددن       طدددددا رات        ملافددددة ال                         ددددا اةيدددددواب لدددددااج الح دددددا ر ل  

       الخا :

 

    ا ا   و           سددددا ة قو ك دددد    26        يتددددا ملدددد ل     22                             ددددا  ددددا يددددا قو جدددد ب متدددده ا دددد  زنددددة     203  

      سا ات   5                   ال ن ت ق   ا قو  

1$ 

 $2     يتا     22                       يا قو ج ب مته و اي   ا         ا  ا    202  

 $42                                                       ة   است  ام ل مة س اال ويفاب لااج وياا الحاالت الطاا ة د  - د

   :     ثانيا

                                                      بدالت إش ال مساحات    املباني واألراض   داخل حرم املطار:

               راكاب كحاد أقىا       50                                                   بدل استعمال ال ونتوارات    قاعة املسافر س لكال رحلاة )     - أ

     حد(:              لل ونتوار الوا

 

                     مددا ق ددا  ددر ات الط دد ان                                                    ددا اسددتعما  الملونتددواا الواادد  ملدد ل ققصددا ا رالرددة سددا ات  

          قو وكالؤ ا

300$ 

              شااراات الطيااران                                                    الباادالت الساانو ة إلشاا ال املساااحات داخاال حاارم املطااار مااس قباال      - ب

                                                                أو وكالؤهاااااااا الرساااااااميون وشاااااااراات الخااااااادمات األرضاااااااية الوطنياااااااة وناااااااوادي الطياااااااران 

 وال اااااائزة عتاااااى تااااارخيص                    ومااااادار  ومؤسساااااات تااااادر 
 
                     ب الطياااااران املجااااااز لهاااااا رساااااميا
 
                          

                                                                ممارسااااااة مهناااااااة التااااااادر ب وشااااااراات البرياااااااد وشاااااااراات الوقااااااود ومخلىااااااا   الب اااااااائم 

  :                                                    ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكالء الش س الجوي 

 

                                                                 البدالت السنو ة إلش ال املساحات    مب   محطة الراااب ال اال  و ا  مب ا  - 1 

  :                                 فيها تكاليف ال هرةاء ومياه الخدمة           العام بما        الطيران

 

 $600                             ا  ا مت  مر ع ما الصالونات    303  

 $200                                                    ا  ا مت  مر ع ما الصالونات ي  م    الط  ان العام د    302  

 $200                                ا  ا مت  مر ع ما الملونتوااات دد    301  

 $600                           ا  ا مت  مر ع ما اململات  دد    306  

 $200                           م    الط  ان العام                           ا  ا مت  مر ع ما اململات  ي    302  

 $50                             ا  ا مت  مر ع ما امل توأ ات    304  

 $200                                         امل ددااات امل صصددة كمعدداان أا مددة لعددرن متتوجددات               ددا  ددا متدد  مددا     302  
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

                                                              الجمع ددددات الصددددتا  ة وامل ت ددددة والتجااقددددة والفت ددددة والحرف ددددة واملؤس ددددات 

                   ذات املتفعة العامة دد

                                   خار  مب   محطة الرااب ال ال  وخاار                               البدالت السنو ة إلش ال املساحات  - 2 

  :                                                        مب   الطيران العام بما فيها تكاليف ال هرةاء ومياه الخدمة

 

 $200                           ا  ا مت  مر ع ما اململات  دد    203  

 $50                  توأ ات قو الح ا ر                      ا  ا مت  مر ع ما امل     202  

 $22                                ا مت  مر ع ما ا اا  ن املالشوفة    ا     201  

                                           راضاا   امل شااوفة املشاا ولة مااس قباال شااراات الطيااران                   ااال متاار مرناام مااس األ    عااس  - 3 

                                                                أو وكالؤهااا الرسااميون وشااراات الخاادمات األرضااية الوطنيااة ونااوادي الطيااران 

 وال اائزة عتاى تارخيص 
 
                    ومدار  ومؤسسات تادر ب الطياران املجااز لهاا رساميا
 
                                            

                                                                ممارساااة مهناااة التااادر ب وشاااراات البرياااد وشاااراات الوقاااود ومخلىااا   الب اااائم 

                                            ي والبحااري والجااوي ووكااالء الشاا س الجااوي واملؤسسااات                   ووسااطاء النقاال الباار 

                                                             األخاااااارى والتاااااا  أقاماااااات إنشااااااااءات ومبااااااان عتااااااى نفقتهاااااااا الخاصااااااة عليهااااااا ونعاااااااد 

                                                                 انق ااء ماادة العقااد عتاى إقامااة تلااك املاشااآت واملبااني بعااد توصاايفها وتحديااد 

                                                      وجهة استعمالها بما فيها تكاليف ال هرةاء ومياه الخدمة:

 

 $300       ململات  دد                    ا  ا مت  مر ع ما ا    103  

 $50                                 مر ع ما امل توأ ات قو الح ا ر         ا  ا مت    102  

    عس  - 4 
 
 اإليواء لكل سيارة مس سيارات تاكس   املطار املرخص لها سنو ا
 
                                                        300$ 

   :     ثالثا

                                        بدالت الخدمات األرضية والتسهيالت املختلفة:

   :Handling                   بدل الخدمات األرضية  - 1

                                  ت ال ددددددددن تقددددددددوم ةتقدددددددد يم الخدددددددد مات ا ا دددددددد ة                          ي ددددددددتويى مددددددددا املؤس ددددددددات /الشددددددددر ا - 

                            للطا رات    ة م وقة ما ق مة

                                 س ات /الشر ات ما  ا يا رل ي او                               ال  الت ال ن ت توفدها تلك املؤ 

2% 

   :Boarding Bridges                           بدل استعمال الجسور املتحركة  - 2

 $300                 سا ات قو ك وا ا دد   1       ا  ا  - 

                    ملطار بيروت الدول :                                      بدالت استعمال الشب ة الهاتفية الداخلية  - 3

                  دددددددد ن للمطدددددددداا ومالتدددددددد                 ةدددددددد ن املددددددددوزع الر ي   (wires   2                    ةدددددددد   تأسدددددددديس لدددددددد  اتصددددددددا  ) - 

        املشت ي دد

300$ 

 $42                 الر ي ددددد ن للمطددددداا             ( ةددددد ن املدددددوزعwires   2                             ةددددد   صددددد انة سدددددتو  لملدددددا لددددد  اتصدددددا  ) - 
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

                 ومالت  املشت ي

 $42                                                   ة   ا ت اي ستو  لخ   ات  أالل  ما مق م  ات  املطاا د - 

 $42                                      ت اي ستو  لب ي  صوت  ي  مق م املطاا د     اسم ا - 

 116$    (  AIS                                            بدل سنوي عس توصيل عتى نظام معلومات الطيران ) - 4

                                                                 باااادل ساااانوي مقطااااوع لقاااااء تركيااااب هااااوائي عتااااى سااااطح أحااااد مباااااني املطااااار أو انتااااان  - 5

                               وسواه بما    ذلك التمديدات

300$ 

                    ة االتصاااالت وال هرةاااء                                                 باادل ساانوي عااس ااال متاار مرناام لتركيااب تجهياازات فنيااة ل رفاا - 6

                              ال تقل املساحة عس متر مرنم واحد                    التابعة للدارة عتى أ

242$ 

                                                                    باادل اسااتهالك ال يلااووا  / ساااعة مااس الطاقااة ال هرةائيااة لألماااكس التاا  يسااتخدم  - 7

                                                                   فيهاااااا عااااااداد يت اااااارى مااااااس شااااااب ة املدير ااااااة العاماااااة للطيااااااران املاااااادني بمااااااا فيهااااااا الفااااااة 

            قيمة امل افة                   إليه ال ر بة عتى ال             املولدات ي اء 

002$ 

 FIDS     20$                                         بدل سنوي عس توصيل مكاتب الشراات عتى نظام  - 8

 
 
 رابعا
 
     :   

                                                                     بااااادالت تسااااااجيل وتاااااارمين الطااااااائرات وإصااااادار شااااااهادات الصااااااالحية واإلجااااااازات وال فاااااااءات

                                                     وشهادات مستثمر والتراخيص والشهادات الص ية والفحوصات:

 

                     بدل تسجيل الطائرات: - 1

              املحدد أ يدد  أل ددا MTOW                               ي قدد  وزنهددا ا ق دد    تدد  اةقددالع                     ددا الطددا رات ال ددن ال  - 

                 (  ا لم ة قيتان ددAircraft Flight Manual          الط  ان  )

442$ 

                                            عس الطائرات الت  يز د وزنها عس خمسة أطنان: - 

   500                       ا الخم ة قيتان ا ولى$ 

   340                            ا  ا يا قو ج ب مته و اي$ 

              حية للطيران:                              بدل إصدار أو تجديد شهادة الصال  - 2

                                                                  ةدددد   سددددتو   لددددى الطددددا رات ال ددددن ال ي قدددد  وزنهددددا ا ق دددد    تدددد  اةقددددالع املحدددد أ يدددد   - 

                 (  ا لم ة قيتان دFlight Manual               أل ا الط  ان  )

500$ 

                                                      بدل سنوي عس الطائرات الت  يز د وزنها عتى خمسة أطنان: - 

   500                       ا الخم ة قيتان ا ولى$ 

   60      اي                       ا  ا يا قو ج ب مته و$ 

 $442                                 رات التقا العاأية قو العاموأية                                 وص اا   األ صالا ة للتص ير لف ة يا - 

                                                                   وصددد اا  ددد األ صدددالا ة للتصددد ير للطدددا رات الخف فدددة جددد ا"ض الطدددا رات ال وا  دددة  - 

                               ة والعاموأية امل صصة لل   التقا                والطا رات العاأي

242$ 
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

          ال الونددددددددات   و   (gliders)  ة                                           وصدددددددد اا  دددددددد األ صددددددددالا ة للتصدددددددد ير للطددددددددا رات الشددددددددرا   - 

                      الحرل ال ن تحما قملخا 

200$ 

    (: LEASE                               بدل تسجيل عقود إيجار الطائرات ) - 3

 Wet Lease    3%                            ي تويى  ا  ق  ويجاا الطا رات    103 

                         امل دددجا يددد  ل تدددان او الخدددااج   Dry Lease                              ي دددتويى  دددا  قددد  ويجددداا الطدددا رات      102 

                  اسم مقطوع  ي او  دد

442$ 

   :              ت بنفس التار         ال فاءا           إلجازات مم            بدالت إصدار ا - 4

 $342                             وص اا وجازل ي اا ل  جو   - 

  قو ي اا لا                       وص اا وجازل ي اا تجاا  - 
ي
               قو م ملان مل  مال
ي
                 300$ 

 $42                                نة الطا رات قو وجازل تلم   ي اا                         وص اا وجازل م ملان مل  لص ا - 

 $42                               زل ما ق  نوع لم يرأ ذكر ا ق اله         وص اا وجا - 

 $20                                ا وجازل للمرل ال ان ة ما ق  نوع   ص ا       و األ و - 

 $300                                      لى الطا رل مل ل ستة ق  ر ...........  Extra Crew                         وص اا وذن   و ياقم و اي   - 

 $32                          لى الطا رل ل فرل واا ل د  Extra Crew                         وص اا وذن   و ياقم و اي   - 

 42$    (  VALIDATION-FLY     جو  )        ا تماأ            وص اا   األ  - 

 $20                                        لى وجازل ي  ان قو وجازل م ملان مل  ي  ان د            ة   مصاأقة   - 

                      بدالت إضافة ال فاءات: - 5

                                                                  و ددددددافة كفددددددابل الط دددددد ان ةواسددددددطة ا الت قو كفددددددابل يددددددراز قو كفددددددابل معلددددددم ي دددددد ان  - 

                                    ا  ل ةجازل   و    ة ق األ الطا رل

300$ 

      ةجددددددازل                                                             و ددددددافة كفددددددابل يددددددراز يددددددا رل قو يددددددراز محددددددري قو قيددددددة كفددددددابل قلددددددر   ا دددددد ل  - 

                         ملان مل  لص انة الطا رات م

42$ 

 $16                                                    و افة كفابل يراز  ا  ل ةجازل م    قو م  فة ي  الجو  - 

                                            بدالت تجديد اإلجازات وال فاءات املدونة عليها: - 6

 $50                               وجازات الط ااقا ةم تل  قنوا  ا       تج ي  - 

 -  
ي

 تج ي  وجازل م ملان مل  مال
ي

 $50                                قو م ملان مل  لص انة الطا رات                       

 $16                               زل ما ق  نوع لم يرأ ذكر ا ق اله       وجا    تج ي - 

                                          عتااااى اخااااتالء أنواعهااااا للفتاااارات الزمنيااااة امل  وظااااة                           يسااااتو ى باااادل تجديااااد اإلجااااازات 

                                                                      لصالحيتها    األنظمة النافرة والت  قد ت ون ستة أشهر أو سانة أو سااتين حساب 

        اإلجازات

 

 $32                               ت الطيار س وأفراد أطق  الطائرة                  بدل إصدار سجل رحال  - 7
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

                              بدل خدمات جو ة تجار ة وخاصة: - 8

            الخاصة با:  (Air operator certificate)                         إصدار شهادة مستثمر جوي  - 

     ما جو         (Aerial Work) 200$ 

     التاك  ن الجو               (Air Taxi)     442$ 

   Commuter     2000$ 

   ( مل دددددات الخطدددددوط الجوقدددددة                       Airline Operations ةواسدددددطة يدددددا رات ذات )                    

                                        تواب ن ة وتحتو   لى لم  ن مقع  قو قك           محر ات

1116$ 

     2442                             مل ات الخطوط الجوقة ا لر$ 

    الشر ات ا جتب ة                (Foreign Air Operator Certificate)     200$ 

   : ا  با                                    إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق - 

     ما جو     –                          تع يا   األ امل ت مر الجو            (Aerial Work)     200$ 

     ما جو     –                      وألا  يراز يا رل ج ي            (Aerial Work)     100$ 

     التاك  ن الجو    –                          تع يا   األ امل ت مر الجو               (Air Taxi)     200$ 

     التاك  ن الجو    –                      وألا  يراز يا رل ج ي               (Air Taxi)     100$ 

     تع يا   األ امل ت مر الجو                          –  (Commuter Operations)     116$ 

   لا  يراز يا رل ج ي    وأ                    –  Commuter Operations)  )    600$ 

   مل دددات الخطدددوط   –                                             تعددد يا  ددد األ امل دددت مر الجدددو  قو تح يددد ات االسدددت ماا               

      (Airline  Operations        الجوقة )

200$ 

     مل دددددددددددددددات الخطدددددددددددددددوط الجوقدددددددددددددددة )  –                يدددددددددددددددراز يدددددددددددددددا رل ج يددددددددددددددد        وألددددددددددددددا                       Airline  

Operations )  –  كر  ن ا اب قو قك                                    يا رات تواب ن ة تحتو   لى لم  ن                    

2000$ 

     مل دددددددددددددددات الخطدددددددددددددددوط الجوقدددددددددددددددة )  –                يدددددددددددددددراز يدددددددددددددددا رل ج يددددددددددددددد        وألددددددددددددددا                       Airline  

Operations )  –  ةاق  الطا رات              

3116$ 

   ( وصدد اا تعدد يا  دد األ م ددت مر جددو  ل تان ددة لشددركة قجتب ددة                                                   Foreign Air 

Operator Certificate)  

300$ 

   600                               ةا جرل...................... دد                                        وص اا ترل   لعمل ات ال الونات مع ا اب$ 

     442      ل       2200                         يا رات ذات وزن ال ي ق   ا   –                       وص اا   األ م ت مر لا$ 

     3116      ل        2200                       يا رات ذات وزن ي ق   ا   –                       وص اا   األ م ت مر لا$ 

    200                        تع يا لش األ م ت مر لا       وص اا$ 

     العمدا بهددا مدا ق ددا الط دد ان        توق دد                                  و داأل وصدد اا  د األ م ددت مر لدا  كعدد                         

                امل    الل تا   دد

200$ 
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

   20                                                               و األ وص اا   األ م ت مر لا  كع  ت ل م ا الطو   ما ق ا صاالها دد$ 

    300            مع متفرج ن دد           ي  متاس ة                          وص اا ترل   لعما جو  لا$ 

    وصد اا  د األ م دت مر مؤس دة تد اق  يد  الط د ان                                                                                       

    ( Flight Training Organization Operator Certificate  )    

3000$ 

    و ددددددددداأل العمدددددددددا كشددددددددد األ م دددددددددت مر مؤس دددددددددة تددددددددد اق  يددددددددد  الط ددددددددد ان                                                 FTO 

Certificate) )  قوق  العما بها                   

300$ 

    وصدددددددد اا تعدددددددد يا لشدددددددد األ م ددددددددت مر مؤس ددددددددة تدددددددد اق  مددددددددع الط دددددددد ان املدددددددد    قو                                                          

     (Operations Specifications)                 تح ي ات االست ماا 

300$ 

                                       وصدددددددددددددددد اا  دددددددددددددددد األ م ددددددددددددددددت مر مؤس ددددددددددددددددة تدددددددددددددددد اق  يدددددددددددددددد  صدددددددددددددددد انة الطددددددددددددددددا رات                                                                                    

(Maintenance Training Organization Certificate)     

3000$ 

    وص اا   األ م ت مر ل مات قا  ة                               (Ground Handling Certificate)     3000$ 

   3000                                               وص اا   األ م ت مر ي  الت اق  ي  مجا  الط  ان د$ 

   116        نوع  ان    ق                      ج ي    األ م ت مر ما  ت$ 

 
 
 خامسا
 
     :   

                                                      بدالت إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة    املطار: - 1

                                                                يسااتو ى عااس إصاادار إجااازات الاادخول إلااى املناااطق املحرمااة  اا  املطااار الباادالت  - 

         التالية:

 

   2                                   جازل ألو  ولى ارم املطاا ل وم واا  د و$ 

   36                                             وجازل ألو  ولى ارم املطاا ما يوم ن ولى قس وع د$ 

    36                                           وجازل ألو  ولى ارم املطاا ما قس وع ولى   ر$ 

    300                                وجازل ألو  ستوقة ولى ارم املطاا$ 

   300     طاا د                       ي                                    وص اا قو تج ي  الصة تجوي  ستوقة لل  ااات العاملة أالا ارم امل$ 

     200                             جرل العاملة ي  املطاا مل ل ستة                      وجازات  ما ل  ااات ا$ 

   36                                           وص اا الصة سا ق رل ات  ر ات  ما ارم املطاا د$ 

                                                                  تلغااى جمياام اإلعفااااءات عااس باادالت إصااادار إجااازات الاادخول السااانو ة الااى املنااااطق  

        الب اااااائم                                                            املحرماااااة  ااااا  املطاااااار لشاااااراات الطياااااران الوطنياااااة واملساااااتثمر س ومخلىااااا  

                                        مس تسديد هره البدالت بموجب قوانين سابقة.         إعفاؤه                    الجمركيين الريس ت  

 

                    بدالت إصدار إفادات: - 2

 $2             وفاأل ااتفا  - 

 $42                                  لى اة ااات ال و  ة ل ةن ة              وفاأل كش  م  ا - 



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

80 

 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

                                                                   إفاااادات صااااادرة عااااس املدير ااااة العامااااة للطياااران املاااادني ل  صااااول عتااااى معلومااااات أو  - 3

              ت عس الطيران:      إحصاءا

 

 $36                                  ر  كع أ وصو  وملاأال الطا رات            ة ان وجمال   - 

 $20                                لش ر كع أ وصو  وملاأال الطا رات                 ة ان ستو  مفصا ةا - 

 $36                                صو  وملاأال الطا رات لج ة مع تة                 ة ان   ر  كع أ و  - 

 $20                                                            ة ان ستو  مفصا ةالش ر كع أ وصو  وملاأال الطا رات لج ة مع تة - 

 $36                                                   وجمال    ر  كع أ الر اب والطاقم )وصو  وملاأال(      ة ان - 

 $20                                                                 ة ان وجمال  ستو  مفصا ةالش ر كع أ الر اب والطاقم )وصو  وملاأال( دد - 

 $36           ج ة مع تة د                                                    ة ان   ر  كع أ الر اب القاأم ن و امللاأاقا ما و ولى - 

            مددددا وولددددى ج ددددة              ن و امللدددداأاقا                                          ة ددددان سددددتو  مفصددددا ةالشدددد ر كعدددد أ الر دددداب القدددداأم  - 

      مع تة

20$ 

                                                                  ة ددددان  ددددد ر  كعددددد أ الر دددداب مدددددع ي  عدددددة الراكددددد  )أةلوما دددد نض أاجدددددة قولدددددىض أاجدددددة  - 

                                                     اجا  ا  ما ض أاجة س اا ة( والطاقم )وصو  وملاأال(

12$ 

                                                                   ة ددان سددتو  مفصددا ةالشدد ر كعدد أ الر دداب مددع ي  عددة الراكدد  )أةلوما دد نض أاجددة  - 

                          الطاقم )وصو  وملاأال(                                         قولىض أاجة اجا  ا  ما ض أاجة س اا ة( مع

360$ 

 $12                                                                 ة ان   ر  ةأوقات وصو  وملاأال الراالت لشركة مع تة ............... - 

 $360                                                                 ة ان ستو  مفصا ةالش ر ةأوقات وصو  وملاأال الراالت لشركة مع تة - 

ا ةما ف ه الب ي  ولى وج ة مع تة -   $36                                    ي                               ة ان   ر  ةالم ة الشحا امل تواأ واملص ي

ا ةمددا ف دده الب يدد  ولددى  -                                                 ي                     ة ددان سددتو  مفصددا ةالشدد ر لالم ددة الشددحا امل ددتواأ واملصدد ي

           وج ة مع تة

20$ 

 $36                                                           ة ان وجمال    ر  ةالم ة الشحا امل تواأ واملص ا ةما ف ه الب ي  - 

                                                                ة دددان وجمدددال  سدددتو  مفصدددا ةالشددد ر لالم دددة الشدددحا امل دددتواأ واملصددد ا ةمدددا ف ددده  - 

       الب ي 

20$ 

 $36             معلومة قلر   - 

                                    عتى معلومات أو إحصاءات عس الطيران:          اإلعفاءات - 4

                                                                       ي ددددتف   ال دددداا ون مددددا ا سددددات ل والطددددالب والدددد وا ر الرسددددم ة وال لدددد يات والجامعددددات  

                          % ما ق مة الرسوم املتوج ة.  20                                  )العاملة ي  ل تان( ما ت ف و يعاأ  

 

 
 
 سادسا
 
     :   

   :AFTN                                              أجور البرقيات مس الف ة ب وتخصيص عنوان    شب ة 

 $20                                                      يحت   ال    لملا ةرق ة يتم ت األ ا مع  توان ي  الخااج دد - 1
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

 $2                                                      يحت   ال    لملا ةرق ة يتم ت األ ا مع  توان أالا ل تان - 2

 AFTN     3000$                              اسم ت ص   ستو  لعتوان ي    الة  - 3

 
 
 سابعا
 
     :   

                                           بدالت إصدار دليل معلومات الطيران وتعديالته:

 $300                                                   الت و   مع تع يالته.................................                            ة   أل ا معلومات الط  ان اةل - 1

                                                                        ياااوزع دلياااال معلومااااات الطياااران وم  قاتااااه وتعديالتااااه باملجاااان عتااااى اإلدارات واملؤسسااااات 

                                        الرسمية األجن ية عتى أسا  املعاملة باملثل.

 

 
 
 ثامنا
 
     :   

           اإلعفاءات:

                                             تعفى مس البدالت املحددة    رسوم املطارات أعاله: - 1

                         يا رات ال ولة الل تان ة - 

                                                               يا رات اؤساب ال و  واؤساب الحملومات قرتاب ق ام ا ة قااات اسم ة - 

                                                            الطا رات ال ةلوماس ة و افة ال ع ات ال ن تقوم ة قااات اسم ة - 

                                                يا رات الصل   ا امر ال ول  وال ال  ا امر ال ول  - 

            تب قة  نها                                    يا رات مت مة ا مم املتح ل واملت مات امل - 

                                  الطا رات ال ن تقوم ةأ ما  اةنقاذ - 

                                                               الطدددددددا رات ال دددددددن تتقدددددددا اصدددددددرا امل دددددددا  ات اة  دددددددان ة وال  دددددددات لصدددددددال، ال ولدددددددة  - 

         واملت مدددات   UN                                                         الل تان دددة قو لصدددال، الصدددل   ا امدددر الل تدددا   ولصدددال،  قدددوات ا  

   الب                                                            ال ول ة )مت مة ا مم املتح ل والقوات املتب قة  نها( ويا رات اةج

 

                   الطا رات الع الرقة - 

                                              تعفى مس بدالت الهبو  واألنوار واإليواء والعبور: - 2

                                                              يدددددددددددا رات ندددددددددددواأ  الط ددددددددددد ان الل تان دددددددددددة واملعتبددددددددددد ل ذات متفعدددددددددددة  امدددددددددددة ومددددددددددد اا   - 

                                                                ومؤس دددددات تددددد اق  الط ددددد ان املجددددداز ل دددددا اسدددددم ا والحدددددا  ل  لدددددى تدددددرل   ممااسدددددة 

              م تة الت اق .

 

 
 
 تاسعا
 
     :   

    ة:                 تستفيد بصورة مؤقت

                                                                    ددددددر ات الط دددددد ان الويت ددددددة ذات الددددددراالت املت مددددددة قو العاا ددددددة و ددددددافة ولددددددى  ددددددر ات  -

                                                                الخدددددد مات ا ا دددددد ة الويت ددددددة مددددددا ت فدددددد و يعدددددداأ  رالردددددد ن ةاملا ددددددة مددددددا جم ددددددع اسددددددوم 

                                                                           وبددد الت املطدددااات العاملدددة يددد  ل تدددان لخ مدددة الط ددد ان املددد    يددد  ال دددتة ا ولدددى مدددا تدددااق  

 وةتددد ابا مدددا ال دددتة ال ان دددة                                   نفددداذ  ددد ا القدددانون ومدددا ردددم ت فدددو  ددد ه ا
ا
       ا                  لن ددد ة تددد اقج ا
ا
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 البيااااااااان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

 ةاملا دددة  تدد  اناهددداب ال دددتة 
ا
 ل صدد ح ق مدددة الت فددد و صددفرا

ا
                         ةمقدد اا  شدددرل ةاملا ددة سدددتوقا

ا
                        

ا
                        

                                   ال ال ة ما تااق  نفاذ   ا القانون.

                                                                             يط ددق اة فدداب الددوااأ ق دداله  لددى الشددر ات التاكعددة لشددر ات الط دد ان الويت ددة ياملددا قنهددا  -

                      ا اقسما    ه الشر ات.   % م    22              تمتلك قك   ما 

 

                                                                      يدددددا رات ندددددواأ  الط ددددد ان الل تان دددددة واملعتبددددد ل ذات متفعدددددة  امدددددة ومددددد اا  ومؤس دددددات  -

                                                                        تددد اق  الط ددد ان املجددداز ل دددا اسدددم ا والحدددا  ل  لدددى تدددرل   ممااسدددة م تدددة التددد اق  مدددا 

                % ما ة   ا نواا  20            ت ف و يعاأ  

 

      بياااروت   -               ال ر اااري الااادول                                                      يساااتو ى ماااس اإلدارات الرسااامية العاملاااة  ااا  حااارم مطاااار رفياااق  * 

                                                                       نصف بدالت إش ال املساحات املحاددة أعااله، وتعفاى اإلدارات الرسامية املعنياة بااألمس 

                                                                       والجمااااارك مااااس دفاااام الباااادالت  اااا  األماااااكس املحااااددة لهااااا وفقااااا للمخطااااط التااااوجي   العااااام 

       بيروت.  -                        ملطار رفيق ال ر ري الدول 

 

 
 
 عاشرا
 
     :   

                                             تسوقها مصا  ة األرصااد الجو اة  ا  املدير اة العاماة         ّ                          ما خّص املعلومات املناخية الت  

            الااري ل ااظ  اا        2002      تااار        438                                               للطياران املاادني ف اا  تبقااى خاضااعة ألحكااام القاانون رقاا  

                                                                            املاادة الثانيااة مناه إمكانيااة تعاديل قااي  البادالت بموجااب مرساوم يتخاار  ا  مجلااس الااوزراء 

                                       بعد موافقة وزارة األش ال العامة والنقل.

 

 

 

            اء الرسوم:            طر قة استيف

 إلااى سااعر صاارء الاادوالر 
 
، ياات  اسااتيفاء جمياام الرسااوم الااواردة أعاااله، اسااتنادا

 
                    باسااتثناء البنااد عاشاارا

 
                                               

 
                    

                                                    األميراي بحسب منصة هصيرفةه املحددة مس قبل مصرء لبنان.
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              ر رفيااااق ر رفيااااق                                                                                     فاااارض رساااا  عتااااى ااااال مسااااافر قااااادم أو م ااااادر عباااار مطااااافاااارض رساااا  عتااااى ااااال مسااااافر قااااادم أو م ااااادر عباااار مطااااا                                                    املااااادة الثالثااااة والثمااااانون:املااااادة الثالثااااة والثمااااانون:

    تت        بيروبيرو    ––                              ال ر ري الدول  ال ر ري الدول  

 

      تددااق      10                                                             ددالول  لددى الرسددم املتصددو   ل دده ةموجدد  املدداأل ا ولددى مددا القددانون اقددم 

                                                        وتع يالتدددددهض يفدددددرن  لدددددى  دددددا م دددددافر قددددداأم قو ملددددداأا  بددددد  مطددددداا اف دددددق       3113 / 1 /  30

                                         أوالا قم   دد   لددى قن يددتم اسددت فاب  دد ا الرسددم    6               ة دد وت اسددم قدد اه   -              الحرقددر  الدد ول 

 .                                     ب  و شاب لانة ج ي ل  لى ت اكر ال فر

 

 لدددال  م لدددة ققصدددا ا 
ا
                 ت ددد أ  دددر ات الط ددد ان  ددد ا الرسدددم  ددد رقا
ا
 مدددا نهايدددة     32                                  

ا
          يومدددا
ا
    

ط ددددددق  ل دددددده ا املددددددام ال دددددرقب ة الخاصددددددة ةرسددددددم لددددددروج امل ددددددافرقا 
ُ
                                                   الشددددد ر التددددددال  وت
ُ
               

ُ                     وتددددوأع امل ددددال  املحصددددلة مددددا  دددد ا الرسددددم يدددد  ا دددداب لددددا  ُيفددددتح ةالدددد والا ا م   دددد                                                

 صددددددد  
ُ
    لددددددد   مصدددددددر  ل تدددددددان ةاسدددددددم ال ولدددددددة الل تان دددددددة وت
ُ
                  اصددددددد لته لانفدددددددا   لدددددددى                                        

 للقوان ن املر  ة اةجراب
ا
                       تج  طات املطاا وص انته وفقا
ا
                          . 

 

                                                                تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداب أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأل ةقدددددراا مشدددددت ي يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

                                     ا  لا  العامة والتقا ووزقر املال ة.  

 
 

            تااار   تااار             144144                                                                                      إل اااء نااص املااادة الثامنااة عشاارة مااس القااانون رقاا  إل اااء نااص املااادة الثامنااة عشاارة مااس القااانون رقاا                                                      املااادة الرابعااة والثمااانون:املااادة الرابعااة والثمااانون:

    ( (         20192019                                                                                          )قااانون املوازنااة العامااة واملوازنااات امل  قااة للعااام )قااانون املوازنااة العامااة واملوازنااات امل  قااة للعااام             20192019  //  77  //    3131

 
 
 املتعلاااق بفااارض قراماااة عتاااى الشاااراات الساااياحية التااا  تساااتقدم وفاااودا
 
 املتعلاااق بفااارض قراماااة عتاااى الشاااراات الساااياحية التااا  تساااتقدم وفاااودا
 
                                                         
 
                                                        

                                                                                                                  خارجيااة  اا  حااال تخلااف مااس  اا  عهاادتها عااس امل ااادرة واسااتبداله باانص خارجيااة  اا  حااال تخلااف مااس  اا  عهاادتها عااس امل ااادرة واسااتبداله باانص 

        آخرآخر

 

      قدددانون  )      2031 / 2 /  13      تدددااق       366                                          يلغدددى نددد  املددداأل ال امتدددة  شدددرل مدددا القدددانون اقدددم 

                        ( املتعلددددددددق ةفددددددددرن ارامددددددددة  لددددددددى     2031                                      املوازنددددددددة العامددددددددة واملوازنددددددددات امللحقددددددددة للعددددددددام 

 لااج دة يد  ادا  ت لد  مدا يد    د اها  دا 
ا
                                    الشر ات ال د اا ة ال دن ت دتق م وفدوأا
ا
                                  

                                    امللاأالض وي تعان  نها ةالت  التال :

 

 لااج دددة  دددا  دددا ملدددخ  يددد  
ا
فدددرن  لدددى الشدددر ات ال ددد اا ة ال دددن ت دددتق م وفدددوأا

ُ
                     ت

ا
                                          

ُ
 

                . . )فقددددد  رالردددددة            100000000                                     ا يت لددددد   دددددا امللددددداأال ارامدددددة مال دددددة ةق مدددددة        ددددد اه
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                                                 ُ                       ماليدددد ن ل دددد ل ل تان ددددة(ض ت ددددتويى م ا ددددرل  تدددد  امللدددداأالض وُي ددددمح ل دددداق  ق  دددداب الوفدددد  

                  ال  ا   ةامللاأال.

 

                                                                       تح أ  تد  االقت داب أقدا ق تط  دق  د ه املداأل ةقدراا مشدت ي يصد ا  دا وزقدر املال دة 

                                        ات ةتاب  لى اقت ا  م ير  ام ا ما العام.                       ووزقر  ال الل ة وال ل ي

 

 

            19261926  //  33  //    1515            تااااار   تااااار             189189                            مااااس القاااارار رقاااا  مااااس القاااارار رقاااا          6363                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                     املااااادة الخامسااااة والثمااااانون:املااااادة الخامسااااة والثمااااانون:

                    وتعديالتهاوتعديالتها

 

                وتعددددددددد يالاها السددددددددد ما       3124 / 1 /  32      تدددددددددااق       351              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     41           تعددددددددد   املددددددددداأل 

      تددددددددددااق     0 5 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       3121 / 4 /  32      تددددددددددااق       365                    املرسددددددددددوم اال ددددددددددت ا   اقددددددددددم 

  (     3110              )قددددددددددددانون موازنددددددددددددة       3110 / 5 /  20      تددددددددددددااق      10 /  36             والقددددددددددددانون اقددددددددددددم       3150 / 6 / 2

     423             (.  والقددددددانون     3111              )قددددددانون موازنددددددة       3111 /  32 /  32      تددددددااق       250             والقددددددانون اقددددددم 

           (  التال :    3115              )قانون موازنة       3115 / 2 / 2      تااق  

                                                                        لدى يددال ن وجددراب ق دلا  يوبواراف ددة قن يوأ ددوا صددت و  الخ قتدة ق ددا تتف دد   دد ه 

                                            اال لا  سلفة مال ة يح أ مق اا ا كما يل :

 

                     _ العقارات املباية :  1

           قيمة الرس 

     ل  ل           302000000             ا  ا  قاا د

 

                       _ العقارات قير املباية: 2

           قيمة الرس  

     ل  ل           302000000            .           2 م      300000        ققا  ما 

     ل  ل           200000000        . 2 م       20000 و       30000    ة ن 

     ل  ل       00000    1020        . 2 م        300000  و        23000    ة ن 

     ل  ل           600000000    .   2 م        300000                       ا  قاا تتجاوز م ااته 
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                                                                  انددا امل ددال  املوأ ددة صددت و  الخ قتددة ةصددفة سددلفة تتجدداوز مقدد اا ا كددال  قو       واذا

 ةمقدددد اا الرسددددوم الطوبواراف ددددة 
ا
                            تقددددا  نهددددا فدددد ن قمدددد ن ال ددددجا العقدددداا  ي ددددع كشددددفا
ا
                                        

                          أته الدهم قو تحص له منهم.                                                الحق ق ة املتوج ة للخ قتة ومق اا امل ل  الواج  و ا

 

                                                                     وقتوجدد  أفددع الرسددوم الطوبواراف ددة ولددو  دد   ق ددحاب العالقددة  ددا وتمددام املعاملددة 

                                         ال ن يل وا ما قجل ا ا  ما  الطوبواراف ة.

 

                                                                     و ددددا يالدددد  وجددددراب ق ددددلا  يوبواراف ددددة يددددؤلر قو يمتددددع تتف دددد  ا لدددد اع مددددا الدددد وا   

 لتعرفدة الرسدوم                                                يتوجد   ل ده يد  االدة انتقدا  امل تد  ض قن ي د أ ولدى
ا
               الخ قتدة وفقدا
ا
            

  ددددددا الوقددددددا الدددددد   يملددددددون امل تدددددد   قدددددد  صددددددرفه  لددددددى 
ا
                                       قأندددددداه امل لدددددد  املعدددددد ن تعوق ددددددا
ا
                        

 ول دددده نفقدددات التقددددا واالنتقدددا . واذا ا لددددم يالدددد  
ا
                                           الطرققدددة ويدددد  موقدددع العقدددداا م دددافا
ا
                             

                                                                  اال ددددلا  اةأاال  ددددا  دددد م ااجتدددده ولددددى اال ددددلا  ق ددددا الددددو  املو دددد  املعدددد ن للق ددددام 

                                                   فدددددال يتوجددددد  وذ ذاي التعدددددوقوض قمدددددا اذا لدددددم يعلدددددم اةأاال  دددددا                  ةالعمدددددا ك دددددا قيدددددام

                                                                   اا تددده  ددد ه لدددال  امل لدددة املددد  وال ف لددد م  ت  ددد  ةددد فع تعدددوقو مقطدددوع قددد اه مايدددة 

                                                          ال  ل  ل ل تان ة ا   وان لم ينتقا امل ت   ولى موقع العقاا.
 

.
ا
 تعفل ما الرسوم الطوبواراف ة قق ام العقااات امل تملالة مجانا
ا
                                                          

 

 

 النوع األعم

                           أش ال جار ة    موقم العقار  _  1

 ووياةدددددا قددددد اه   -  ق 
ا
             يددددد فع اسدددددم  دددددا  دددددا سدددددا ة تققددددد ن يددددد  موقدددددع العقددددداا وبالتتقدددددا ذ اةدددددا
ا
                                                       

              ل  ل ل تان ة.         3400000

                                وتعتب  قج اب ال ا ة سا ة  املة.

                                                                      ويشددما  دد ا الرسددم جم ددع نفقددات املددو ف نض ةمددا فدددهم املعدداونون والعمددا ض ومقدد اا 

                                   ورما املط و ات الالزمة ةنجاز اال لا .                         التعوقو  ا ا الت الفت ةض

                                                    ي تويى قجرل نقا ةح   التعرفة املعمو  بها ل   اةأاال.  - ب

 

                  للم دددافات ال دددن تقدددا                ل ددد ل  ل تان دددة         3200000                                 وي دددتويى قجدددرل نقدددا مقطو دددة قددد ا ا

         لم    32                                     ل  ل ل تان ة   للم افات ال ن ت ق   ا          1000000     لم     32    ا 
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                                                                    اذا جدددر  التقدددا أالدددا امل يتدددةض و تددد ما يتصدددر  امل تددد   ولدددى ونجددداز  ددد ل  مل دددات 

 
ا
 قرتدداب سددفرل واادد ل مل ددت   ن م تلفدد نض تددوزع سددا ات ال ددفر وقجددوا التقددا   دددب ا
ا
                                                                    

                   لى   أ العمل ات.

 

                 ل  ل ل تان ة         1000000                                                رما ت وم التح ي  :  ا  ا لتم او  المة م تومة:  - 2

 

                                           فقدددددة نقدددددا الت دددددوم ملراك  دددددا ومصدددددرو  ترك لهدددددا. ويددددد                        وقددددد لا  دددددما  ددددد ه الرسدددددوم ن

                                                                      االددة وةطددا  ادد وأض ال ي ددتويى اسددم ال تددة  ددا الت ددوم ال ددن تنددطع وت ددتعما ملصددلحة 

            املالك نف ه.

 

                                                                 ق مددا  مالتب ددة:  ددا  ددا سددا ة  ددلا لو ددع مشدداايع اةفددرازات وا دداب الق اسدددات   - 1

     ااات                                                        وت دددددددح ح لرقطدددددددة قماندددددددة امل دددددددااة وتت ددددددد م لدددددددرا   قساسددددددد ة وق دددددددا  امل ددددددد

                    ل  ل ل تان ة.         3200000                      وت ح ح هجا امل ااات    

                                وتعتب  قج اب ال ا ة سا ة  املة.

 

                                   هح       ا لرقطة قمانة امل ااة  . .  - 6

                                                                  ددددد  معدددددد ل لت ددددددم ولددددددى ملدددددد  العقدددددااض ولتعطدددددد  للم ددددددت   ن كعدددددد  ق دددددد  العمل ددددددات 

                               الطوبواراف ة ي  ال جا العقاا .

 

       )ل.ل.( 

   22  ×     12  و     22  ×     12        ما ق ا  

              ا  ا هح  د  

200000       

   20  ×     12   قو     12  ×     62        ما ق ا  

                ا  ا هح  د

220000       

 

  (  22  ×     20                      ما ق ا  نص    ر ك    )

            ا  ا هح  د

220000       

 

  (  22  ×      300                  ما ق ا    ر ك    )

             ا  ا هح  د 

3000000        
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                         اسوم الصوا الفوتواراف ة:  - 4

 

 ). . (       

        3000000                                                                  ا  ا لواة سل  ة                          

             (         قو   26 ×  35                             دددا  دددا صدددوال فوتواراف دددة ق دددا  )

( 31  × 31  )  

200000       

 

        2000000       40  ×     20                              ا  ا صوال فوتواراف ة ق ا  : 

          300000000                302  ×     22                              ا  ا صوال فوتواراف ة ق ا  : 

          302000000              300 ×   300                              ا  ا صوال فوتواراف ة ق ا  : 

          302000000              300 ×   322         ة ق ا  :                      ا  ا صوال فوتواراف 

 

                        ةامل ة  ا الن   اة اف ة.    60                       وت فو   ه الرسوم ةن  ة 

 

                                                                      واذا اسددتوج  الطلدد  وجددراب ق مددا  مالتب ددة ي ددتويى اسددم و دداي  قدد اه رمان ددة  شددر 

                                                  ال  ل  ل ل تان ة  ا  ا سا ة  ما قو ج ب ما ال ا ة.

 

 

            19261926  //  33  //    1515            تااااار   تااااار             189189                رار رقاااا  رار رقاااا              مااااس القاااامااااس القاااا        6464                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                                     املااااادة السادسااااة والثمااااانون:املااااادة السادسااااة والثمااااانون:

                    وتعديالتهاوتعديالتها

 

                وتعددددددددد يالاها السددددددددد ما       3124 / 1 /  32      تدددددددددااق       351              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     46           تعددددددددد   املددددددددداأل 

      تددددددددددااق      50 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       3121 / 4 /  32      تددددددددددااق       365                    املرسددددددددددوم اال ددددددددددت ا   اقددددددددددم 

         والقددددانون       3110 / 5 /  20      تددددااق      36               ( والقددددانون اقددددم     3150              )قددددانون موازنددددة       3150 / 6 / 2

              )قددددددانون موازنددددددة       3115 / 2 / 2      تددددددااق       423           ( والقددددددانون     3111 /  32 /  32       تددددددااق      250    اقددددددم 

           (  التال :    3115

 

 ةأاملددددددام 
ا
         تدددددد ما يدددددد  ى اؤسدددددداب اململاتدددددد  املعاونددددددة لالنتقددددددا  ولددددددى لددددددااج الدددددد ا رل  مددددددال
ا
                                                            

         وتع يالتددددده       3124         رذاا سدددددتة     32         املدددددؤاخ يددددد       351              مدددددا القدددددراا اقدددددم     66  و     61        املددددداأت ن 

                                           يتوجددد   لدددى ق دددحاب العالقدددة قن يددد فعوا لصدددت و  
ا
 و ددداف ا

ا
 اسدددما

ا
 الخ قتدددة م ددد قا

ا
       

ا
     

ا
             

 كما يل :
ا
 مح أا

ا
         مقطو ا

ا
      

ا
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 .(ل.ل) 

                                           اذا  دددددددان انتقدددددددا  ا ددددددديس املالتددددددد  املعددددددداون يجدددددددر  أالدددددددا   -

                                         امل يتة الملا ا فدها املالت  العقاا  املعاون 

300000000 

                                           اذا  ددددددددان انتقددددددددا  ا دددددددديس املالتدددددددد  املعدددددددداون يجددددددددر  لددددددددااج   -

                                         امل يتة الملا ا فدها املالت  العقاا  املعاون 

200000000 

 

            19801980                                            مااااااس قااااااانون موازنااااااة العااااااام مااااااس قااااااانون موازنااااااة العااااااام       11                                  تعااااااديل الجاااااادول رقاااااا  تعااااااديل الجاااااادول رقاااااا                                                      املااااااادة السااااااابعة والثمااااااانون:املااااااادة السااااااابعة والثمااااااانون:

                  وتعديالتهوتعديالته

 

      3150                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     32                     وتع يالتددده السددد ما املددداأل    3                يعددد   الجددد و  اقدددم 

                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     62       واملددداأل       3111 /   250               مدددا القدددانون اقدددم    1            والجددد و  اقدددم 

          التال :      3115 /   423               ما القانون اقم    1            والج و  اقم       3112

 

        املدفوعة              رسوم التسجيل      

                                                                     الرسدددوم املتوج دددة  ددددا تت ددد م املحا دددر املعدددد ل للق ددد  يددد  ال ددددجا العقددداا  ةمدددا فدهددددا   - 3

                                                                   ق دددددد  العقددددددوأ يدددددد  ال ددددددجا ال ددددددوم  ورمددددددا املط و ددددددات الالزمددددددة ملحا ددددددر يلدددددد  الق دددددد 

200000        . .          

 

                             الع ن دددة  دددا ال دددحا   التالم ل دددة                                     الرسدددوم املتوج دددة  دددا تت ددد م صدددوا ال دددحا     - 2

                                            و ا ست ات الطاةو ي  املتايق ا   املم واة كع :

          . .         2000000              ا  ا ست 

 

 في دددتويى مدددا  ددددا  دددرقك  دددا سدددت ه نصددد  الرسدددم املدددد  وا 
ا
                                             واذا  دددان امللدددك  دددا عا
ا
                   

                                                                    ق دددالهض ت دددتويى الرسدددوم نف ددد ا  دددا تت ددد م ال دددت ات الج يددد ل  دددا اردددر وفدددراز و دددم 

                        ا ال ت ات ا صل ة.                   ال  قو  ت  تت  م   

                                                                  الرسددددوم املتوج ددددة  ددددا تت دددد م  دددد اأات ق دددد  الحقددددو  الع ن ددددة كدددد لك ق دددد  الر ددددون   - 1

                      العقااقة  لى قنوا  ا:

      . .         2000000                ا  ا   األ  -
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                                                                  تت دددددد م  دددددد اأات ق دددددد  الحقددددددو  الع ن ددددددة والر ددددددون العقااقددددددة  ددددددا جم ددددددع العقددددددااات 

                     لحددددق او املر ونددددة مقاةددددا                                                الواقعددددة يدددد  متطقددددة قمانددددة هددددجا  قدددداا واادددد  والخا ددددعة ل

          نفس ال يا

 

                                                                         الرسددوم املتوج ددة  ددا تت دد م لددوا ح وجمال ددة قو وفراأيددة ةددالق وأ امل ونددة يدد  ال ددجا   - 6

       . . د        200000    .                     العقاا   ا  ا  قاا

 

                                                                الرسدددددوم املتوج دددددة  دددددا تت ددددد م   ددددد  قو لالصدددددات  دددددا الوردددددا ق التالم ل دددددة  دددددا  دددددا   - 2

       . . د     000 0  20                                      خة قو لالصة ي تويى  ا  ا صفحة      

 

                                                            الرسوم املتوج ة  ا معامالت     كتاة ة و ا معامالت ت ل   وو الن:  - 4

 

                                                                           ددا  ددا ق دد  قو  ددر  قو ق دد  اات دداي  قو تددرق ن ق ددوأ يدد  ال ددجا العقدداا  او يدد  أفتدد    -

    .      .         200000                       الت ج ا قو هجالت الطاةو 

          . .        200000                           ا  ا  قاا او اق م تل   -

                                              م وجدددددوأ ق ددددد  و دددددا اللدددددوا ح ال دددددل  ة  دددددا  دددددا  قددددداا                           دددددا الشددددد اأات ال دددددن ت ددددد ن  ددددد  -

200000        . .          

                                                                   ددددا الشدددد اأات ةتا يددددا مطاةقددددة صددددوا ال ددددحا   العقااقددددة وال ددددحا   التالم ل ددددة   -

          . .        200000                                       ل صو   ا  ا  قاا                       

                                                                        ددا  ددا ت ل دد  قو و ددالن يجرقدده قمدد ن ال ددجا العقدداا   ددالول  لددى التفقددات امل فو ددة    -

200000        . .          

 

                                                                   الرسددوم املتوج ددة  ددا مراجعددة ال ددجالت العقااقددة والخددرا   قو اسددوم الالشدد   ددا   - 2

        200000                                                             ددددا  قددددداا وذلدددددك ةاة دددددافة ولدددددى الطدددداكع القدددددانو   املفدددددرون  لدددددى العدددددرا و 

. .          

 

                       اسوم وفاأات نف  امللال ة  -

                                      ا كش  ةالعقااات ال ن يملال ا قا  م :  -
 

      ل  ل            0     20000                        ا  ا متطقة  قااقة   

               ل  ل                   2200000                                               ا  ا ق اب
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      ل  ل            2000000                                         ا  ا محاف ة

           ل  ل               200000000                                            ا  ا ل تان

 

                                                                  ت فددددو ولددددى التصدددد  اسددددوم وفدددداأات التفدددد  ال ددددن يقدددد م ا يددددالب الجامعددددات ةةراز ددددا 

                              ا        للجامعة ال ن ينت ن ولدها ةتابا لطللها.

 

                                                            ت  دددددددددع لرسدددددددددم الطددددددددداكع املدددددددددال  الشددددددددد اأات وامل دددددددددتت ات  افدددددددددة املددددددددد  وال ق ددددددددداله   - 5

                                                                                           3124 / 1 /  32           املؤال ن ي       351  و      355                              واملتصو   لدها ي  القرااقا اقم 

                                                                  ت دددددتويى الرسدددددوم املقطو دددددة امل ن دددددة يددددد   ددددد ا الجددددد و  ة لصدددددا  يددددداكع مدددددال  ةق مدددددة   -

                                                  سددددت  اب الدددد   يطلدددد  ةموج دددده االستحصددددا   لددددى   دددد  امل ددددتت ات              الرسددددم  لددددى اال 

                                                                        املشدداا ولدهدددا وااليدددالع  لددى ال دددجالت العقااقدددة والخدددرا   وذلددك ةاة دددافة ولدددى الطددداكع 

                              القانو   املتوج   لى االست  اب.

 ي  صت و  الخ قتة.       املاية                               قما اذا تجاوزت ق مة   ه الرسوم 
ا
                  ال  ل  ل ت فع نق ا
ا
                   

                                                  لا دددعة لرسدددم   ددد ن واسدددم مقطدددوع يددد  رن وااددد  فتددد فع  ت  ددد                   اذا  اندددا املعاملدددة 

 لصت و  الخ قتة.
ا
 نق ا

ا
                الرسوم الن ب ة واملقطو ة معا

ا
     

ا
                            

 

                                                                                                    أحكام خاصة بالرسوم املتوجبة عتى إش ال األمالك العامةأحكام خاصة بالرسوم املتوجبة عتى إش ال األمالك العامة                                                    املادة الثامنة والثمانون:املادة الثامنة والثمانون:

 

    ن  رلرض وبصوال استاتا  ة وملرل واا ل فق :
ا
                                            لالفا
ا
     

أ م ددددددا تقدددددد يم يل ددددددا -                                          ت التق دددددد   واالسددددددتفاأل مددددددا الح ددددددم الاللدددددد  ل دددددد الت    ي                تمدددددد ي

 مدددا 
ا
    و دددلا  ا مدددالي ال حرقدددة واللرامددداتض املحددد أل يددد  الفقدددرل ا ولدددى مدددا ال تددد  رامتدددا
ا
                                                                    

                                                          : معالجدددددددة اة دددددددلا  ا ددددددد  القدددددددانو   ل مدددددددالي ال حرقدددددددة مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم   33      املددددددداأل 

                                    ل تة ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.       2032 /  46
 

ددد   دددااا ا  
ي
          يددد  ادددا  ت ل
ي
                                               مدددالي العامدددة ال حرقدددة  دددا ال ددد اأض تقدددوم الدددوزاال لدددال            

فدددددددهض ةتوج ددددددده ونددددددد اا للشدددددددااا للت ددددددد ي  مدددددددع اللرامدددددددات 
ي
                                            رالردددددددة ق ددددددد ر مدددددددا تدددددددااق  ت ل
ي
                      

لددده  ددد ا اةنددد ااض ويددد  ادددا  
ي
                       املتوج دددة لدددال  م لدددة ققصدددا ا  ددد ر وااددد  مدددا تدددااق  ت ل
ي
                                             

                                                          م الت  ي  تقوم اةأاال امل تصة ة تم املوقع ةالشمع ا امر.
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        ال ددن لددم       2020                                                 اسددوم و ددلا  ا مددالي العامددة  لددى قسددا  الفتدد ل مددا العددام       تحت دد  

                                                                   يحصدددددددا فدهدددددددا وقفدددددددا  ك دددددددب  وبددددددداب  واوندددددددا اسدددددددتتاأا للقدددددددرااات الصددددددداأال  دددددددا وزاال 

                    ال الل ة وال ل يات.

                                                                يمالددا للمؤس ددات الشدداالة ل مددالي العامددة ال حرقددة الخا ددعة ل ددرق ة الدد لا  -

                                 ا مدددالي العامدددة ال حرقدددة العا دددد ل                                        لدددى قسدددا  الدددربح الحق قددد  تنطيدددا ةدددد الت و دددلا

                                                        وما كع   ما ا   اب القاةلة للتنطيا ما وااأااها ال توقة.      2020            ما  ستة 
  

  

                                                                                                  تحميل أص اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر رتحميل أص اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر ر                                                    املادة التاسعة والثمانون:املادة التاسعة والثمانون:

 

                                                                  يتحمددا ق ددحاب العالقددة مصددااق  ق مددا  تح يدد  وتحرقددر العقددااات العا دد ل ل ددم   - 3

 ملا يل :  و 
ا
        ذلك ةفرن اسم مقطوع    ة مل ااة  ا  قاا وفقا
ا
                                           

 

 

   .(   ل.ل                  الرسااااااااااا  )

      1000             ققددددددددا مددددددددا م ددددددددااة   -

  2 م

302000000          

 

                        مل دددددون ولم دددددماية قلددددد  ل دددددد ل 

        ل تان ة
 

            2 م      1000    ما    -

  2 م            300000    ولى   

                        رالرة مالي ن ل  ل ل تان ة          100000000

           300000   ما   -

  2 م         3000000    ولى   

                       ستة مالي ن ل  ل ل تان ة     0000     40000

      2 م           3000000  ما  -

         وما فو  

300000000         

0  

                         شرل مالي ن ل  ل ل تان ة

 

                                                                ون املالكدددددد ن الدددددد يا لددددددم يح ددددددروا ق مددددددا  التح يدددددد  والتحرقددددددر ك ددددددب  ا ددددددابهم قو     - 2

                                                                الدددددد يا تمتعددددددوا  ددددددا أفددددددع الرسددددددوم املطلوبددددددة تو ددددددع و دددددداال  لددددددى محا ددددددر التح يدددددد  

                                              توج ة  لدهم وال ي ر  مروا ال ما  لى   ا الرسم.                           العا  ل ل م ةق مة الرسوم امل
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                                                                                                                  اسااااتفادة الشااااراات واألفااااراد الااااريس توقفااااوا عااااس العماااال بشااااكل نهااااائي اسااااتفادة الشااااراات واألفااااراد الااااريس توقفااااوا عااااس العماااال بشااااكل نهااااائي                                 املااااادة التسااااعون:املااااادة التسااااعون:

                                                                                                                            نتيجااة انفجااار مرفاار بياااروت إذا عااادوا إلااى مزاولاااة أعماااله  مااس جدياااد، نتيجااة انفجااار مرفاار بياااروت إذا عااادوا إلااى مزاولاااة أعماااله  مااس جدياااد، 

                                                                مس حس  اامل ال ر بة عتى أرةاحه مس حس  اامل ال ر بة عتى أرةاحه 

 

    ندددد  رلددددرض ت ددددتف   الشددددر ات ال ددددن
ا
                               لالفددددا
ا
                            توقفددددا  ددددا العمددددا وكدددد لك ا فددددراأ       

                                                                         الددد يا توقفدددوا  دددا العمددداض كشدددملا نهدددا   نت جدددة انفجددداا مرفدددأ ة ددد وتض وذا  ددداأوا ولدددى 

                                                                  م اولددددة ق مددددال م مددددا ج يدددد ض مددددا ا ددددم  امددددا ال ددددرق ة  لددددى قابدددداا م  ددددا ا  ددددوام 

  .    2021 و      2022 و      2023
 

                                                                 تحددددد أ  تددددد  االقت دددددابض أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأل ةموجددددد  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزااب 

                                         املال ة وال فاع الوي ن واالقتصاأ والتجاال.

 

                                                                                                        إعفاء الشراات الدامجة مس ضر بة الدخل عتى األرةااح ملادة إعفاء الشراات الدامجة مس ضر بة الدخل عتى األرةااح ملادة                                                   املادة ال ادية والتسعون:املادة ال ادية والتسعون:

                                محددة وضمس شرو محددة وضمس شرو 

     

    ندددددد  رلددددددرض ت ددددددتف    الشددددددر ات ال امجددددددةض ملدددددد ل 
ا
                                         لالفددددددا
ا
               سددددددتوات مددددددا تددددددااق     1    

                ى قن ال ي قددددد  ذلدددددك                                                 الددددد مجض مدددددا ا دددددم  لدددددى  امدددددا  دددددرق ة الددددد لا  لدددددى ا ابدددددا   لددددد

                                                                 الح ددددم مددددا ال ددددرق ة  لددددى مجمددددوع ق مددددة اقسددددما  الشددددركت ن ال امجددددة واملت مجدددددة 

                                   اسددت  ام م ددت  م  الشددركة املت مجددة ولددى                                 و ددرط قن ت ددتمر الشددركة ال امجددة يدد  

                                                          جاندددددددد  م ددددددددت  مدهاض ملدددددددد ل ال تقددددددددا  ددددددددا رددددددددالث سددددددددتواتض و ددددددددرط قن ال يقددددددددا  دددددددد أ 

                     وقن ال تقددددا ق مددددة ا صددددو                                              امل ددددت  م ن يدددد   ددددا  ددددركة ةتددددااق  الدددد مج  ددددا لم ددددةض

               . .                          10.000.000.000                                           ال اةتددددددددددددة املاأيددددددددددددة يددددددددددددد   ددددددددددددا منهمددددددددددددا ةتدددددددددددددااق  الدددددددددددد مج  دددددددددددددا 

               ل  ل ل تان ة(.      ات      مل اا       شرل  )
 

                           ال درق ة  لددى قاباا ددا املحققددة                                            كمدا ت ددتف   الشددركة املت مجددة مدا ا ددم  لددى  امددا

                                  لال  ال تة ال ن اصا فدها االن ماج .
 

                                         ا االن ماج لا عة لل رق ة  لى التوزيعات.                     ت قل ا ابا  التاتجة
 

                                               ي ت    ما ن    ه املاأل املصاا  واملؤس ات املال ة.
 

                                                                تحددددد أ  تددددد  االقت دددددابض أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأل ةموجددددد  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

                    املال ة ووزقر العما.
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      رء رء                 لاااادى املصااااالاااادى املصااااا                  األجن يااااةاألجن يااااة                                                            إعفاااااء الودائاااام الجدياااادة بااااالعمالت إعفاااااء الودائاااام الجدياااادة بااااالعمالت     : :                                   الثانيااااة والتسااااعون الثانيااااة والتسااااعون               املااااادةاملااااادة

            20032003  //      497497          رقااا رقااا                     القاااانون القاااانون         ماااسماااس        5151            املاااادة املاااادة                   ماااس ضااار بة ماااس ضااار بة                                   العاملاااة  ااا  لبناااان العاملاااة  ااا  لبناااان 

          20282028  //    1212  //    3131              ل ايةل اية
 

 

    نددددد  رلددددرض تعفدددددل مدددددا  ددددرق ة املددددداأل 
ا
                                لالفددددا
ا
      2001 /   612               مددددا القدددددانون اقدددددم     23    

        ا جتب ددددة         ةددددالعمالت                            الفوا دددد  التاتجددددة  ددددا الوأا ددددع   ض     2025 /  32 /  13      للايددددة           وتعدددد يالاها 

 مدددا 
ا
    املوأ دددة ا ت دددااا
ا
                      لددد   املصددداا  العاملدددة يددد        2026 /  32 /  13     ايدددة  لل      2031 /  30 /  32              

 قو ما لال  تحوقا مصري  ما قا  املصاا  العاملة لااج ل تان
ا
                                                       ل تان نق ا
ا
          .  

 

 

        8888  //    6060                              ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ماااااااس القاااااااانون رقااااااا          1313                  ماااااااس املاااااااادة ماااااااس املاااااااادة       55                        تعاااااااديل البناااااااد تعاااااااديل البناااااااد                                                   املاااااااادة الثالثاااااااة والتساااااااعون:املاااااااادة الثالثاااااااة والتساااااااعون:

                                                                                  وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(            19881988  //  88  //    1212          تار  تار  

 

      1988 / 8 /  12     تاااااااااار      88 /  60               مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا      13        س املااااااااادة  ماااااااا   5           يعاااااااادل البنااااااااد 

 ملا يت :
 
        وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية( وفقا
 
                                              

 

                                            ا ةن ة املشلولة ما ال ولة مت  تااق  و لال ا.  - 2

 

                                                          ا ةن ددددددددددددة املشددددددددددددلولة مددددددددددددا املؤس ددددددددددددات العامددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااق  و ددددددددددددلال ا وللايددددددددددددة   - 4

         ق أفع ا.                       وال ت ت أ الرسوم ال ن س       2023 /  32 /  13

 

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااارا اإلعفااااااء الجهاااااات التااااا  تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمؤسسات العامة.

 

 

            19881988  //  88  //    1212            تااار   تااار           8888  //    6060                              مااس القااانون رقاا  مااس القااانون رقاا          8080                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة                                               ملااادة الرابعااة والتسااعون: ملااادة الرابعااة والتسااعون:   اا

                                                                                  وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(

 

عااااااادل املاااااااادة ثماااااااانون ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  
ُ
                                ت
ُ
                       )قاااااااانون الرساااااااوم والعاااااااالوات    8 8 /  60 

 ملا يت :       1988 / 8 /  12               البلدية( تار   
 
         وفقا
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                                                                    تعفدددل مدددا اسددد ن و شددداب وصددد انة املجدددااقر وا اصدددفة مت مدددة ا مدددم املتحددد ل وفرو  دددا 

                       والو االت املتب قة  نها.

 

          كما تعفل:
 

                                            ا ةن ة املشلولة ما ال ولة مت  تااق  و لال ا.  - 3

 

                                   ات العامددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااق  و ددددددددددددلال ا وللايددددددددددددة                        ا ةن ددددددددددددة املشددددددددددددلولة مددددددددددددا املؤس دددددددددددد  - 2

                                  ض وال ت ت أ الرسوم ال ن س ق أفع ا.    2023 /  32 /  13
 

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااارا اإلعفااااااء الجهاااااات التااااا  تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمؤسسات العامة.

 

  

                                                                                                إعفاء مؤقت لتسديد الرس  عس ال ترخيص لسيارة معادة إعفاء مؤقت لتسديد الرس  عس ال ترخيص لسيارة معادة                                                   املادة الخامسة والتسعون:املادة الخامسة والتسعون:

              20212021              عس سنة عس سنة                                 لليجار مس ال ير لليجار مس ال ير 

 

 مددددا الرسدددم الدددوااأ يدددد  ال تددد  
ا
عفدددل مؤقتدددا

ُ
                          ت

ا
         

ُ
 املتعلدددق ةرسدددوم التدددد ال      4 

ا
                       مدددا ساأسددددا
ا
        

                                                            الخاصدددددددددة يددددددددد  جددددددددد و  الرسدددددددددوم املفرو دددددددددة  لدددددددددى م تلددددددددد  قندددددددددواع املرك دددددددددات ا ل دددددددددة 

      تددددااق       261                                 مددددا قددددانون ال دددد   الج يدددد  )قددددانون اقددددم      632                     املتصددددو   ل دددده يدددد  املدددداأل 

                                  االت تدددددأج   ال ددددد ااات ملمااسدددددة ق مال دددددا                           (ض ال ددددد ااات ال دددددن تملال دددددا و ددددد    2032 /  30 /  22

      فق . د      2023        ا ستة 

 

 رقاااا          3535                        إل اااااء املااااادة إل اااااء املااااادة                                                   املااااادة السادسااااة والتسااااعون:املااااادة السادسااااة والتسااااعون:
 
 رقاااا  مااااس القااااانون النافاااار ح مااااا
 
     مااااس القااااانون النافاااار ح مااااا
 
                           
 
            تااااار   تااااار         66                      

      ( (         20202020                                                                            )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             20202020  //  33  //  55

  

         التافددد           القدددانون     مددا    12       املددداأل      تلغددى
ا
 االمددا
ا
        العامدددة     زندددة     )املوا      2020 / 1 / 2       تددااق    4     اقدددم      

        التال :       ةالت        نها         وي تعان   (    2020      لعام        امللحقة           واملوازنات

           الل تان ة:         ةالل  ل        ت تويى

               الل تان ة.        لل ولة      تعوأ      ال ن       الحص  -
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         والرسوم.         ال را   -

       م تلددددد        بددددد             الل تان دددددة        ال ولدددددة        تقددددد م ا      ال دددددن         الخددددد مات       قندددددواع     دددددا     دددددا        ال ددددد الت -

      الض    املددددددد ا     قو         املمولدددددددة     قو          اململوكدددددددة         املؤس دددددددات       قندددددددواع
ا
  ل دددددددا
ا
      قو       

ا
 ج   دددددددا
ا
      ووذا        ق ل ددددددداض    مدددددددا       

     كعددو       ل دد الت         ةالن دد ة        قجتب ددة       ملددة     ةددأ            الل تان ددة        الل دد ل        معاألددة         ال ددروال       اقت ددا

      ذلك        ف ملون           الخ ماتض
ا
 ول ام ا
ا
          

ا
 وفقا
ا
       ل تان.      مصر         يح أ ا      ال ن          للت ع  ل      

 

     يل :    ما        الفقرل       ه       قاملام    ما  ُ      ُي ت   

 
 
 أوال
 
          ا جتب دددددةض         ةدددددالعمالت        املحددددد أل      ان دددددة     الل ت        لل ولدددددة      تعدددددوأ      ال دددددن         وا ابدددددا        الحصددددد    :   

        وب ع ا.            ومشتقااهما         واللاز        التف          است راج      قطاع    ما        ال ولة      كحصة

 

 
 
 ثانياااا
 
     ولدددى         العا ددد ل          والفوا ددد            والعا ددد ات          اةيدددراأات      لدددى         املتوج دددة         والرسدددوم         ال دددرا     :     

      ا ل :      و لى          ا جتب ةض         ةالعمالت          م تحقدها

      2001 /   612     اقدددددددم       انون    القددددددد    مدددددددا    23       املددددددداأل       قاملدددددددام       ةموجددددددد          املتوج دددددددة         ال دددددددرق ة -

           االسدددتمراا       لج دددة   (    2001      لعدددام        امللحقدددة           واملوازندددات        العامدددة         املوازندددة         )قدددانون            وتعددد يالاها

          ال رق ة        اقتطاع    ي 
ا
 وفقا
ا
        الح اب.      لتوع      

        املددددام      وفقددددا         ا جتب ددددة         املتقولددددة        ا مددددوا       اؤو          ويددددراأات      لددددى         املتوج ددددة         ال ددددرق ة -

           ال لا.        رق ة        قانون     ما        ال الذ       ال اب

           ال ت ول ددددددددددة         الحقددددددددددو         صدددددددددداا ة         الشددددددددددر ات      لددددددددددى         املتوج ددددددددددة   م       والرسددددددددددو          ال ددددددددددرا   -

        املشللة.           ال ت ول ة         الحقو         صاا ة          والشر ات

           امل افرقا     ا         امللاأال      اسوم -
ا
 ةحرا
ا
       

ا
 وجوا
ا
         ا م    .          ةال والا       

            والقتصددددددل ات          ال  اسدددددد ة          املفو دددددد ات        أوا ددددددر           ت ددددددتوفدها      ال ددددددن          القتصددددددل ة        الرسددددددوم -

      ال ددن        املحل ددة         ةالعملددة     قو          ا جتب ددة   ت       ةددالعمال            اسددت فاؤ ا     يددتم     ا ددذ        الخددااج    يدد            الل تان ددة

        م ام ا.          القتصل ة     قو           ال  اس ة         املفو  ة      فدها       تماا 

         املطااات.      اسوم -

    يددد           املتواجددد ل          الحاوقدددات       محطدددات       لددد مات         اسدددتعما       لقددداب         املرف  دددة        الرسدددوم       افدددة -

            وامل ددددددتوأ ات         ال ااددددددات    يدددددد           والتفريدددددد          التحم ددددددا      اسددددددوم     ولددددددى       و ددددددافة         ال حرقددددددة        املرايددددددئ

      ال ددددن        الرسددددوم      فدهددددا     ةمددددا         املرف  ددددة        الرسددددوم        وسددددا ر          العامددددة(       ددددا ع    )ال         وال ددددفا        العامددددة

        التق  .         ا م              ةال والا       وذلك         ا جتب ة       ال فا     ا           ال حرقون         الوكالب        ي فع ا
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         الوزااب.      مجلس     ا       يص ا         ةقراا          تح ي  ا     يتم       واسوم        را       قية -

 
 
 ثالثاااااااااا
 
        وسددددددددددا ر         العامددددددددددة          واملؤس دددددددددات        العامددددددددددة         اةأااات       لصددددددددددال،         املتوج دددددددددة        ال دددددددددد الت   :     

                 الل تان ة.         ا اا  ن      لااج        املق مة         الخ مات     ا       العام          القانون       ملخا  ق

 

                                                                   تح أ  ت  االقت ابض أقا ق تط  ق   ه املاأل ةموج  قراا ما وزقر املال ة.

 

            تاااااااار   تاااااااار               20012001  //      273273                                  ه ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ه ماااااااس القاااااااانون رقااااااا    33                          تعاااااااديل املاااااااادة هتعاااااااديل املاااااااادة ه                                                  املاااااااادة الساااااااابعة والتساااااااعون:املاااااااادة الساااااااابعة والتساااااااعون:

               املعاااااّدل بالقاااااانون رقااااا  املعاااااّدل بالقاااااانون رقااااا  ((                            ) طاااااابم املختاااااار ) طاااااابم املختاااااار             20012001  //  11  //  55
ّ                   
            تاااااار   تاااااار               20142014  //    2727  00    ّ

1515    //  44  //  20142014          

 

                              )قددددانون يدددداكع امل تدددداا( وتصدددد ح كمددددا       2003 /     221               مددددا القددددانون اقددددم    1   ي        تعدددد ي  املدددداأل 

 :    يأت 

 

  :                        هتترلف موارد الصندوق مس

ُ                       يددددداكع ُيددددد  ى يددددداكع امل تددددداا ةق مدددددة  - 1                                 . . ) لم دددددة رال  ل ددددد ل ل تان دددددة(ض        25000     

         املصددددداأقات                                                          و لدددددى  دددددا م تددددداا قن يلصدددددق الطددددداكع  لدددددى جم دددددع املعدددددامالت واةفددددداأات و 

                                                                     الصدددددداأال  تددددددهض كمددددددا  لددددددى اةأااات العامددددددة  واملؤس ددددددات العامددددددة وال لدددددد يات و افددددددة 

                                                                 املراجدددددع املعت دددددة  ددددد م اسدددددتالم املعددددددامالت الصددددداأال  دددددا ق  م تددددداا وذا لدددددم تت ددددددما 

 .             الطاكع امل تاا

                                                                    تدددددتم ي ا دددددة الطددددداكع ة  دددددرا  وزاال املال دددددة وفدددددق ا صدددددو  املت عدددددة ةصددددد اا الطواكدددددع 

  .            اال الصت و                  املال ة ولصال، وأ

ا مجلدددددس وأاال الصدددددت و  ق ول دددددا كعدددددد   - 2                                ي                                امل دددددا  ات وال  دددددات واملدددددتح ال دددددن يقدددددري

 .                              موافقة وزقر ال الل ة وال ل يات

دددلة مدددا امل تدددااقا وال دددن يقري دددا مجلدددس وأاال الصدددت و  كعددد   - 3               ي                        ي                          اال دددت ا ات املحصي

 .                               موافقة وزقر ال الل ة و ال ل يات

 .                                 م ا مات وزاال ال الل ة وال ل يات" - 4
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            تاااااااار   تاااااااار               20012001  //      273273                                  ه ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ه ماااااااس القاااااااانون رقااااااا    44                          تعاااااااديل املاااااااادة هتعاااااااديل املاااااااادة ه                                      الثامناااااااة والتساااااااعون:الثامناااااااة والتساااااااعون:            املاااااااادة املاااااااادة 

               ) طااااااابم املختار(املعااااااّدل بالقااااااانون رقاااااا  ) طااااااابم املختار(املعااااااّدل بالقااااااانون رقاااااا              20012001  //  11  //  55
ّ                                 
            تااااااار   تااااااار               20142014  //      270270                  ّ

1515    //  44  //  20142014          

  

عددددددد ي  املددددددداأل "
ُ
  ي         ت
ُ
                        ي  )قدددددددانون يددددددداكع امل تددددددداا( املعدددددددد ي        2003 /   221                 " مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم  6 

 :              وتص ح كما يأت       2036 /   220         ةالقانون 

 ة تم امل تاا              يملون ولصا  ياك ه
ا
 مم واا

ا
            ع امل تاا ول ام ا

ا
       

ا
                . 

                                                           وذا امتتدددددددددع امل تددددددددداا  دددددددددا ولصدددددددددا  يددددددددداكع امل تددددددددداا  لدددددددددى املعدددددددددامالت واةفددددددددداأات   - 2

ا                                                                    ي  واملصددددددداأقات الصددددددداأال   تدددددددهض  لدددددددى وأاال الصدددددددت و  توج ددددددده ونددددددد اا لدددددددهض ووذا تالدددددددري

                                                                   االمتتدداع يحددرم مددا كعددو قو  ددا تقدد يمات الصددت و  ةقددراا يصدد ا  ددا مجلدددس وأاال 

 .        الصت و  

  املددددام املدددداأل  - 1
ا
             ق( ي دددداع يدددداكع امل تدددداا ولددددى ال ا ددددة املددددرل  ل ددددم وفقددددا
ا
   مددددا     22                                             

     3142 / 5 / 2      تااق      42                    املرسوم اال ت ا   اقم 

                                                                  يجدددوز قن ي ددداع يددداكع امل تددداا م ا دددرل ولدددى امل تدددااقا قو اواةددد  امل تدددااقا يددد    (   ب

                                                               ل تددددان ةواسددددطة قمدددد ن الصددددت و  التدددداكع للصددددت و  التعدددداو   للم تددددااقا يدددد  

 .     ل تان

                                                         ي دددددددتف   ةا دددددددة الطواكدددددددع املرلصددددددد ن وامل تدددددددااقا واواةددددددد  امل تدددددددااقا مدددددددا   (   ت

 مددا قصددا الطواكدددع  2            جعالددة قدد ا ا 
ا
                % مددا ق مددة الطواكددع تح ددم ل ددم سددلفا
ا
                               

  املدددددددام املددددددداأل 
ا
             امل دددددددلمة ل دددددددم وفقدددددددا
ا
      تدددددددااق      42                   مدددددددا املرسدددددددوم اال دددددددت ا       26               

2 / 5 / 3142    " . 

  

  

                                للبناااني والرسااوم للبناااني والرسااوم                                                         تعااديل ماادة صااالحية جااواز الساافر اتعااديل ماادة صااالحية جااواز الساافر ا                                                  املااادة التاسااعة والتسااعون:املااادة التاسااعة والتسااعون:

                املتوجبةاملتوجبة
  

          ) املوازنددددددددة       2031 /  02 /  13      تددددددددااق       366                                   تعدددددددد    املدددددددداأل العشددددددددرون مددددددددا القددددددددانون اقددددددددم 

                                (ض مددددددد ل صدددددددالا ة جدددددددواز ال دددددددفر والرسدددددددوم       2031                             العامدددددددة واملوازندددددددات امللحقدددددددة لعدددددددام 

                        املتوج ة  ل ه ةح ذ تص ح:
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                 )تت ددددد م الجددددددوازات      3145 /  03 /  05      تددددددااق      45 /  33               مدددددا القددددددانون اقدددددم    2           تعددددد   املدددددداأل 

      3155 /  02 /  03      تددددددددددددااق      55 /  64               مددددددددددددا القددددددددددددانون اقددددددددددددم    6                        ال ددددددددددددفر الل تان ددددددددددددة( واملدددددددددددداأل 

           وتع يالاها:

                )تت ددد م الجدددوازات       3145 /  03 /  05      تدددااق      45 /  33               مدددا القدددانون اقدددم    2           تعددد   املددداأل   -  ق 

                                    ال فر الل تان ة( ةح ذ تص ح  التال :

 لطلدددد  امل ددددت    ض 
ا
                يعطددددل جددددواز ال ددددفر ملدددد ل لمددددس سددددتوات قو  شددددر سددددتوات وفقددددا
ا
                                               

                   لقاب اسم ج ي .    وق  

          وتعدددددددد يالاها       3155 /  02 /  03      تددددددددااق      55 /  64               مددددددددا القددددددددانون اقددددددددم    6           تعدددددددد   املدددددددداأل   –  ب 

                   ةح ذ تص ح  التال :
 

                                    تح أ اسوم وص اا جواز ال فر كما يل :

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              تعديل وإضافة رس  جديد تعديل وإضافة رس  جديد     : :         ملائةملائة              املادة ااملادة ا
 

      ُ                                                             يعددد   وُق دددا  الدددى الجددد و  املتعلدددق ةتح يددد  ق مدددة الرسدددوم امل دددتوفال  دددا جدددوازات 

 مم دددددطل ض املتصدددددو     نهدددددا يددددد  الجددددد و  اقدددددم /
ا
                                      ال دددددفر ال دددددن تحمدددددا قاقامدددددا
ا
        / امللحدددددق  1                      

                                       )قدددانون املوازندددة العامدددة واملوازندددات امللحقدددة       2001 /  30 /  10      تدددااق       612             ةالقدددانون اقدددم 

             (ض ما يل :    01  20     لعام 

 

 

 

 

 

 

 نوع الرس  الرس  املقترح

 جواز سفر : 

  

              ملدة خمس سنوات    ل.ل         600.000

              ملدة عشر سنوات    ل.ل           1.200,000
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 )بالليرة اللبنانية(      

 الرس  املقترح الف ة النص القانوني موضوع التعديل نوع الرس  

                    جددددددددددواز سددددددددددفر ل تددددددددددا   ملدددددددددد ل   3

 
ا
 لمس ستوات يحمدا اقمدا
ا
                   

 
ا
 مم طا
ا
      

    64 /  55               مدددددا القدددددانون اقدددددم    6           تعددددد   املددددداأل 

  /  1                           وتع يالتددددددددددددده ال سددددددددددددد ما الجددددددددددددد و  اقدددددددددددددم/

    اقدددددم    2   200                          امللحدددددق ةقدددددانون موازندددددة العدددددام 

        / امللحددددددددددق  1             والجدددددددددد و  اقددددددددددم /     112 /    2002

    اقددددددددددددددددددددم       2001                    ةقدددددددددددددددددددانون موازنددددددددددددددددددددة العدددددددددددددددددددام 

2001    / 612    

          200000000               ما الف ة ا ولى

         مددددددددددددددددددددددددددددا الف ددددددددددددددددددددددددددددة 

        ال ان ة

602000000          

  

                    جددددواز سددددفر ل تددددا   ملدددد ل  2

                شدددددددددر سدددددددددتوات يحمدددددددددا 

 
ا
 مم طا

ا
 اقما

ا
      

ا
     

               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم    6           تعددددددددد   املددددددددداأل 

                       وتع يالتددددده ال سددددد ما الجددددد و      64 /  55

                         مللحددق ةقددانون موازنددة العددام    / ا 1    اقددم/

        والجدددددددددددددد و       112 /    2002    اقددددددددددددددم       2002

                      / امللحددددددددددددق ةقددددددددددددانون موازنددددددددددددة  1     اقددددددددددددم /

    612 /    2001    اقم       2001      العام 

         مدددددددددددددددددددا الف دددددددددددددددددددة 

      ا ولى

3200000000           

         مدددددددددددددددددددا الف دددددددددددددددددددة   

        ال ان ة

100000000          

                                                          تح أ ا اقام املم طل وف ااها ةقراا ما م ير  ام ا ما العام .

 

 

                                                  (، )رساوم الفاراو واالنتقاال (، )رساوم الفاراو واالنتقاال   22                                  ( ماس الجادول رقا  )( ماس الجادول رقا  )  11                      البناد رقا  )البناد رقا  )            تعاديل تعاديل                                         املادة املائة وواحد:املادة املائة وواحد:

    ، ،         19391939  //    1212  //    1818            تااااااار   تااااااار           2020                                                                          الاساااااا ية( امل  ااااااق، باملرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  الاساااااا ية( امل  ااااااق، باملرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  

                          ، وتعديالتهما، وتعديالتهما      195195  99              حز ران حز ران         1212            تار   تار             148148                                          واملرسوم االشترا   رق  واملرسوم االشترا   رق  

 

                                  (ض )اسدددددوم الفددددددرام واالنتقدددددا  الن ددددددب ة(  2                 ( مدددددا الجدددددد و  اقدددددم ) 3                يعددددد   ال تددددد  اقددددددم )

                       ض واملرسددوم اال ددت ا   اقددم     3111 /  32 /  35      تددااق      20                     ةاملرسددوم اال ددت ا   اقددم         امللحددقض

                                 ض وتع يالاهماض ةح ذ يص ح كما يل :    3121       ا قران     32      تااق       365
 

 نوع املعاملة
 أسا 

 الرس 

معدل الرس  

 بامل ة

                   فددددددددددرام ادددددددددددق    ددددددددددن  قددددددددددداا   - 3

                                   ةال  ع )ما   ا ا وقا  وب ع الوفاب(

 1                    ق مة العقاا قو الحق

 

                                        ع التصو  ال ن تتعاان مع ن    ه املاأل.       تلغى جم
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 أو اإلنشاااءات، العقااارات                                           املااادة املائااة واثنااان:املااادة املائااة واثنااان:
 
 أو اإلنشاااءات، العقااارات إعفاااء مااس رسااوم قيااد اإلنشاااءات أقساااما
 
                       إعفاااء مااس رسااوم قيااد اإلنشاااءات أقساااما
 
                                                        
 
                                 

                                                                                                                      التاااا  ااناااات  اااا  طااااور اإلنشاااااء أو اإلنجاااااز وت ااااررت نتيجااااة إنفجااااار مرفاااار التاااا  ااناااات  اااا  طااااور اإلنشاااااء أو اإلنجاااااز وت ااااررت نتيجااااة إنفجااااار مرفاااار 

                                                                    واإلعفاء مس ال صول عتى رخصة ترمي .واإلعفاء مس ال صول عتى رخصة ترمي .            20202020      آب آب       44                  بيروت    بيروت    

 

 قو اة شدددداباتض العقددددااات ال ددددن  انددددا يدددد                     تعفددددل مددددا اسددددوم ق دددد  اة
ا
                                     شددددابات قق دددداما
ا
             

      ض  لدددى     2020   رب    6                                                       يدددوا اة شددداب قو اةنجددداز وت دددرات نت جدددة انفجددداا مرفدددأ ة ددد وت يددد  

                                                                      قن ت ددم وفدداأل مددا الجددي  الل تددا   الدد   قجددر  واصدداب ل ةن ددة املت ددرال ت بددا قن 

         ال يمالنهددددا                                                            العقدددداا امل ددددتف    ددددو مددددا  ددددما العقددددااات املت ددددرال مددددا االنفجدددداا كشددددملا

.
ا
 ما ونجاز  مل ة ق   اة شابات قق اما
ا
                                   

 

                                                              كمددددا تعفددددل  دددد ه العقددددااات مددددا الحصددددو   لددددى الصددددة تددددرم م وي ددددتعان  ددددا  دددد ه 

      سدددددتوات     30                                                        الرلصدددددة ة فددددداأل مدددددا م تددددد   مددددد    قو معمددددداا  ل يددددده لبددددد ل ت قددددد   دددددا 

 فدهددددددا قن ال تدددددداب متدددددد ن وصددددددال، 
ا
                           مصدددددد قة مددددددا نقاةددددددة امل ت سدددددد ن يدددددد  ة دددددد وت متع دددددد ا
ا
                                       

         للت م م.

 

                                                              حااااااااادد دقاااااااااائق التطبياااااااااق بقااااااااارار ماااااااااس وزراء املالياااااااااة واألشااااااااا ال العاماااااااااة والنقااااااااال  ت

                                             والداخلية والبلديات والثقافة والدفاع الوط  .

 

 

            20192019  //  77  //    3131            تاااااار   تاااااار             144144                              ماااااس القاااااانون رقااااا  ماااااس القاااااانون رقااااا          6060                              إل ااااااء ناااااص املاااااادة إل ااااااء ناااااص املاااااادة     : :                                   املاااااادة املائاااااة وثالثاااااةاملاااااادة املائاااااة وثالثاااااة

        2424                                (، وتعاااديل البناااد (، وتعاااديل البناااد         20192019                                                                              )املوازناااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة للعاااام )املوازناااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة للعاااام 

            تااااار   تااااار           6767                                                      امل  ااااق باملرسااااوم االشااااترا   رقاااا  امل  ااااق باملرسااااوم االشااااترا   رقاااا        11                            مااااس الجاااادول رقاااا  مااااس الجاااادول رقاااا                م اااارر م اااارر 

                                                  )قانون رس  الطابم املال ()قانون رس  الطابم املال (            19671967  //  88  //  55

  

                )املوازنددددددة العامددددددة       2031 / 2 /  13      تدددددااق       366               مددددددا القدددددانون اقددددددم     40              يلغدددددى ندددددد  املددددداأل 

   3                   مالدددددددرا مدددددددا الجددددددد و  اقدددددددم     26               (ض ويعددددددد   ال تددددددد      2031                       واملوازندددددددات امللحقدددددددة للعدددددددام 

                         )قددددانون اسددددم الطدددداكع املددددال (       3142 / 5 / 2      تددددااق      42    اقددددم                        امللحددددق ةاملرسددددوم اال ددددت ا   

               ل ص ح كما يل :
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26    

      مالرا 

                                                 ق: املعدددامالت ال دددن تقددد م يددد  وزاال الخااج دددة وامللتددد ة ن 

                                  واةفاأات واملصاأقات ال ن تص ا  نها

 

                                      ب: صددددددوال ولددددددراج الق دددددد  مددددددا هددددددجالت الق دددددد  و ددددددا 

                                  ور قة زواج قو والأل قو يال  قو وفال

220000        . .      

 

 

3 00000       . .      

 

            تاار   تاار           8080                                                                                                          إضافة بند  إلى املادة الثامنة والعشارون ماس القاانون رقا  إضافة بند  إلى املادة الثامنة والعشارون ماس القاانون رقا                                            املادة املائة وأرنعة:املادة املائة وأرنعة:

                                                                    )اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة()اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة(          20182018  //    1010  //    1010

         2018 /  10 /  10      تار       80                                               ي اء إلى املادة الثامنة والعشرون مس القانون رق  

        التال :                                          )اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة(، البند

 

                الرسوم التال ة:  - 4

 .اسوم م ا رل لاأاال املحل ة لتلط ة  لفة جمع التفايات ونقل ا ةطر  فعالة                                                                      

  اسددددددوم ا دددددد  م ا ددددددرل للخ قتددددددة لتلط ددددددة  لفددددددة مرالددددددة معالجددددددة التفايددددددات الصددددددل ة                                                                 

                                                                         والددت ل  النهدددا   منهددداض  لددى قن يصدددااض ةالن ددد ة لددداأااات املحل ددة ال دددن تتدددولى  ددد ه 

 ق
ا
  املرالدددددة  ل دددددا
ا
 للمددددداأل التاسدددددعة مدددددا  ددددد ا القدددددانونض و دددددافة  ددددد ه            

ا
 تط  قدددددا

ا
                                          و ج   دددددا

ا
       

ا
       

                                           الرسوم  لى اصاها ما الصت و  ال ل   امل تقا.

   لالم دددددددة قو نو  دددددددة التفايدددددددات املتتجدددددددة لدددددددال 
ا
                                    اسدددددددوم  لدددددددى كعدددددددو املتتجدددددددات   ددددددد ة
ا
                         

 مل  ق م ؤول ة املتتج
ا
                   تصن ع ا قو ما جراب است  ام ا وذلك تط  قا
ا
                                        .  

                                         أل السددددد ما لج دددددة ق مدددددة الرسدددددوم ةمرسدددددوم يت ددددد  يددددد                          تحددددد أ أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املدددددا

                 ا                                                              مجلددس الددوزااب ةتددابا  لددى اقتدد ا  وزااب املال ددة وال الل ددة وال لدد يات وال ي ددة والتتم ددة 

         اةأااقة.
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            تااااااااار   تااااااااار           7878                              مااااااااس القاااااااانون رقاااااااا  مااااااااس القاااااااانون رقاااااااا          2929                  مااااااااس املاااااااادة مااااااااس املاااااااادة       11                        تعااااااااديل البناااااااد تعااااااااديل البناااااااد                                         املاااااااادة املائااااااااة وخمساااااااة:املاااااااادة املائااااااااة وخمساااااااة:

                                                      )قانون حماية نوعية الهواء()قانون حماية نوعية الهواء(            20182018  //  44  //    1313

 

       )قااااانون       2018 / 4 /  13      تااااار       78               مااااس القااااانون رقاااا      29         مااااس املااااادة    1    بنااااد ُ   ّ    ُيعااااّدل ال

ُ              حماية نوعية الهواء(، بحيث ُيصبح كما يت  :                            

 

ث  - 3  ةم ددد ق )امللددوي
ا
            ي   مددال
ا
  ُ    ُيفدددرن   ض    2002 /   666                                يددد فع( املتصددو   تددده يدد  القدددانون اقددم   –   

      وذلددددك        املحدددد  ض        لل ددددواب         تلوقثهددددا      أاجددددة     ا دددد         املصدددداأا          ان عارددددات      لددددى        تصددددا        اسدددم

           وال الل ددددة         واملال ددددة        ال ي ددددة       وزااب        اقتدددد ا       لددددى      ا ةتددددابا          الددددوزااب      مجلددددس    يدددد   ُ    ُيت دددد         ةمرسددددوم

          والصتا ة.           وال ل يات
 

 

 

                                                                                                                                              إعفااااااااء ماااااااس الرساااااااوم للسااااااايارات واملركباااااااات قيااااااار امللوثاااااااة للبي اااااااة، إعفااااااااء ماااااااس الرساااااااوم للسااااااايارات واملركباااااااات قيااااااار امللوثاااااااة للبي اااااااة،     : :                                 املاااااااادة املائاااااااة وساااااااتةاملاااااااادة املائاااااااة وساااااااتة

                                                                                                          أو التا  تعمال عتاى ال هرةااءأو التا  تعمال عتاى ال هرةااء    iinn  HHyybbrriidd))--((HHyybbrriidd;;  pplluugg                          الهجيناة منهاا الهجيناة منهاا 

lleeccttrriicc))ffuullll  ee))    

  

 Hybrid; plug-in)                                                       تعفدددل ال دددد ااات واملرك ددددات ا ددد  امللورددددة لل ي ددددةض ال ج تدددة منهددددا 

Hybrid)   قو ال ددن تعمددا  لددى الال ربدداب                          full electric   سددواب  انددا ج يدد ل قو م ددتعملة                           

 
ا
 ال يتجددداوز تدددااق  صدددتع ا ال دددنت ن وال دددن يدددتم اسدددت  اأ ا لدددال  ردددالث سدددتوات ا ت دددااا
ا
                                                                      

                                      % مددددا الرسددددوم التال ددددة: الرسددددوم الجمرك ددددةض    300        انون مددددا                      مددددا تددددااق  نفدددداذ  دددد ا القدددد

                                                                    اسددم االسدداهالي الدد الل ض اسددم الت ددج ا واسددوم ال دد   )امل ملان ددك( لدد   الت ددج ا 

                 للمرل ا ولى فق .

 
                                              مااااس املرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا  مااااس املرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا          3636                                                        تعااااديل الفقاااارة األولااااى مااااس املااااادة تعااااديل الفقاااارة األولااااى مااااس املااااادة           عة:عة:  بب                            املااااادة املائااااة وساااااملااااادة املائااااة وساااا

                                        األمااوال املنقولااة وقياار األمااوال املنقولااة وقياار                                                             وتعديالتااه )فاارض رساا  انتقااال عتااىوتعديالتااه )فاارض رساا  انتقااال عتااى            19591959  //      146146

                  املنقولة(املنقولة(

 

      1959 /   146                       مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا      36                           تعاااااادل الفقاااااارة األولااااااى مااااااس املااااااادة 

                                                                    وتعديالته )فرض رسا  انتقاال عتاى األماوال املنقولاة وقيار املنقولاة(، تصابح كماا 

     يت :
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 ل سددددعاا ال ددددا  ل 
ا
 للتملل دددد  قدددد م ا مددددوا  والحقددددو  املتتقلددددة اسددددتتاأا

ا
                تت دددد  قساسددددا

ا
                                           

ا
          

    :     ةتااق
 

                                                                نفاذ   ه املاأل ةالن  ة للواقعات الحاصلة ال ن اصلا للاية نفاذ ا. -

                                                                  اصو  الواقعة ةالن  ة للواقعات ال ن تحصا كع  تااق  نفاذ   ه املاأل. -

 

 

              )قااااااانون )قااااااانون             20192019  //  77  //    3131            تااااااار   تااااااار             144144                      مااااااس القااااااانون مااااااس القااااااانون         4444                        إل اااااااء املااااااادة إل اااااااء املااااااادة                                             املااااااادة املائااااااة وثمانيااااااة:املااااااادة املائااااااة وثمانيااااااة:

      ( (   22      019019                                                                          املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام 

 

               )قددددددانون املوازنددددددة       2031 / 2 /  13      تددددددااق       366               مددددددا القددددددانون اقددددددم     66              يلغددددددى ندددددد  املدددددداأل 

                            ( وي تعان  ته ةالت  التال :    2031                             العامة واملوازنات امللحقة لعام 

 

 إجازة عمل أو تجديد

 إجازة عمل

 قيمة الرس 

 بعد التعديل
 الرس  بالليرة اللبنانية نوع املعاملة

      0.000     16.00                   وجازل  ما ف ة قولى

           11.000.000                    وجازل  ما ف ة ران ة

          5.000.000                    وجازل  ما ف ة رال ة

          1.000.000                    وجازل  ما ف ة ااكعة

          5.000.000                      موافقة م  قة ف ة قولى

          5.000.000                       موافقة م  قة ف ة ران ة

          1.600.000                       موافقة م  قة ف ة رال ة

        150.000                       موافقة م  قة ف ة ااكعة

        500.000            ات واملؤس ات                      تص يق ن ام أالل  للشر 

        500.000                                تص يق أوام  ما للشر ات واملؤس ات
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                              )قانون املوازنة )قانون املوازنة             20192019  //  77  //    3131            تار   تار             144144                      مس القانون مس القانون         4545                        إل اء املادة إل اء املادة                                         املادة املائة وتسعة:املادة املائة وتسعة:

                                                    ( واالستعاضة عنها بنص جديد( واالستعاضة عنها بنص جديد        20192019                                                          العامة واملوازنات امل  قة لعام العامة واملوازنات امل  قة لعام 

 

      2031 / 2 /  13      تددددددااق      66          قددددددانون اقدددددم      مدددددا ال    66               مدددددا القددددددانون اقدددددم     62      املدددددداأل         يلغدددددى نددددد  

                            ( وي تعان  ته ةالت  التال :    2031                                            )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

 

                                 املراسددددد م والقدددددرااات املت ددددد ل لتط  قددددده      قو                              دددددا م الفدددددة  املدددددام قدددددانون العمدددددا  -   ق

                                               املحددددداكم ذات االلتصدددددا  ويعاقددددد  مرتاللهدددددا  دددددا  دددددا م الفدددددة      ولدددددى     تحدددددا           وتتف ددددد هض 

                                                           تتدد او  ةد ن لم ددة ماليد ن ل د ل ل تان ددة ولم دة و شددرقا مل دون ل دد ل                لواد  ا كلرامدة

                                                                       ل تان دددة. وبدددالحبس مدددا  ددد ر الدددى رالردددة ا ددد ر قو ة اددد    دددات ن العقدددوبت نض وت دددا   

                                          العقوبة  ت  تالراا امل الفة لال  ستة واا ل. دد

                                                          تفددددددرن ارامددددددة قدددددد ا ا لم ددددددة ماليدددددد ن ل دددددد ل ا دددددد  قاةلددددددة للت فدددددد و  لددددددى  ددددددا  -   ب

 
ا
 صدداا   مدددا ي ددت  م  دددامال
ا
 ةددد ون وجددازل  مدددا قو كل دد  الصدددفة املحدد أل يددد                      

ا
                                         قجتب ددا
ا
       

                                                                ه اةجازل قو  انا   ه اةجازل متاه ة لم يعم  ولى تج ي  ا.

                                                                         تتدددولى القدددو  ا مت دددة و تاصدددر الشدددرية قو الحدددر  ال لددد   ومفت ددد ن ال لددد يات ووزاال 

                                 العما مالاقة   ه امل الفات و  ط ا.

                                      الحالددم ةوقدد  التتف دد  يدد  امل الفددة املرتال ددة                             ال يجددوز مددتح االسدد اب امل ففددة وال   - ج  

 ةت ددح ح او ددا ه وقحالددم 
ا
                     مددا م ددال  سدد ق اندد ااه او اندد اا مددا يقددوم مقامدده لط ددا
ا
                                               

                                                                  ي   ا م الفة  لى ا ل وتتع أ ةتع أ االجرابض وال يجوز اأاام العقوبات.

 مددددا تت دددد م                                ال يالادددق امل ددددال  امدددام املحدددداكم اذا  -  أ 
ا
          أفدددع لددددال  لم دددة  شددددر يومدددا
ا
                     

 يددد  االدددة        "ب"       الفقدددرل                                         الحددد  االأ دددل لللرامدددة املتصدددو   نهدددا يددد          مح دددر ال ددد
ي
         وال
ي
  

                           تالراا امل الفة لال  م ل ستة.

                                                                اذا تعددددرن اادددد  م للمو دددد  املددددولث ة دددد   امل الفددددة ارتدددداب ق امدددده ةو  فتدددده او   - ه

                                                                        ك دددد لهاض او  رقددددا ا مالددددهض او متعدددده مددددا الق ددددام بهدددداض يعاقدددد  ةاال ددددافة الددددى االاملددددام 

                            ةددد ن لم دددة ماليددد ن ل ددد ل ل تان دددة                          ن العقوبدددات كلرامدددة تتددد او                      املتصدددو   نهدددا يددد  قدددانو 

                                            وبدددالحبس مدددا  ددد ر الدددى رالردددة ا ددد ر او ة اددد    دددات ن                          ولم دددة و شدددرقا مل دددون ل ددد ل

                                                              العقدددددددددوبت نض  لدددددددددى ان ال تمدددددددددتح االسددددددددد اب امل ففدددددددددة وال وقددددددددد  التتف ددددددددد ض وت دددددددددا   

                            العقوبة   ت  تالراا الجرقمة.

                             م املتوجددد   لدددى وجدددازل العمدددا اسدددم                                    تددد  تل  ددد  صددداا  العمدددا ي دددا  الدددى الرسددد    -  و 

                                        ي او  اسم املوافقة امل  قة ا   ف ة العما.
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                                                                                                  استيفاء بدل إعالن    املوقم االل تروني لوزارة العملاستيفاء بدل إعالن    املوقم االل تروني لوزارة العمل                                        املادة املائة وعشرة:املادة املائة وعشرة:

 ةددد   و الندددات يددد  موقع دددا اةلالت و ددد  مدددا الشدددر ات ال دددن 
ا
                                                ت دددتوي  وزاال العمدددا نقددد ا
ا
                       

 قجان ض ق مته 
ا
              تطل   ماال
ا
                 ي  الش ر الواا .      ل  ل         2000000         

               العما واملال ة.        وزقر                                                 تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقراا مشت ي يص ا  ا 

 

                                                                                          إسقا  دعاوى التعو   عس االستمالك قير املباشر:إسقا  دعاوى التعو   عس االستمالك قير املباشر:                                                      املادة املائة وال ادية عشر:املادة املائة وال ادية عشر:
 

                                                                   ي ددق  ةمددروا الدد ما العشددر  الحددق ةددالتعوقو  ددا االسددتمالي ا دد  م ا ددر قو تعدد   

                                             ااات لاصدددددددةض وذا  دددددددان  ددددددد ا االسدددددددتمالي ا ددددددد  امل ا دددددددر قو                      اةأااات العامدددددددة  لدددددددى  قددددددد

 ق دددا تدددااق  
ا
           التعددد   ااصدددال
ا
                                  . قمدددا يددد  أ ددداو  التعدددوقو  دددا االسدددتمالي     3122 / 6 /  31           

                                                                ا دددددددددد  امل ا ددددددددددر والتعدددددددددد    لددددددددددى امللال ددددددددددة العقااقددددددددددة الخاصددددددددددة الحاصددددددددددلة كعدددددددددد  تددددددددددااق  

                                                       ض تألددددددد  املحالمدددددددة  تددددددد  تقددددددد ير التعدددددددوقو  تدددددددألر املددددددد    يددددددد  املطال دددددددة     3122 / 6 /  31

 يملددددون مددددا       ةحقوقدددده
ا
         ض ملددددا ي قدددد   ددددا  شددددرل ق ددددوامض ةح ددددذ يعتبدددد   دددد ا التددددألر تقصدددد  ا
ا
                                                     

                                                مفا  له توزيع امل ؤول ة ة ن اةأاال وصاا  العقاا.

 

            20012001  //  66  //    2828            تاااار   تاااار             326326                              ماااس القااانون رقااا  ماااس القااانون رقااا          7272            املااادة املااادة             تعاااديل تعاااديل                                                       املااادة املائاااة والثانيااة عشااار:املااادة املائاااة والثانيااة عشااار:

                ( الرسااااااااا  ( الرسااااااااا          20012001                                                                                        )قااااااااانون املوازناااااااااة العاماااااااااة واملوازناااااااااات امل  قاااااااااة لعاااااااااام )قااااااااانون املوازناااااااااة العاماااااااااة واملوازناااااااااات امل  قاااااااااة لعاااااااااام 

                                                                                                                ستو ى لقاء استعمال صالونات الشرء مس قبال الشاراات الوطنياة ستو ى لقاء استعمال صالونات الشرء مس قبال الشاراات الوطنياة     املامل

                                                                                                                  املاارخص لهاااا بتقااادي  خااادمات أرضااية للطاااائرات وللشاااراات التااا  تاااؤمس املاارخص لهاااا بتقااادي  خااادمات أرضااية للطاااائرات وللشاااراات التااا  تاااؤمس 

                                                            نقل عارض    مطار بيروت الدول نقل عارض    مطار بيروت الدول 
  

                      )قدددانون املوازندددة العامددددة       2003 / 4 /  25      تدددااق       124               مدددا القدددانون اقددددم     22      املددداأل      تعددد   

             ح كما يل :          (ض ةح ذ تص    2003                      واملوازنات امللحقة لعام 

                                                                   ي ددددتويى اسددددم لقدددداب اسددددتعما  صددددالونات الشددددر  مددددا ق ددددا  ددددر ات الط دددد ان الويت ددددة 

                                                                  املددددرل  ل ددددا ةتقدددد يم لدددد مات قا دددد ة للطدددددا رات وللشددددر ات ال ددددن تددددؤما نقددددا  ددددداان 

                                                                         )تاك دد ن(  يدد  مطدداا ة دد وت الدد ول  السددتق ا  وتوأيددع ك دداا الشخصدد ات واجددا  ا  مددا  

                           ص ة  ا  ا سا ة و/قو ك ر ا.                    أوالا قم      ا  ا ملخ     300           وذلك ةمع   

                                                                تحدددد أ  ددددروط اسددددتعما  صددددالون الشددددر  لللايددددة املحدددد أل ق ددددالهض ةقددددراا يصدددد ا  ددددا 

                                                                         وزقر ا  لا  العامة والتقا ورل ة است فاب الرسم ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.

                   وال اق  أون تع يا.
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                                تؤديها وزارة   تؤديها وزارة                                                                                   تحديد الرسوم الت  تستو ى لقاء الخدمات التتحديد الرسوم الت  تستو ى لقاء الخدمات الت                                                      املادة املائة والثالثة عشر:املادة املائة والثالثة عشر:

                                الشباب والر اضةالشباب والر اضة
 

                                                                     تحددددد أ الرسدددددوم ال دددددن ت دددددتويى  دددددا الخددددد مات ال دددددن تؤأيهدددددا وزاال الشددددد اب والرقا دددددة 

                   وفقا للج و  قأناه:
 

 الاارسااا  نااوع املعاملة

      . .           200000000                      يل  ترل   جمع ة كشف ة

      . .           200000000                                  يل  ترل   جمع ة   اة ة ةنشاط واا 

          مل ددددددون لملددددددا    2                     دددددد اة ة ةنشدددددداط واادددددد   )                    يلدددددد  ت ددددددوقة و ددددددع جمع ددددددة 

             شاط و اي (

200000000           . .      

      . .           200000000                                  يل  ترل   ناأ  اقا  ن ةلع ة واا ل

               مل ددددون لملددددا لع ددددة    2                                        يلدددد  ت ددددوقة و ددددع ندددداأ  اقا دددد ن ةلع ددددة واادددد ل  )

        و اف ة(

200000000           . .      

      . .           100000000                    يل  ترل   ناأ   ع ن

      . .           200000000                        اأ  اقا  ن ةلع ة واا ل د                               يل  تحوقا ترل   ناأ   ع ن ولى ن

      . .           200000000                                                      يل  تحوقا ترل   ناأ   ع ن ولى جمع ة   اة ة ةنشاط واا 

      . .           200000000                                     يل  و افة لع ة ولى ترل   ناأ  اقا  ن

      . .           200000000                                      يل  و افة  شاط ولى ترل   جمع ة   اة ة

      . .           600000000                     يل  ترل   ناأ  جامع 

      . .           600000000                  ترل   ناأ  مؤس ات    يل  

      . .            3000000000                 يل  ترل   اتحاأ د

      . .           300000000                   يل  اةفاأل اةأااقة

      . .         2000000                                            يل  اة را   لى انت اةات قو اجتماع    ة  امة

                                                      يلدددد  التصددددد يق  لدددددى ن دددددام  ددددام قو    دددددة  امدددددة قو ق  م دددددتت  ي ددددد  

              ناأ  قو اتحاأ

2200000         . .      

      . .         2200000          قو ا ت ان             ت ج ا  ملو  

                                                         يلدد    ددخة  ددا م ددتت  مددا ملدد  التدداأ  قو الجمع ددة قو االتحدداأ لدد   

         الوزاال دد

2200000         . .      

  -    االدددددددم   -                                           التصددددددد يق  لدددددددى  ددددددد اأات صددددددداأال  دددددددا االتحددددددداأات )مددددددد اب 

   …(    ال    -      وأاا  

2200000         . .      

      . .         2200000                    اسم ستو  لتاأ   ع ن

      . .         2200000                      اسم ستو  لتاأ  اقا  ن
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 الاارسااا  نااوع املعاملة

      . .         2200000                       اسم ستو  لجمع ة   اة ة

      . .         2200000                      اسم ستو  لجمع ة كشف ة

      . .         2200000                     اسم ستو  لتاأ  جامع 

      . .         2200000                      اسم ستو  لتاأ  مؤس ات
 

                                                                 ت  أ الرسوم املتعلقة ةأ  ل مة ةالتطاما مع تق يم يل  الحصو   لدها.
 

                            مدددا  دددا سدددتةض ويددد  ادددا  لدددم                                            قمدددا الرسدددوم ال دددتوقة فت ددد أ لدددال   ددد ر  دددانون ال دددا

ددددد  الج دددددة املت لفدددددة 
ي
                يدددددتم ت ددددد ي  الرسدددددوم ال دددددتوقة  دددددما م لدددددة  ددددد ر مدددددا تدددددااق  ت ل
ي
                                                  

                                    اةن اا ةالت  ي ض يتم  ط  تلك الج ة.

 

 

                                                                                      استيفاء رس  مقطوع لصالح صندوق تعاضد الق اةاستيفاء رس  مقطوع لصالح صندوق تعاضد الق اة            عشر:عشر:                    والرابعةوالرابعة                        املادة املائة املادة املائة 

  

 قدددددد اه لم ددددددو   - 3
ا
 مقطو ددددددا

ا
           ي ددددددتوي  صددددددت و  تعا دددددد  الق ددددددال اسددددددما

ا
       

ا
           ن قلدددددد  ل دددددد ل                               

                                                                   ل تان دددددة  دددددا  دددددا  دددددملو  ج ا  دددددة قو اأ ددددداب م ا دددددرض يددددد فع  تددددد  تقددددد يم الشدددددملو  قو 

  تدد  
ا
     االأ دداب امل ا ددر وكدد لك يدد   ددا مرالددة مددا مرااددا التحق ددق واملحاكمددةض وقي ددا
ا
                                                                

                                                                        تقدد يم الدد فوع وال ددا بهدداض و لددى  ددا تقرقددر صدداأا  ددا ل  دد  قو ي يدد   ددر   قو وك ددا 

 .                       تفلي ة او مراق   ق  صل،

 ةواسطة ياكع لصال، الصت و          ي تويى  
ا
                             ا الرسم لصقا
ا
              . 

                                                                     ت قل سا ر الرسوم املتعلقة ةصت و  تعا   الق ال أون ق  تل    ي  ق ماها.  - 2

 
 

        6767                                              ماس املرساوم االشاترا   رقا  ماس املرساوم االشاترا   رقا          1313                                          إضافة فقارة الاى املاادة إضافة فقارة الاى املاادة                   سة عشر:سة عشر:      خامخام                              املادة املائة والاملادة املائة وال

  ))                                              )قانون رس  الطابم املال )قانون رس  الطابم املال         19671967  //    0808  //    0505            تار   تار   
 

 :              الفقرل التال ة      3142 /  05 /  02      تااق      42               ما القانون اقم     31    األ ُ           ُي ا  ولى امل

 

 مددددا تددددااق  صدددد وا  دددد ا القددددانون   -
ا
    ندددد  رلددددر وملدددد ل رددددالث سددددتوات ا ت ددددااا

ا
                           لالفددددا

ا
                                 

ا
    

                                                                  ت  ددددع معددددامالت اددددر  التحالدددد م يدددد  ل تددددان للرسددددم الن دددد ن  لددددى قن ال يتجدددداوز  دددد ا 

             مطلق ا اوا .                                        / . . )لم ة  شرل مل ون ل  ل ل تان ة( ي            3200000000       الرسم /
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                                                                                              اإلجاااازة ملجلاااس الاااوزراء إلااازام جهاااات رسااامية معيناااة، أن اإلجاااازة ملجلاااس الاااوزراء إلااازام جهاااات رسااامية معيناااة، أن                 ة عشااار:ة عشااار:    دسااادسااا                                  املاااادة املائاااة والسااملاااادة املائاااة والسا

                                                                                                                        ت يف عتى املبالغ الت  تقب ها مس مكلفين يتعاملون معها نسابة ماس ت يف عتى املبالغ الت  تقب ها مس مكلفين يتعاملون معها نسابة ماس 

                                                                                                                        تلااك املبااالغ تقب ااها ماانه  وتسااددها لصااالح الخز نااة وتسااتو ى كرماناااة تلااك املبااالغ تقب ااها ماانه  وتسااددها لصااالح الخز نااة وتسااتو ى كرماناااة 

                                  عتى حساب ال ر بةعتى حساب ال ر بة

 

                     ا                            ج دددات اسدددم ة مع تدددة ةتددددابا  لدددى اقتددد ا  وزقدددر املال ددددةض قن                          يجددداز ملجلدددس الدددوزااب ولدددد ام

                                                                      ت ددد    لدددى امل دددال  ال دددن تق  ددد ا مدددا ممللفددد ن يتعددداملون مع دددا لقددداب  مل دددات ت دددل م 

                                                                     مددواأ قو تقدد يم لدد مات لا ددعة ل ددرق ة الدد لا قو لل ددرق ة  لددى الق مددة امل ددافةض 

 .                                                             ة  لى تلك امل ال  تق   ا ما  ؤالب اململلف ن وت  أ ا للخ قتة

 

                                                                 يعتبددددد  امل لددددد  امل دددددا  وامل ددددد أ قماندددددة  لدددددى ا ددددداب ال دددددرق ة املتوج دددددة  لدددددى  دددددؤالب 

                                                             اململلفددددددد ن وقددددددد لا ةالح ددددددداب ال دددددددرق ن الخدددددددا  بهدددددددم وقدددددددتم ا دددددددمه مدددددددا ال دددددددرق ة 

 للتصااقح املق مة ما ق ل م.
ا
                          املتوج ة  لدهم وفقا
ا
                   

 

 

 

              رقاااا    رقاااا                                    مااااس املرسااااوم االشااااترا مااااس املرسااااوم االشااااترا         6565                                          إضااااافة فقاااارة الااااى املااااادة إضااااافة فقاااارة الااااى املااااادة             عشاااار:عشاااار:                    والسااااابعةوالسااااابعة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

  ))                                                      وتعديالته )قانون ضر بة الدخلوتعديالته )قانون ضر بة الدخل            19591959  //      144144

 

                وتع يالتددددده )قدددددانون       3121 /   366                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددت ا   اقدددددم     42ُ               ُي دددددا  ولدددددى املددددداأل 

 :                            رق ة ال لا( الفقرل التال ة

 

                                                                        ت  ددددع لل ددددرق ة اواتدددد  ال ي لوماسدددد  ن املع تدددد ن يدددد  ال ع ددددات الل تان ددددة يدددد  الخددددااج 

                                      ما دد ن  تدد ما يملددون يدد  اةأاال املرك قددة يدد                                        لددى قسددا  الراتدد  الدد   يتقا دداه ال ي لو 

 .     ل تان

 

                                                                   تح أ أقا ق تط  ق   ه الفقرل  ت  االقت اب ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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            تااااار   تااااار           4444                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          3030                                            ضااااافة فقاااارتين الااااى املااااادة ضااااافة فقاااارتين الااااى املااااادة   اا            عشاااار:عشاااار:                    والثامنااااةوالثامنااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

                                                                      وتعديالته )قانون االجراءات ال ر  ية(وتعديالته )قانون االجراءات ال ر  ية(            20082008  //    1111  //    1111

 

                وتع يالتددده )قدددانون       2005 /  33 /  33      تدددااق      66               مدددا القدددانون اقدددم     10      املددداأل           ت دددا  ولدددى

                                       اةجرابات ال رقب ة( الفقرتان التال تان:

                                                                       لدددددددى جم دددددددع اململلفددددددد ن امللددددددد م ن ة صددددددد اا فدددددددوات   قو م دددددددتت ات ممارلدددددددة للفدددددددوات  ض قن 

 لددال  
ا
 م يرقددة الددوااأات يدد  وزاال املال ددة ولالت ون ددا

ا
     يدد وأوا فصددل ا

ا
                                          

ا
 مددا اناهدداب    32            

ا
          يومددا
ا
      

               الفصا ةما يل :

 يت دددددددما قاقدددددددام الفدددددددوات   وامل دددددددتت ات املمارلدددددددة للفدددددددوات   وتدددددددوااق  وصددددددد اا ا     -
ا
                                                                 ة اندددددددا
ا
     

                                                                        وق م ددددا وق مددددة ال ددددرق ة الددددوااأل فدهددددا يدددد  اددددا  توجلهدددداض ةاة ددددافة ولددددى اسددددم ال بدددددون 

                                                                     واقمددده ال دددرق ن ةاسدددتاتاب امل ددداهلك النهدددا   مدددا ا ملدددخا  الط  ع ددد ن لج دددة االسدددم 

                والرقم ال رق ن.

 ةددالفوات   وامل ددتت ات املمارلددة للفددوات   ال ددن اصددلوا  لدهددا مددا املددواأيا الدد يا  ة  -
ا
                                                                         انددا
ا
    

                                                                         يتعددداملون مع دددمض يت دددما تدددااق  وصددد اا ا وق ماهددددا وق مدددة ال دددرق ة الدددوااأل فدهدددا يدددد  

                                                 اا  توجلهاض ةاة افة ولى اسم املواأ واقمه ال رق ن.

                         فددوات   قو م دتت ات ممارلددة                                                      كمدا يمالددا لدوزقر املال ددة ولد ام ف ددات مدا اململلفدد ن ة صد اا 

                                                                        للفدددوات   ةصددددوال ولالت ون ددددة ت  ددددر تفاصدددد ل ا  تدددد  وصدددد اا ا  لددددى الت ددددام اةلالت و دددد  

                        املعتم  ي  وزاال املال ة.

 

 

 مااااس املااااادة       ::                        والتاسااااعة عشااااروالتاسااااعة عشاااار                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 
 
 مااااس املااااادة تعااااديل الفقاااارة األولااااى مااااس البنااااد أوال
 
          تعااااديل الفقاااارة األولااااى مااااس البنااااد أوال
 
                                         
 
                               154154          --11          

 ماااااس املاااااادة املاااااركو 
 
 ماااااس املاااااادة املاااااركو والفقااااارة الثالثاااااة ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
                والفقااااارة الثالثاااااة ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
                                              
 
                              رة وكااااارلك البناااااد رة وكااااارلك البناااااد                               

 منها، مس القاانون رقا  
 
 منها، مس القاانون رقا  خامسا
 
                      خامسا
 
                           
 
                          )قاانون الساير )قاانون الساير             20122012  //    1010  //    2222            تاار   تاار             243243     

            تااااااار   تااااااار             144144                              مااااااس القااااااانون رقاااااا  مااااااس القااااااانون رقاااااا          2727                                                      الجديااااااد( امل ااااااافة بموجااااااب املااااااادة الجديااااااد( امل ااااااافة بموجااااااب املااااااادة 

      ( (         20192019                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             20192019  //  77  //    3131

 
 مس املادة 

 
          تعديل الفقرة األولى مس البند أوال
 
                     قرة الثالثاة ماس البناد     والف     1-     154                               

 منهاا، ماس القاانون رقا  
 
 مس املادة املركورة وكرلك البند خامسا

 
                      ثالثا

 
                                   

 
      تاار        243     

           ماااس القاااانون     27                                        )قااانون الساااير الجدياااد( امل اااافة بموجاااب املاااادة       2012 /  10 /  22
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                                            )قااااانون املوازنااااة العامااااة واملوازنااااات امل  قااااة لعااااام       2019 / 7 /  31      تااااار        144    رقاااا  

                  (. لتصبح االتال :    2019
 

         % مدددددا ةددددد    2                                                      يفدددددرن اسدددددم سدددددتو   لدددددى اقدددددم اللوادددددة املم دددددط العا ددددد  ل ل دددددة ي ددددداو  

 ملا  و ملحون ي  الج و  املرفق.
ا
                             الت ص   املع ن له وفقا
ا
                      

 

  مدددددا املددددداأل 
ا
           تعددددد   الفقدددددرل ال ال دددددة مدددددا ال تددددد  رال دددددا
ا
     261               مدددددا القدددددانون اقدددددم    3-     326                                  

   مدددددددددا     22                                        )قدددددددددانون ال ددددددددد   الج يددددددددد ( امل دددددددددافة ةموجددددددددد  املددددددددداأل       2032 /  30 /  22      تدددددددددااق  

                                       )قدددددانون املوازندددددة العامدددددة واملوازندددددات امللحقدددددة       2031 / 2 /  13      تدددددااق       366            القدددددانون اقدددددم 

                 ( لتص ح  التال :    2031     لعام 
 

 كعددددد  أفدددددع اسدددددم 
ي

             ال يمالدددددا ة دددددع ا ل دددددة امل دددددجلة ةلوادددددة ذات اقدددددم مم دددددط مدددددا الل ددددد  وال
ي

                                                      

                                                             الت صدد   واالستحصددا   لددى صددك الت صدد   . ي ددت    مددا ذلددك ادداالت انتقددا  

                                                       صدددو  والفددددروع وبدددد ن الددد وج وال وجددددةض وال ي ددددتحق  ددد ا الرسددددم  تدددد                امللال دددة ةدددد ن ا  

                تتف   اصر اةاث.
 

 مددددددا املدددددداأل   -
ا
          يعدددددد   ال تدددددد  لام ددددددا
ا
      2032 /  30 /  22      تددددددااق       261               مددددددا القددددددانون اقددددددم    3-     326                

      تددددددددااق       366               مددددددددا القددددددددانون اقددددددددم     22                                        )قددددددددانون ال دددددددد   الج يدددددددد ( امل ددددددددافة ةموجدددددددد  املدددددددداأل 

                 ( ل ص ح  التال :    2031                  ازنات امللحقة لعام                            )قانون املوازنة العامة واملو       2031 / 2 /  13
 

                                                            يمالددددا    ملددددخ  يرادددد  ةت ددددج ا اقددددم لددددا  ا دددد  مم ددددط متددددوفرض قن ي ددددجا  دددد ا 

     ل ددد ل          5000000                                                       الددرقم  لددى قن يدد فع لقددداب ذلددك وملددرل واادد لض ةددد   ت صدد   كعدداأ  

         ل تان ة.
 

 

 

 

 

          243243        رقاا  رقاا                            مااس القااانون مااس القااانون       11    ––          154154                                                      تعااديل الجاادول املرفااق  باملااادة تعااديل الجاادول املرفااق  باملااادة                                               املااادة املائااة والعشاارون:املااادة املائااة والعشاارون:

        2727                                                                                )قانون السير الجديد( امل افة بموجب املادة )قانون السير الجديد( امل افة بموجب املادة             20122012  //    1010  //    2222            تار   تار   

                                            )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة             20192019  //  77  //    3131            تاااااااار   تاااااااار             144144                              ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  

      (:(:        20192019                                            واملوازنات امل  قة لعام واملوازنات امل  قة لعام 

 

      2032 /  30 /  22      تددددااق       261               مددددا القددددانون اقددددم    3 /   326                         يعدددد   الجدددد و  املرفددددق ةاملدددداأل 

      تددددااق       366               مددددا القددددانون اقددددم     22                افة ةموجدددد  املدددداأل                          )قددددانون ال دددد   الج يدددد  ( امل دددد

        ( ل صددددددددد ح     2031                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2031 / 2 /  13

          التال :
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ف ة 

 االاقام

تصن   

 االاقام

ة   ت ص   ) لى االاقام ال ن ت جا كع  نفاذ القانون( ةالل  ل 

 الل تان ة

 اسم ستو  

 ) لى  ا االاقام(

 تان ةةالل  ل الل 

          202000000     .              31200000000                                      يطر  ةامل اأ العل ن لقاب ة   ير  يعاأ      103 

1 102    32000000000            206000000          

 101    1000000000           305000000          

 106    4000000000           302000000          

 102    2000000000           300000000          

          304200000     .             5300000000                                      يطر  ةامل اأ العل ن لقاب ة   ير  يعاأ      603 

 602    6500000000           1400000        

4 4.3    24.000.000           480.000        

 4.4    10.500.000           210.000        

 4.5    9.000.000          180.000        

 4.6    7.500.000          150.000        

          1.200.000    ل.ل            60.000.000                                      يطرح باملزاد العل   لقاء بدل طرح يعادل     5.1 

 5.2    24.000.000           480.000        

5 5.3    10.500.000           210.000        

 5.4    3.90    0.000      78.000       

 5.5    3.500.000          70.000       

 5.6    2.500.000          50.000       

 5.7    1.500.000          30.000       

        5300000     .             6002000000                                      يطر  ةامل اأ العل ن لقاب ة   ير  يعاأ      403 

4 402    2600000000           6500000        

 401    503000000          3420000        

 406    600000000          500000       

 402    100000000          400000       

 404    2000    00000      600000       

 402    300000000          200000       

        5300000     .             6002000000                                      يطر  ةامل اأ العل ن لقاب ة   ير  يعاأ      203 

2 202    2600000000           6500000        

 201    503000000          3420000        

 206    600000000          500000       



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

112 

                                                                              اساااتحداث رسااا  بااادل خااادمات سااارععة وطارئاااة لااادى اساااتحداث رسااا  بااادل خااادمات سااارععة وطارئاااة لااادى                       والعشااارون:والعشااارون:                    وال ادياااةوال ادياااة                        املاااادة املائاااة املاااادة املائاااة 

  ..                  ات العامةات العامة            اإلدار اإلدار 

 

                                                              ي دددددتح ث اسدددددم ةددددد   لددددد مات سدددددريعة وياا دددددة لددددد   اةأااات العامدددددة ي ددددد   ةددددد   

                                                                      لددد مات مدددأجوالض ي دددتويى مدددا الدددراا  ن يددد  ونجددداز معدددامالاهم لددد   اةأااات العامدددة 

 .                                       ةصوال سريعة قو ال يا ل يهم معامالت ياا ة

                                                                  ولاسددددددتفاأل مددددددا  دددددد ه الخدددددد مات يتوجدددددد   لددددددى الددددددراا  ن قن يقدددددد موا يل ددددددااهم ولددددددى 

                                                                         الددد ا رل امل تصدددة يددد   دددا م يرقدددة  امدددة قو م يرقدددةض ةنجاز دددا يددد  ال دددوم ذاتددده قو لدددال  

                                                                  رالردددددة قيدددددام كحددددد  قق دددددد   وقن ي ددددد أوا الرسدددددم املتوجددددد  ةددددددالتطاما مدددددع تقددددد يم تلددددددك 

 .        الطل ات

                                                     % مددددا ال دددد   امل ددددتويى يدددد   ددددا م يرقددددة  امددددة قو م يرقددددة نت جددددة   40          ت صدددد    دددد ة 

 .             لح اب الخ قتة                                    الخ مات ال ن ق ماها ملو فدها وال اق  

                                                                      تحدد أ أقددا ق تط  ددق  دد ه املدداأل السدد ما لج ددة تح يدد  املعددامالت ال ددن يمالددا ونجاز ددا 

                                                                     ةصددوال سددريعة مددع م ددا ونجاز ددا والرسددم الواجدد  اسددت فاؤه  ددا  ددا معاملددة و  دد ة 

                                                                  التوزيددددددع  لددددددى املددددددو ف ن ورل ددددددة تقدددددد يم الطل ددددددات ةموجدددددد  قددددددراا يصدددددد ا  ددددددا الددددددوزقر 

 .                امل ت  لملا وزاال
 

                                                             املحدد أل النجدداز املعددامالت العاأيددة سددااقة املفعددو ض وقح ددر  لددى املددو ف ن           ت قددل امل ددا 

                                                               اةلدددددددددال  ةانجددددددددداز املعدددددددددامالت العاأيدددددددددة تحدددددددددا يا لدددددددددة تعر ددددددددد م للعقوبدددددددددات اةأااقدددددددددة 

 .        وامل لال ة

  

                                                                                فااااارض عاااااالوة مؤقتاااااة عتااااى ال ااااارائب املباشااااارة التااااا  فااااارض عاااااالوة مؤقتاااااة عتااااى ال ااااارائب املباشااااارة التااااا                        والعشاااارون:والعشاااارون:                    والثانياااااةوالثانياااااة                        املااااادة املائاااااة املااااادة املائاااااة 

                                          ماااااة، تخصااااص للمسااااااهمة  ااااا  ماااااة، تخصااااص للمسااااااهمة  ااااا                                                                    تحققهااااا وتحصااااالها مدير ااااة املالياااااة العاتحققهااااا وتحصااااالها مدير ااااة املالياااااة العا

  ..                                                              ت طية الفاتورة الص ية للمواطنينت طية الفاتورة الص ية للمواطنين

 

                    امل ا ددددرل ال ددددن تحقق ددددا               لدددى ال ددددرا     %(  2 )        ةاملايددددة      لم ددددة            ددددالول قدددد ا ا      تفدددرن 

                                                                  وتحصدددددل ا م يرقددددددة املال ددددددة العامددددددة )ال ددددددرا    لددددددى الدددددد لا و لددددددى ا مددددددالي امل ن ددددددة 

                ض ت صددددددددد  يددددددددد  ال دددددددددتة     2026 و      2021  ض     2022                         واسدددددددددم االنتقدددددددددا (  دددددددددا ال دددددددددتوات 

 .                          ة لتلط ة الفاتوال ال ح ة     التال
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                                                                  ت  ددددع  دددد ه العددددالول ل املددددام ال ددددرقب ة نف دددد ا ال ددددن ت  ددددع ل ددددا ال ددددرا   املشدددداا 

      تددددددااق      66                                                        ولدهددددددا ق ددددددالهض كمددددددا ت  ددددددع ل املددددددام املتصددددددو   لدهددددددا يدددددد  القددددددانون اقددددددم 

                                                        وتع يالتددددده )قدددددانون اةجدددددرابات ال دددددرقب ة(ض وقمالدددددا للواددددد ل املال دددددة       2005 /  33 /  33

 
ا
 امل تصددة تدد ااك ا وفقددا
ا
                                                       املددام التدد ااي العاأيددة واالسددتاتا  ة لل ددرا   املشدداا ولدهددا                      

 .    ق اله
 

                                                                تحدددد أ  تدددد  االقت ددددابض أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأل ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

                                                                                            إعطاء مهلة اضافية لالعتراض عتى ال رائب والرسوم إعطاء مهلة اضافية لالعتراض عتى ال رائب والرسوم                       والعشرون:والعشرون:                    والثالثةوالثالثة                        املادة املائة املادة املائة 

                                                                  الت  تحققها مدير ة املالية العامةالت  تحققها مدير ة املالية العامة
 

ُ                                                                        ُيعطدددل اململلفدددون ةال دددرا   والرسدددوم ال دددن تحقق دددا م يرقدددة املال دددة العامدددة الددد يا تدددم 

 ةتدددااق  صددد وا  ددد ا القدددانون 
ا
                         ت لددد ل م بهددد ه ال دددرا   والرسدددوم ولدددم ي ددد أو ا  املدددة
ا
                                              

   مددا     11 و    12                                                               ولددم يعت  ددوا  لدهددا  ددما امل لددة القانون ددة املتصددو   لدهددا  يدد  املدداأت ن 

                                       وتع يالتدددده )قددددانون االجددددرابات ال ددددرقب ة ( او       2005 /  33 /  33      تددددااق      66            القددددانون اقددددم 

                                                              ا ت  دددددددوا  لدهدددددددا واف دددددددا مدددددددا ا ددددددددذ الشدددددددملا يددددددد  مرالدددددددة اال تددددددد ان امددددددددام االأاال 

                                                                          ال ددرقب ة قو قمددام لجددان اال ت ا دداتض م لددة ا دداف ة لتقدد يم ا ت ا ددااهم  لدهددا قمددام 

                                                                        تلدددك االأاال قو قمدددام تلدددك اللجدددان مددد اها سدددتة ق ددد ر مدددا تدددااق  صددد وا  ددد ا القدددانونض 

                                                 % مددددا ال ددددرا   والرسددددوم واللرامددددات املتوج ددددة ق ددددا تقدددد يم   10          قن ي دددد أوا       ددددرط

 للمعدد   املشدداا ال دده 
ا
                   تلددك اال ت ا دداتض ويدد  اددا   ددان امل لدد  املتوجدد  ت دد ي ه وفقددا
ا
                                                   

 .                                                                  ق اله ققا ما ق مة اللرامات املتوج ةض يتوج  ت  ي   اما ق مة  اللرامات

 ل دد ه املدداأل ق ددا اناهددداب                                               لددى االأاال ال ددرقب ة ال ددا ةاال ت ا ددات املق مددة ال
ا
                       دهددا وفقددا
ا
        

                                                                      ال ددتة ال ددن تلدد  سددتة  شددر  دد ا القددانون. تحدد أ  تدد  االقت ددابض أقددا ق تط  ددق  دد ه 

 .                                    املاأل ةموج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة
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      ماااس ماااس         5151                          أوال مااس املااادة أوال مااس املااادة                         مااس الفقاارةمااس الفقاارة      66            البنااد البنااد               عااديلعااديل  تت      ::                والعشاارونوالعشاارون                    والرابعااةوالرابعااة                        املااادة املائااة املااادة املائااة 

                                                  بموجااااب املااااادة السااااابعة عشاااارة بموجااااب املااااادة السااااابعة عشاااارة                 املعدلااااةاملعدلااااة            20032003  //      497497                        القااااانون رقاااا  القااااانون رقاااا  

                                                            وةموجااااب املااااادة السادسااااة والثالثااااون وةموجااااب املااااادة السادسااااة والثالثااااون             20172017  //    6464                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا  

                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          3131                          وةموجااااب املااااادة وةموجااااب املااااادة             20182018  //    7979                              ماااس القااااانون رقاااا  ماااس القااااانون رقاااا  

                20192019  //  77  //    3131            تار   تار             144144

 

      2001 /   612               مددددا القدددددانون اقدددددم     23                    الفقدددددرل قوال مددددا املددددداأل      مددددا   4           يعدددد   ال تددددد  

       وبموجددد        2032 /  46                  رل مدددا القدددانون اقدددم                              املع لدددة ةموجددد  املددداأل ال ددداكعة  شددد

   مددا     13             وبموجد  املداأل       2035 /  21                                      املداأل ال اأسدة وال الردون مدا القددانون اقدم 

                لتص ح كما يل :       2031 / 2 /  13      تااق       366            القانون اقم 

 

 
 
 أوال
 
    نددددد  رلدددددرض ت  دددددع  املدددددام قدددددانون  دددددرق ة الددددد لا )املرسدددددوم    

ا
                                                 : لالفدددددا
ا
      

     عشارة                       ل داب ال الدذ متده ةمعد                      وتع يالته( ول درق ة ا    21 /   366             اال ت ا   اقم 

    :    %(  10 )        باملائة

                                                         فوا ددددددددد  و ا ددددددددد ات وويدددددددددراأات الح ددددددددداةات ال ا تدددددددددة  افدددددددددة املفتوادددددددددة لددددددددد    - 3

                                                                   املصددداا  ةمدددا فدهدددا ا ددداةات التدددوف   )االألددداا(ض ةاسدددتاتاب الح ددداةات املفتوادددة 

                                                             ةاسددددددددم الحملومددددددددة وال لدددددددد يات واتحدددددددداأات ال لدددددددد يات واملؤس ددددددددات العامددددددددة لدددددددد   

                                        ع دددددددات ال ةلوماسددددددد ة والقتصدددددددل ة ا جتب دددددددة يددددددد    ال                      مصدددددددر  ل تدددددددانض وا ددددددداةات

       ل تان.

                                                                فوا دد  و ا دد ات الوأا ددع وسددا ر االلتطامددات املصددرف ة ةددأ   ملددة  انددا ةمددا  - 2

                                                                  فدهددددددا تلددددددك العا دددددد ل لل دددددد  املق مدددددد نض ةاسددددددتاتاب الوأا ددددددع ةدددددد ن املصدددددداا  الخاصددددددة 

( (Interbank deposits.  

  .                                                   فوا   وويراأات و ا  ات ا اةات اال تمان ووأاال ا موا  - 1

                                                            ا دد ات وفوا دد   دد اأات اةيدد اع ال ددن تصدد ا ا جم ددع املصدداا  وسددت ات  - 6

                                  ال يا ال ن تص ا ا الشر ات امللفلة.

                                                فوا   وويراأات ست ات الخ قتة ةالعملة الل تان ة. - 2

  %  2                    ويعداأ تط  دق معد   ا      ض    2022 /  32 /  13        % للايدة   30            يط ق مع   ا  - 4

     2021 / 3 / 3           ا ت ااا ما 

                  ا ما وزقر املال ة.                               تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقرا
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  الفصل الرابمالفصل الرابم

  مواد متفرقةمواد متفرقة
 

 

                    الصااااادر  اااا  الصااااادر  اااا            275275                            مااااس القاااارار رقاااا  مااااس القاااارار رقاااا          6060                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                       والعشاااارون:والعشاااارون:                    والخامسااااةوالخامسااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

                                                                    )إدارة وةيم أمالك الدولة الخصوصية()إدارة وةيم أمالك الدولة الخصوصية(            19261926  //    2525
  

                 )وأاال وب ددددددع قمدددددددالي       3124 /  22          الصدددددداأا يدددددد       222              مددددددا القددددددراا اقددددددم     40           تعدددددد   املدددددداأل 

              تص ح كما يل :                  ال ولة الخصوص ة( ل

                                 يمالدددا تدددأج   قمدددالي ال ولدددة الخصوصددد ة
ا
 مدددا لدددال  م ايددد ل يدددتم تت  م دددا اسدددتتاأا
ا
                                 

 ولدى أفتدد   ددروط ي ددعه وزقدر املال ددة ةتددابا  لددى اقتدد ا  
ا
                                    ا            لقدانون الشددراب العددامض  اسددتتاأا
ا
                             

                               مل يرقة العامة للشؤون العقااقة. ا

                                 يتم التأج   ولفت ات ا  ا ا ق   :

                                           رل واادددد ل ةالن دددد ة للعقددددااات امل ن ددددة والعقددددااات                           قا ددددع سددددتوات قاةلددددة للتج يدددد  ملدددد -

                                                        ا   امل ن ة ال ن ال يت ما  ق  اةيجاا وقامة و شابات  لدها.

                                                                   ت دددددع سدددددتوات قاةلدددددة للتج يددددد  ملدددددرل وااددددد ل ةالن ددددد ة للعقدددددااات ا ددددد  امل ن دددددة ال دددددن  -

                                      يت ما  ق  اةيجاا وقامة و شابات  لدها.

                              ا جر كعدددد  موافقددددة وزقددددر املال ددددة ةتددددابا                                             تددددتم وقامددددة اة شددددابات للايددددة اسددددت ماا العقدددداا املددددؤ 

                                                                 القت ا  م ير  ام الشؤون العقااقةض  رط   م م الفة القوان ن املر  ة.

                                                                        تنتقدددا ملال دددة  دددد ه اة شدددابات لل ولددددة الل تان دددة  تدددد  اناهددداب مدددد ل اةيجددداا قو سددددقوط 

                                                                    اددددق امل ددددتأجر مل الفتدددده  ددددروط التددددأج  ض أون قن يتوجدددد   لددددى ال ولددددة ق  م لدددد  قو 

                          ملال ا   ه اة شابات. دد                 تعوقو لقاب ت

                                                                     ف مددددا  دددد ا ا اددددوا  ال ددددن تددددؤجر فدهددددا العقددددااات  ادددد  قملددددخا  القددددانون العددددام يجددددر  

  لدددددى قن ال تقدددددا ق مدددددة اةيجددددداا  دددددا ارتددددد ن ةاملايدددددة مدددددا 
ا
                                             التدددددأج   ةدددددامل اأ العل دددددن اصدددددرا
ا
                          

                         الق مة الت م ن ة للعقاا.

  لددى اةأاال قن تدد اج يدد   قددوأ اةيجدداا ةتدد  ف دد  
ا
                                           يتوجدد  ل امددا
ا
                 اال ددن ي ددمح لدداأاال            

 أون ونددددددد اا وأون مراجعدددددددة الق ددددددداب ةواسدددددددطة قا ددددددد ن ا مدددددددوا 
ا
                                                 ةف ددددددد  العقددددددد  االمدددددددا
ا
               

                امل ت جلة امل ت .
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                                                                                          إلاازام البلااديات ااال  اا  نطاقهااا إجااراء مسااح مياااداني إلاازام البلااديات ااال  اا  نطاقهااا إجااراء مسااح مياااداني                       والعشاارون:والعشاارون:                    والسادسااةوالسادسااة                        املااادة املائااة املااادة املائااة 

                                                                                                                للمؤسساااااات التجار اااااة والصااااااناعية واملهنياااااة القائمااااااة ضااااامس نطاقهااااااا، للمؤسساااااات التجار اااااة والصااااااناعية واملهنياااااة القائمااااااة ضااااامس نطاقهااااااا، 

                        بنتيجة املسحبنتيجة املسح                                          وتزو د وزارة املاليةوتزو د وزارة املالية

 

 للمؤس دددات التجااقدددة والصدددتا  ة 
ا
 م ددد ان ا

ا
                             يتوجددد   لدددى  دددا ةل يدددة قن تجدددر  م دددحا

ا
        

ا
                               

                                                                     وامل ت ددددة القا مددددة  ددددما نطاق ددددا يدددد  م لددددة ققصددددا ا سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااق  نفدددداذ  دددد ا 

                                                                          القدددانونض كمدددا يتوجددد   لدهدددا ت وقددد  وزاال املال دددة لدددال   ددد ر مدددا اناهددداب امل لدددة املشددداا 

 مف
ا
   ولدهددا ق ددالهض تقرقددرا
ا
 ةتت جددة ذلددك امل دد، ي دد ن اسددم صدداا  املؤس ددة ال ال دد                    

ا
                                             صددال
ا
  

                                                          واقدددددددددم ومملدددددددددان هدددددددددجله واقمددددددددده ال دددددددددرق ن يددددددددد  ادددددددددا  وجدددددددددوأه ةالن ددددددددد ة ل ملدددددددددخا  

                                                               الط  ع ددددددددد نض واسدددددددددم الشدددددددددركة واقم دددددددددا ال دددددددددرق ن ةالن ددددددددد ة ل ملدددددددددخا  املعتدددددددددوق نض 

                                                            وي  عة النشاط و توان ممااسته واقم ال ات  لجم ع  ؤالب ا ملخا .

 

                                                         لس ةل   لم يقم به ا امل ، ووي اع نتا جه ولى وزاال املال ة.                وتتم مالاقة  ا مج

 
                                                                                          إلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير آالت طحاااس متنقلاااة إلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير آالت طحاااس متنقلاااة                       والعشااارون:والعشااارون:                    والساااابعةوالساااابعة                        املاااادة املائاااة املاااادة املائاااة 

                                                          ل  د مس الرمي العشوائي للردمل  د مس الرمي العشوائي للردم

 

                                                                 يح دددددر  لدددددى ق دددددحاب ا اا ددددد ن و لدددددى ق دددددحاب واش ال تددددداب نقدددددا الدددددرأم التددددداتج  دددددا 

                                ٍ        ل تاب ولى قماكا قلر  وام ه كشملٍا  شوا  .                     استصال  ا اا  ن وواش ا
 

ُ                                                                    كمددا ُيلدد م  ددا اتحدداأ ةلدد يات ةتددوف   ق ت يحددا متتقلددة مددا قموالدده الخاصددةض ومددا مددا      

                                                                      لدددال  تملال دددا قو مدددا لدددال  اسدددت جاا اض يدددتم اسدددت  ام ا يددد  مواقدددع واش ال تددداب ويددد  

                                                          واش استصال  ا اا  ن الواقعة  ما نطا  ال ل يات التاكعة له. 
 

                                                          ا رالت الطحا  لى نفقة ق حاب ا اا  ن وواش ال تاب مقاةا اسم.        يتم تشل 
 

                                                              ا     تحددد أ  تددد  االقت ددداب أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداأل وكددد لك الرسدددم ةمرسدددوم ةتدددابا  لدددى 

                                                          اقت ا  وزااب املال ة وال الل ة وال ل يات وال ي ة وال اا ة.
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                        عال األراض  عال األراض                                                              فرض تدابير وقرامات ل  د مس اشتفرض تدابير وقرامات ل  د مس اشت                      والعشرون:والعشرون:                    والثامنةوالثامنة                        املادة املائة املادة املائة 

 

ُ                                                                   ُيلددددد م ق دددددحاب ا اا ددددد ن ةات ددددداذ  افدددددة التددددد اة   الالزمدددددة لتشددددد ي  قاصدددددان ا ملدددددجاا 

                                                                       ووةقددداب قاا ددددهم لال دددة مدددا ا  شددداب ومدددا  دددا املدددواأ القاةلدددة لال دددتعا ض ال سددد ما يددد  

                                                                    الفت ات املمت ل ما قو  قياا وللاية نهاية   ر تشرقا ال ا   ما  ا ستة.
 

                                         ال لددد يات تدددأم ن املعددد ات الخاصدددة ةفدددرم ا اصدددان                              يتوجددد   لدددى اتحددداأات ال لددد يات و 

                                                                      وا  شدددداب بهدددد   تحوقل ددددا ولددددى قسددددم ل قو مددددواأ يمالددددا اسددددتعمال ا للايددددات الت ف ددددةض 

           مقاةا اسم.
 

                                                                 تفرن  لى  ا ما ي ال  قاملام   ه املاأل ارامة   ب ة  ا  ا مت  مر ع.
 

    .                                                                تملل  وزاال ال اا ة ةالتن  ق مع ال ل يات متاكعة تتف     ه املاأل
 

                                                                    ا تحدد أ  تددد  االقت ددداب أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املدداأل كمدددا تحددد أ اللرامدددات ةمرسدددوم ةتدددابا 

                                                               لى اقت ا  وزااب املال ة وال الل ة وال ل يات وال اا ة وال ي ة.

 
                                                                                            إعطاء وزارة السياحة ال ق    بيام منتجاات ساياحية إعطاء وزارة السياحة ال ق    بيام منتجاات ساياحية     : :                                   والتاسعة والعشرونوالتاسعة والعشرون                        املادة املائة املادة املائة 

                وتراثيةوتراثية

  

                                       ددددددع متتجدددددات سدددددد اا ة )سددددددلع ولدددددد مات( وترار ددددددة                             تعطدددددل وزاال ال دددددد ااة الحددددددق يدددددد  ة

                                                         ةالعملة الل تان ة وبالعملة ا جتب ة  ب  موقع ا اةلالت و  .

 

                                                                 تحددد أ أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداألض  تددد  االقت ددداب ةموجددد  قدددراا مشدددت ي يصددد ا  دددا 

                       وزقر  املال ة وال  ااة.
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                                          ل البنديس هأ ه وه به ل البنديس هأ ه وه به                                                                           تعديل الفقرة د مس املادة السادسة وتعديتعديل الفقرة د مس املادة السادسة وتعدي    : :                                           املادة املائة والثالثون املادة املائة والثالثون 

            20202020  //  55  //  88                            الصاااااااااادر بتاااااااااار   الصاااااااااادر بتاااااااااار             175175                              ماااااااااس القااااااااانون رقااااااااا  ماااااااااس القااااااااانون رقااااااااا          1515                  مااااااااس املاااااااااادة مااااااااس املاااااااااادة 

                                                                                                                        )مكافحاااة الفسااااد  ااا  القطااااع العاااام وإنشااااء الهي اااة الوطنياااة ملكافحاااة )مكافحاااة الفسااااد  ااا  القطااااع العاااام وإنشااااء الهي اااة الوطنياااة ملكافحاااة 

                الفساد(الفساد(

 

      2020 / 2 / 5      تددددددااق       322                                                تعددددد   الفقدددددرل "أ" مدددددا املددددداأل ال اأسددددددة مدددددا القدددددانون اقدددددم 

                           دددددددة الويت دددددددة ململافحدددددددة الف ددددددداأ(                                           )مملافحدددددددة الف ددددددداأ يددددددد  القطددددددداع العدددددددام وو شددددددداب ال  

 :             لتص ح كما يل 

                                                            يشدددددددت ط يددددددد  ا   ددددددداب الخبددددددد اب املتصدددددددو   لددددددددهم ق ددددددداله ا دددددددازل  ددددددد اأات  ل دددددددا   - أ"

                                                                    )ماجي ددت   ومددا فددو ( يدد  التصاصدد م ةاة ددافة ولددى لبدد ل ال تقددا  ددا  شددر سددتواتض 

 ".                                                              قو ا ازل وجازل ي  التصاص م ةاة افة ولى لب ل ال تقا  ا  شرقا ستة

              الصدددددداأا ةتددددددااق       322               مددددددا القددددددانون اقددددددم     32                       ان " ق" و" ب" مددددددا املدددددداأل           يعدددددد   ال تدددددد 

                                                            )مملافحدددددة الف دددددداأ يددددد  القطدددددداع العدددددام وو شدددددداب ال   دددددة الويت ددددددة ململافحددددددة     2020 / 2 / 5

 :                           الف اأ( ةح ذ يص حان كما يل 

                                                               يملدددددون لل   دددددة موازندددددة سدددددتوقة لاصدددددة  لدددددى قن تددددد اج م دددددا مة ال ولدددددة ل دددددا يددددد   -   ق

                                  ااب يدددد  قددددانون املوازنددددة العامددددة وتملددددون                                 فصددددا لددددا   ددددما ةدددداب ا اسددددة مجلددددس الددددوز 

 .                                     اف ة لتلط ة مصااق  ال   ة و شايااها
 

 ل صددددو  ولددددى وزقددددر املال ددددة  ددددما 
ا
عدددد  ال   ددددة مشددددروع املوازنددددة وقرسددددله ا ي دددد ا وفقددددا

ُ
                           ت

ا
                                          

ُ
 

 .                                            امل لة املتصو   لدها ي  قانون املحاس ة العموم ة

 

        ددددة  قدددد                                                       يفددددتح لل   ددددة ا دددداب لددددا  لدددد   مصددددر  ل تددددانض وقتددددولى ا دددديس ال   -   ب

 ل صدددددو  املتصدددددو   لدهدددددا يددددد  قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة والقدددددوان ن 
ا
                                                        نفقااهدددددا وفقدددددا
ا
            

 .             املر  ة اةجراب
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            تااااااااار   تااااااااار             144144                              مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا  مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا          7171                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة     : :                   والثالثااااااااون والثالثااااااااون                     وال اديااااااااةوال اديااااااااة                        املااااااااادة املائااااااااة املااااااااادة املائااااااااة 

    ((        20192019                                                                              )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام             20192019  //  77  //    3131

 

                )املوازندددددددددة العامدددددددددة       2031 / 2 /  13      تدددددددددااق       366          قدددددددددانون اقدددددددددم      مدددددددددا ال    23   ي        تعددددددددد ي  املددددددددداأل   

                (لتص ح  التال :    2031                       واملوازنات امللحقة للعام 

                                                                 تق ددد  الدددد يون والفوا ددد   افددددة املتوج دددة للصددددت و  الدددوي ن لل ددددمان االجتمددددا     - 3

             سددتوات  لددى قن    2                        لددى قق ددام مت دداوقة وملدد ل       2023                              لددى ال ولددة للايددة نهايددة العددام 

               وذلدددددك كعددددد  تددددد ق ق       2022                         نهايدددددة  ددددد ر قيلدددددو  مدددددا العدددددام                     ي ددددد أ الق ددددد  ا و  ق دددددا 

                                     ق مة   ه ال يون ما ق ا وزاال املال ة.

                                                       تح أ أقا ق تط  ق   ه الفقرل ةقراا يص ا  ا وزقر املال ة.

                                                               تت تدددد   لددددى الدددد يون املق ددددطة فا دددد ل سددددتوقة تددددواز  نصدددد  معدددد   الفا دددد ل  لددددى   - 2

   %.   602       وا   ا                                                ست ات الخ قتة مل ل ستة  لى قن ال ت ق  ي  مطلق ا ا

                                   يدددددددددد  موا  دددددددددد  ا القانون ددددددددددة مددددددددددا اال تمدددددددددداأات       2022                   ت دددددددددد أ م ددددددددددتحقات العددددددددددام   - 1

                              امل صصة ل  ه اللاية ي  املوازنة

                                                           يمالددددددددا ت دددددددد ي  أيددددددددون ال ددددددددمان االجتمددددددددا   ةواسددددددددطة سددددددددت ات ل قتددددددددة ةددددددددالل  ل   - 6

                                     الل تان ة تص ا ا الحملومة ل  ه اللاية

                   شددددت ي يصدددد ا  ددددا وزقددددر                                                تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأل  تدددد  االقت دددداب ةقددددراا م

               املال ة والعما.
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            تاااااار   تاااااار             144144                                                                  تعاااااديل املاااااادة تساااااعون ماااااس القاااااانون رقااااا  تعاااااديل املاااااادة تساااااعون ماااااس القاااااانون رقااااا      : :                   والثالثاااااون والثالثاااااون                     والثانياااااةوالثانياااااة                        املاااااادة املائاااااة املاااااادة املائاااااة 

      ( (         20192019                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             20192019  //  77  //    3131

 

 
 
 أوال
 
    نون    )قدددددددددا      2031 / 2 /  13      تددددددددااق       366     ي                             : تعدددددددد ي  املدددددددداأل ت ددددددددعون مدددددددددا القددددددددانون اقددددددددم    

                      ( ةح ذ تص ح كما يل :     2031                                     املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                                الحق ةالتقا    لى الشملا التال :ُ                                        ُيح أ   أ ستوات الخ مة الفعل ة ال ن تت ح 

  :                      ةالن  ة لل لك الع الر   -

 21    ما 
ا
 ة ال

ا
     اما

ا
    

ا
 ل فراأ والرت اب    35    

ا
                 اما
ا
     

 22    ما 
ا
 ة ال

ا
     اما

ا
    

ا
 لل  اط    20    

ا
        اما
ا
     

 35     
ا
  اما
ا
 ما     

ا
    ة ال
ا
 ل  اط االلتصا     32   

ا
               اما
ا
     

 

                                                                       يدد  اددا   دد م ومملان ددة اسددتالما  املدد ل القانون ددة السددتحقا  املعدداش التقا دد   ل لددوم 

 ل ت ن ل ماهم.
ا
              الع الرق ن ال ا القانون ة ي تحق ل م معاش تقا    وفقا
ا
                                                    

        واملع لددددة     51 /  62                       مددددا املرسددددوم اال ددددت ا   اقددددم       22                          ي ددددتف   الع ددددالرقون مددددا املدددداأل 

  .    2032 /  64               ما القانون اقم     24   أل          ةموج  املا
 

                      ةالن  ة لل لك اةأاا   -

 22     ما 
ا
 لل يا ةا روا  مل م ا ت ااا

ا
     اما

ا
                           

ا
    3 / 5 / 2031     

 20      للدددددد يا أللددددددوا الخ مددددددة ةتددددددااق 
ا
                            امدددددا
ا
                     ومددددددا ق ددددددا  لددددددى قن ترا ددددددى       2031 / 2 /  13    

                      ا املام الخاصة ةاملرقل.
 

           ا دد   ل لددوم                                                             يدد  اددا   دد م ومملان ددة اسددتالما  املدد ل القانون ددة السددتحقا  املعدداش التق

                                                                       املعلمددد ن وا سدددات ل ال دددا القانون دددة مدددا جدددراب ألدددول م ولدددى مدددالي التعلددد م الرسددد نض 

 ل دددت ن 
ا
       ةقدددوان ن لاصدددة تجددداوزت  دددرط ال ددداض ي دددتحق ل دددم معددداش تقا ددد   وفقدددا
ا
                                                        

        ل ماهم.

                                  ةالن  ة  سات ل الجامعة الل تان ة: -

 32    .
ا
  اما
ا
     

 

 
 
 ثانيا
 
ُ                                           :  ُيعما به ا القانون فوا  شره ي  الجرق ل الرسم           ة.   
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                                                                                    الطلاااااب ماااااس االدارات واملؤسساااااات العاماااااة واملشاااااارعم الطلاااااب ماااااس االدارات واملؤسساااااات العاماااااة واملشاااااارعم     : :                   والثالثاااااون والثالثاااااون                     والثالثاااااةوالثالثاااااة                        املاااااادة املائاااااة املاااااادة املائاااااة 

                                                                                                                              املشاااتركة والشاااراات املختلطاااة الااا  .... تزو اااد وزارة املالياااة باملعلوماااات املشاااتركة والشاااراات املختلطاااة الااا  .... تزو اااد وزارة املالياااة باملعلوماااات 

                                                                                                          الت  تمل ها عس موجودات الدولة العقار ة وقير العقار ةالت  تمل ها عس موجودات الدولة العقار ة وقير العقار ة

 

                 املشدددددددت كة والشدددددددر ات                                                    لدددددددى جم دددددددع اةأااات العامدددددددة واملؤس دددددددات العامدددددددة واملشددددددداايع

                                                                           امل تلطددة وسددا ر قملددخا  القددانون العددام ت وقدد  وزاال املال ددة ةاملعلومددات ال ددن تملال ددا 

                                                                     دددددددا موجدددددددوأات ال ولدددددددة العقااقدددددددةض وا ددددددد  العقااقدددددددة ةاسدددددددتاتاب التج  دددددددطات الخاصدددددددة 

                                                                    ةددددالقو  الع ددددالرقة وا مت ددددة  ددددما م لددددة سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااق  نفدددداذ  دددد ا القددددانون 

                                                ما   ددد ه املمتلملدددات و ددداالدها يددد  ادددا  وجددد وا وا ددد  ذلدددك                      ةاة دددافة ولدددى وج دددة اسدددتع

                                                                  مددددا املعلومددددات ال ددددن يجدددد  ون تحدددد أ ةمرسددددوم يصدددد ا  ددددا مجلددددس الددددوزااب ةتدددداب  لددددى 

                    اقت ا  وزقر املال ة.
 

                                                     ي ت    ما قاملام   ا الت  ال ل يات واتحاأات ال ل يات.
 

 

                            اسااااتفادة أفااااراد اسااااتفادة أفااااراد                                                           عاااادم توجااااب التعااااو   العااااائت  عنااااد عاااادم توجااااب التعااااو   العااااائت  عنااااد     : :                   والثالثااااون والثالثااااون                     والرابعااااةوالرابعااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

                                                                                                            عائلااااة املوظااااف أو املتقاعاااااد املتااااو   مااااس حصاااااته  مااااس معااااا  ماااااور ه  عائلااااة املوظااااف أو املتقاعاااااد املتااااو   مااااس حصاااااته  مااااس معااااا  ماااااور ه  

                  التقاعديالتقاعدي
 

                                                                        ال يتوجدد  التعددوقو العددا ل   تدد  اسددتفاأل قفددراأ  ا لددة املو دد  قو املتقا دد  املتددوي  

                                  ما اصاهم ما معاش مواثهم التقا   .

 
 

        8383  //    4747                      شااترا   رقاا  شااترا   رقاا                            مااس املرسااوم اال مااس املرسااوم اال         4646                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة     : :                   والثالثااون والثالثااون                     والخامسااةوالخامسااة                        املااادة املائااة املااادة املائااة 

          19831983  //  66  //    2929            تار   تار   
 

     ةح ددددددذ       3151 / 4 /  21      تددددددااق      51 /  62                       مددددددا املرسددددددوم اال ددددددت ا   اقددددددم     64           تعدددددد   املدددددداأل 

              تص ح كما يل :

    ندددددددد  رلددددددددر  ددددددددام او لددددددددا ض ال يجددددددددوز الجمددددددددع ةدددددددد ن املعدددددددداش التقا دددددددد   
ا
                                                       لالفددددددددا
ا
    

                                                                     والتعوق دددات املتممدددة لدددده او معددداش اال ددددتال  والتعوق دددات املتممددددة لددده وق  ااتدددد  او 

                                                             قو او اجدددددددددر  ددددددددد ر  او يدددددددددوم  او ق  اجدددددددددر رلدددددددددر يددددددددد فع مدددددددددا ل قتدددددددددة ال ولدددددددددة او     تعدددددددددو 

 .                                                        املؤس ات العامة او ال ل يات قوما سا ر قملخا  القانون العام
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                                                                     يدد  اددا  اسددتحقا  ق  ةتدد  مددا ال تددوأ ق دداله ةاة ددافة ولددى املعدداش ومتمماتدده يصددر  

             ال لا ا  لى.

               الشدد األ املتصددو                                                    ي ددت    مددا تط  ددق  دد ا الددت  االددة الجمددع يدد  مددا لدد  االددة 

                ض كمدددددا ي دددددت    مددددددا     3151 / 1 /  34      تددددددااق       302               مددددددا القدددددانون اقدددددم     14                لدهدددددا يددددد  املددددداأل 

                                                                        ا املددددددددام الددددددددوااأل ق دددددددداله قفددددددددراأ ال   ددددددددة التعل م ددددددددة يدددددددد  الجامعددددددددة الل تان ددددددددة املتاه ددددددددة 

                                                                       لددد مااهم لددددال  العدددام الجددددامع  وذلدددك  ددددا الفتددد ل الواقعددددة مدددا ةدددد ن اناهددداب لدددد مااهم 

  املدددام املددداأل                        وتدددااق  وجدددراب االمتحاندددات 
ا
             ووصددد اا التتدددا ج وفقدددا
ا
               مدددا القدددانون اقدددم     66                   

112   / 2002    .  

 

 

                                                                                    اإلجااااازة ل   ومااااة تحديااااد كيفيااااة اسااااتيفاء الرسااااوم اإلجااااازة ل   ومااااة تحديااااد كيفيااااة اسااااتيفاء الرسااااوم                       والثالثااااون:والثالثااااون:                    والسادسااااةوالسادسااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

                                                                                                    وال رائب بالعملة اللبنانية عس قي  بالعملة األجن يةوال رائب بالعملة اللبنانية عس قي  بالعملة األجن ية

  

    نددد  رلدددرض يمالدددا ملجلدددس الدددوزااب ةمرسدددوم يصددد ا ةتدددابا  لدددى اق
ا
                                              ا       لالفدددا
ا
          تددد ا  وزقدددر     

                                                                    املال ددددددة تح يددددددد  ك ف دددددددة اسددددددت فاب الرسدددددددوم وال دددددددرا   ةالعملددددددة الل تان دددددددة  دددددددا قددددددد م 

                 ةالعملة ا جتب ة.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  االقت ددددابض ةموجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

 

                                    الصاادر بتاار الصاادر بتاار           105105                              ماس القاانون رقا  ماس القاانون رقا          2323                        تعاديل املاادة تعاديل املاادة     : : والثالثاون والثالثاون   والساابعةوالساابعةاملادة املائاة املادة املائاة 

3030    //  1111    //  20182018            )
 
()قانون املفقوديس واملخفيين قسرا
 
 )قانون املفقوديس واملخفيين قسرا
 
                              
 
                               

  

       )قاااااااااانون       2035 /  33 /  10              الصددددددددداأا ةتدددددددددااق       302               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     21           تعددددددددد   املددددددددداأل 

 )
 
  املفقوديس واملخفيين قسرا
 
                   ةح ذ تص ح كما يل :                      

 

                                                               تتمتددددددددع ال   دددددددددة ةاالسدددددددددتقال  اةأاا  واملدددددددددال  وت  ددددددددع لرقاةدددددددددة أيدددددددددوان املحاسددددددددد ة   -  ق 

 .      الالاقة

                                                    دددة م دددا مة مال دددة سدددتوقة لاصدددة تددد اج يددد  فصدددا لدددا   دددما ةددداب          يملدددون لل    -  ب 

 .                                                               موازنة ا اسة مجلس الوزااب وتملون  اف ة لتلط ة مصااقف ا و شايااها
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 ل صددددو  ولددددى وزقددددر املال ددددة  ددددما 
ا
عدددد ي ال   ددددة مشددددروع املوازنددددة وقرسددددله ا ي دددد ا وفقددددا

ُ
                           ت

ا
  ي                                        

ُ
 

 .                                            امل لة املتصو   لدها ي  قانون املحاس ة العموم ة

                                                 موازندددة ال   دددة ةتددد  لدددا  ةاللجتدددة يلطددد  كشدددملا  دددا  جم دددع              يلحدددو مدددا  دددما  -  ج 

 .                                   ق شطاها وال يقا  ا ا ع موازنة ال   ة

                                                            يفدددددتح لل   دددددة ا ددددداب لدددددا  لددددد   مصدددددر  ل تدددددانض وقتدددددولى ا ددددديس ال   دددددة  قددددد    -  أ 

 ل صدددددو  املتصدددددو   لدهدددددا يددددد  قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة والقدددددوان ن 
ا
                                                        نفقااهدددددا وفقدددددا
ا
            

               املر  ة اةجراب.

                                                    ال   دددة لت دددام التددد ق ق الددد الل  وللتددد ق ق امل دددتقا مدددا ق دددا              ت  دددع ا ددداةات  -  ه 

      تدددددااق       124               مدددددا القدددددانون اقدددددم     21                                        مملاتددددد  التددددد ق ق واملحاسددددد ة وفقدددددا  املدددددام املددددداأل 

  .)    2003                    )قانون موازنة العام       2003 / 4 /  25

 

                                                                                              إعطااء مسااعدة اجتماعياة للعااملين  ا  القطااع العاام إعطااء مسااعدة اجتماعياة للعااملين  ا  القطااع العاام       ::                  والثالثاون والثالثاون                     والثامنةوالثامنة                        املادة املائة املادة املائة 

                        وللمتقاعديسوللمتقاعديس

 

                                العامدددددة ةمدددددا فدهدددددا املتقا ددددد ون الددددد يا          اةأااات                           العددددداملون يددددد  القطددددداع العدددددام :      يعطدددددل 

                                                            ي دددددددددتف  ون مدددددددددا معددددددددداش تقا ددددددددد  ض املؤس دددددددددات العامدددددددددة )ةمدددددددددا فدهدددددددددا امل تشدددددددددف ات 

                                                                         الحملوم ددة والجامعددة الل تان ددة وتعاون ددة مددو ف  ال ولددة والصددت و  الددوي ن لل ددمان 

                                              االجتمدددددددا  ( ال لددددددد يات واتحددددددداأات ال لددددددد ياتض و دددددددا مدددددددا 
ا
 يتقا ددددددد   اات دددددددا
ا
  ق    قو             

ا
 جدددددددرا
ا
     قو    

                                                   العموم ددةض امل ددت  م ن وقجددراب الخ مددة واملشدداايع املتب قددة         ا مددوا           م صصددات مددا 

     % مددددا    300                                                             لدددد   وزاال الشددددؤون االجتما  ددددةض م ددددا  ل اجتما  ددددة تحدددد أ ق ماهددددا ةدددددد  

                       قو قسدددا  املعددداش التقا ددد          ا جدددر                الراتددد  قو قسدددا        قسدددا                    الراتددد ض وتحت ددد   لدددى 

                                         ت ددم اها  لددى قن ال تقددا ق مددة  دد ه امل ددا  ل  ددا      قو          ان نو  ددا             زقدداأل م مددا  دد    ق     أون 

 للددد يا ال ي الدددون يددد  الخ مدددة الفعل دددة و           200000000
ا
                                   ل ددد ل ل تان دددة  ددد رقا
ا
                  3 0 200   0000      

                            ل دد ل ل تان ددة للدد يا ال ي الددون              400000000                                      ل دد ل ل تان ددة للمتقا دد يا وقن ال ت قدد   ددا 

        يا.                  ل  ل ل تا   للمتقا        000000 3 0 2 و                  ي  الخ مة الفعل ة 
 

        ا ادددوا                                                                   تت دددم  ددد ه ال  دددة ةالطددداكع االسدددتاتا  ض وبالتدددال  فهدددن ال تعتبددد  ةدددأ  ادددا  مدددا 

    قو               معا ددددات التقا دددد       قو                                               ددددما امل ددددال  الخا ددددعة الات دددداب تعددددوقو نهايددددة الخ مددددة 
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                                                           تعدددددوقو رلدددددرض وت قدددددل لا دددددعة القتطددددداع الن ددددد ة امل صصدددددة لتعاون دددددة مدددددو ف      ق 

 .      ال ولة

         تتقدد م مددا     قن                   ةتقدد يم  دد ه امل ددا  ل           يراأااهددا و                               لددى املؤس ددة العامددة ال ددن ال ت ددمح 

                                                                     وزقدددر املال دددة مدددا لدددال  سدددلطة الوصددداية ةطلددد  تدددوف   سدددلفة الخ قتدددة املتعلقدددة بهددد ه 

 .                           مجلس الوزااب لتقرقر املتاس     ولى                                         امل ا مة ال   يرفعه ة واه مع اق  الوزاال 

              ل  ل ل تان ةض       مليار      6400ُ                                   ُيرص  ل  ه اللاية ا تماأ ا ه ا ق    

 .                                                        ل يات واتحاأات ال ل يات   ه امل ا مة ما قموال ا الخاصة       تؤما ال

                                                 تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقراا ما وزقر املال ة.

 
            تااااار   تااااار             144144                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          7878                              تعااااديل نااااص املااااادة تعااااديل نااااص املااااادة       ::                                    والتاسااااعة والثالثااااون والتاسااااعة والثالثااااون                         املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

   ((        20192019                                              واملوازنات امل  قة  لعام واملوازنات امل  قة  لعام                                               )قانون املوازنة العامة)قانون املوازنة العامة            20192019  //  77  //    3131

              ةح ددذ تصدد ح كمددا       2031 /  02 /  13      تددااق       366               مددا القددانون اقددم     25             ندد  املدداأل    ي يعدد ي 

 :   يل 

ددد  يل دددات اةاالدددة  لدددى التقا ددد  ل ددد اط وات ددداب      نددد  لدددا  قو  دددامض تجمي
ا
                      ي                                        لالفدددا
ا
    

                                                                  و تاصدددددددر القدددددددو  الع دددددددالرقة  وا مت دددددددة  يددددددد  مدددددددا لدددددددال االدددددددة ةلدددددددوم ال دددددددا القانون دددددددة 

        ةالن ددددد ة    1  و    2        ال تددددد ان     23  ل                                              والحددددداالت ال دددددن ير ا دددددا قدددددانون الددددد فاع الدددددوي نض املددددداأ

  ض    2021 /  32 /  13                              ةالن  ة للرت اب وا فراأ للاية    4  و    6        ال ت ان     22              لل  اط واملاأل 

ُ                                                                    ُي دددددت    مدددددا قاملدددددام  ددددد ه املددددداأل قول دددددك الددددد يا تدددددتم املوافقدددددة  لدددددى تقا ددددد  م امل الدددددر 

 .                    ةموافقة مجلس الوزااب

 ُ                              ُيعما به ا الت  ما تااق  ص واه.
 

 

 

 



 21/2/2022تعديل ثاني في      15/2/2022بعبدا    ةبعد جلس                                                             20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

125 

                                                لشااارعة التقاعاااد   ااا  السااالك لشااارعة التقاعاااد   ااا  السااالك                                                         إمكانياااة إعطااااء املوظاااف الخاضااامإمكانياااة إعطااااء املوظاااف الخاضااام      ::                                          املاااادة املائاااة واألرنعاااون املاااادة املائاااة واألرنعاااون 

                                                                                                                اإلداري طلااب إنهاااء خدماتااه واالساااتفادة مااس تعااو   صاارء اذا اانااات اإلداري طلااب إنهاااء خدماتااه واالساااتفادة مااس تعااو   صاارء اذا اانااات 

  ..      سنةسنة        1111                                                خدماته الفعلية ال تقل عس خدماته الفعلية ال تقل عس 

 

    ندد  رلددر وبصددوال اسددتاتا  ة ولددال  فتدد ل ققصددا ا سددتة ا دد ر مددا تدددااق  
ا
                                                               لالفددا
ا
    

 .                 ص وا   ا القانون 

                                              ر ة التقا ددد   يددد  ال دددلك اةأاا  يددد  ادددا  يلددد  ونهددداب                       يمالدددا  للمو ددد  الخا دددع لشددد

                                                             ل ماتددددددهض االسددددددتفاأل مددددددا تعددددددوقو صددددددر   ددددددا  دددددد ه ال ددددددتوات اذا  انددددددا ل ماتدددددده 

 .   ستة    33                 الفعل ة ال تقا  ا 

                                                             تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل  ت  االقت اب ةقراا ما وزقر املال ة.

 

 

 بعاااااد                                               حظاااار تمو اااال أي مشااااروع  ااااا حظاااار تمو اااال أي مشااااروع  ااااا       ::                  واألرنعاااااون واألرنعاااااون                     وال اديااااةوال اديااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 
ّ
 بعاااااد القطاااااع العااااام إال
ّ
     القطاااااع العااااام إال
ّ
                    
ّ
               

                                                    دراسة جدوى اقتصادية مفصلةدراسة جدوى اقتصادية مفصلة

                                                                       يح دددر تموقدددا ق  مشدددروع يددد  القطددداع العدددام  دددا يرقدددق املوازندددة العامدددة  بددد    دددات قو 

ددلة ةمددا فدهددا                                                            ي            ق  مصد ا رلددر ق ددا و دد اأ الج ددة املعت ددة أااسددة جدد و  اقتصدداأية مفصي

       مدددا كعددد                                                                  تحل دددا التمللفدددة والفا ددد ل مدددا  ددد ا املشدددروع.  لدددى قن يدددتم اسدددتالما  مراادددا

                                                                    التتف دددددد  ةصددددددوال ول ام ددددددة لج ددددددة وجددددددراب التق  مددددددات واملطاةقددددددات الالزمددددددة للمشددددددروع 

         وأااسته.

 

                                                            اعتماد وسائل الدفم اإلل ترونيةاعتماد وسائل الدفم اإلل ترونية      ::                  واألرنعون واألرنعون                     والثانيةوالثانية                        املادة املائة املادة املائة 
  

                                                                    ولدددددددى جانددددددد  وسدددددددا ا الددددددد فع التقل  يدددددددةض تعتمددددددد  وزاال العمدددددددا يددددددد  اسدددددددت فاب الرسدددددددوم 

                           و  ب   ر ات تحوقا ا موا  .                                املتوج ة وسا ا ال فع اةلالت ون ة ق
 

                                                                   تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةموج  قراا يص ا  ا وزقر  العما واملال ة.
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          243243                              مااس القااانون رقاا  مااس القااانون رقاا            178178                  مااس املااادة مااس املااادة       22                          تعااديل الفقاارة تعااديل الفقاارة       ::                  واألرنعااون واألرنعااون                     والثالثااةوالثالثااة                        املااادة املائااة املااادة املائااة 

                                          )قانون السير الجديد()قانون السير الجديد(            20142014  //    1010  //    2222            تار   تار   

  

      2036 /  30 /  22      تددددددددااق       261         انون اقددددددددم       مددددددددا القدددددددد     325         مددددددددا املدددددددداأل    2             تعدددددددد يا الفقددددددددرل 

                                         )قانون ال    الج ي (ض ةح ذ تص ح كما يل :
 

 ددجا
ُ
   لالفدا    ندد  رلدرض ت
ُ
    سدالك      مصدلحة              الخصوصدد ة ةاسدم      ال ددا        سدد ااات                  

                                                       املشددت ي قو ةاسددم الشددخ  الط  عدد  قو املعتددو  الدد   تتعاقدد  معدده        والتقددا       الح يدد 

      ق دحاب        الت دج ا     د ا    ول                                                 املصدلحة املد  وال لتدأم ن التقدا املشدت ي لقداب ةد   وال يد

 .      تعوقو    ةأ         املطال ة      انا    ف ة   ق    ما         العموم ة         ال  ااات

                                                                       تحدد أ  ددروط ورل ددة التعاقدد  ةقددراا تت   ددن يصدد ا  ددا وزقددر اال ددلا  العامددة والتقددا 

    ا                                                          ةتدددددددددابا  لدددددددددى اقتددددددددد ا  مصدددددددددلحة سدددددددددالك الح يددددددددد  والتقدددددددددا املشدددددددددت ي ووزقدددددددددر ال الل دددددددددة 

           وال ل يات.

                   وال اق  أون تع يا.

 
 

                                            ماس قاانون موازناة العاام ماس قاانون موازناة العاام         8181                                                تعلياق تطبياق أحكاام املاادة تعلياق تطبياق أحكاام املاادة       ::                  واألرنعاون واألرنعاون                     والرابعاةوالرابعاة    ة ة                     املادة املائااملادة املائا

                                                                                                      )وضاام حااد أقىاا   لتعو  ااات ومل  قااات الرواتااب التاا  يسااتفيد )وضاام حااد أقىاا   لتعو  ااات ومل  قااات الرواتااب التاا  يسااتفيد             20192019

                                                                                                                منهاااااااا العااااااااملون  ااااااا  اإلدارات العاماااااااة واملؤسساااااااات العاماااااااة واملجاااااااالس منهاااااااا العااااااااملون  ااااااا  اإلدارات العاماااااااة واملؤسساااااااات العاماااااااة واملجاااااااالس 

                                                                                          والصناديق والهي ات والقطاعات واملرافق العامة(والصناديق والهي ات والقطاعات واملرافق العامة(

 

ددق تط  ددق قاملددام املددا
ي
                 يعل
ي
      2026 /  32 /  13      للايددة       2031                      مددا قددانون موازنددة العددام     53   أل    

                                                                    )و ددددع ادددد  قق دددد   لتعوق ددددات ومللحقددددات الرواتدددد  ال ددددن ي ددددتف   منهددددا العدددداملون يدددد  

                                                                    اةأااات العامدددددة واملؤس دددددات العامدددددة واملجدددددالس والصدددددتاأيق وال   دددددات والقطا دددددات 

                واملرافق العامة(
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                                    امج التحول الرقميامج التحول الرقمي                      استحداث برناستحداث برن      ::                  واألرنعون واألرنعون                     والخامسةوالخامسة                        املادة املائة املادة املائة 
 

                                                                  تلددددد م اةأااات واملؤس دددددات العامدددددة  افدددددةض وسدددددا ر ا ملدددددخا  القدددددانون العدددددام تحدددددا 

                                                                      و دددددرا  وزاال ال ولددددددة لشدددددؤون التتم ددددددة اةأااقدددددةض ةالتعدددددداون ف مدددددا ة نهددددددا السددددددتح اث 

                                                                     ةرنددددامج التحددددو  الرق ددددن بهدددد   تع قدددد  الشددددفاف ة وت دددد  ا معددددامالت املددددوايت نض  لددددى 

 ةالتق م الحاصا.                         قن ترفع وزاال التتم ة اة 
ا
 فصل ا

ا
                أااقة ولى مجلس الوزااب تقرقرا

ا
      

ا
                              

 
 

                                                                    بطاقاااااات الهااااااتف الخلاااااوي املسااااابقة الااااادفم بطاقاااااات الهااااااتف الخلاااااوي املسااااابقة الااااادفم                 اعتبااااااراعتباااااار   :                  واألرنعاااااون واألرنعاااااون                     والسادساااااةوالسادساااااة                        املاااااادة املائاااااة املاااااادة املائاااااة 

                                                                                                                        املباعاة ماس الشاركتين املشا لتين لقطااع الخلاوي قيار املساتعملة ل ايااة املباعاة ماس الشاركتين املشا لتين لقطااع الخلاوي قيار املساتعملة ل ايااة 

                                                                                                        صااااااادور هااااااارا القاااااااانون منتهياااااااة الصاااااااالحية وقيااااااار صاااااااال ة لالساااااااتخدام صااااااادور هااااااارا القاااااااانون منتهياااااااة الصاااااااالحية وقيااااااار صاااااااال ة لالساااااااتخدام 

                                                                                          اال ااااااااخا  الطبيعيااااااااين واملعنااااااااو ين الااااااااريس بحااااااااوزته  هااااااااره اال ااااااااخا  الطبيعيااااااااين واملعنااااااااو ين الااااااااريس بحااااااااوزته  هااااااااره               وإعطاااااااااء وإعطاااااااااء 

                                                                البطاقات إمكانية واسترجاع ثمنهاالبطاقات إمكانية واسترجاع ثمنها
 

                                                                     تعتبدد  متاه ددة الصددالا ة وا دد  صددالحة لالسددت  ام ةطاقددات ال ددات  الخلددو  امل دد قة 

                                                                       الدد فع امل ا ددة مددا الشددركت ن املشددللت ن لقطدداع الخلددو  ا دد  امل ددتعملة للايددة صدد وا 

                                 ع دددددددد ن واملعتدددددددددوق ن الدددددددد يا ةحدددددددددوزاهم  ددددددددد ه                               دددددددد ا القدددددددددانون يمالددددددددا لالملدددددددددخا  الط  

                                                                        ال طاقدددات ااجا  دددا واسدددت جاع الددد ما املددد فوع  نهدددا يددد  م لدددة اقصدددا ا  ددد ر مدددا تدددااق  

                                                                       صدد وا  دد ا القددانون كمددا يمتددع تحوقددا الدد والاات العا دد ل لل طاقددات امل ددتعملة ق ددا 

                                           تااق  ص وا   ا القانون ما ل  للو  الى رلر.
 

                   ا ما وزقر االتصاالت.                               تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأل ةقرا

 

 

                          نشر القانون نشر القانون                       واألرنعون:واألرنعون:                  والسابعة والسابعة                         املادة املائة املادة املائة 
 

                                            يعما به ا الت  فوا  شره ي  الجرق ل الرسم ة.
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 اعتمادات قانون
 الجزء الثاني

  موزعة على االبواب٢٠٢٢اعتمادات قانون موازنة عام

١٢٠٢٢جدول رقم

١١٨،٣٢٤،٧٤٤ ١٦،١٢٢،٧٤٤٢،٢٠٢،٠٠٠رئاسة الجمھورية

٢١٨٩،٧٢٧،٥٠٠ ١٨٦،٢٦٢،٥٠٠٣،٤٦٥،٠٠٠مجلس النواب

٣٢،٦١٧،٧٧٠،٩٦٦ ٢،١٥٤،١٨٨،٤٣٣٤٦٣،٥٨٢،٥٣٣رئاسة مجلس الوزراء

٤٢،٠١١،١٤٥ ١،٩٩٣،١٤٥١٨،٠٠٠المجلس الدستوري

٥٢٢٤،٠٧٦،٤٢٤ ٢٢٣،٥٦٢،٤٢٤٥١٤،٠٠٠وزارة العدل

٦١،٦٨٧،٧٢٢،٩٨٠ ١،٦٨٠،٥٥٨،٩٩٠٧،١٦٣،٩٩٠وزارة الخارجية و المغتربين

٧٤،٣٦٤،٤٠٠،٦٥٤ ٤،٢٣٨،٦٨٧،٥٦٧١٢٥،٧١٣،٠٨٧وزارة الداخلية و البلديات

٨٢،٥٢٣،٢٦٧،٢١٩ ١،٩٦٦،١٥١،٩٣١٥٥٧،١١٥،٢٨٨وزارة المالية

٩٥٤٠،٩٤٧،٦٨٠ ١٠٥،٤٢٤،٧٨٠٤٣٥،٥٢٢،٩٠٠وزارة األشغال العامة والنقل

١٠٧،١٤٤،١٠٧،٠١٤ ٧،٠٢٣،٧٥٩،٦٩٤١٢٠،٣٤٧،٣٢٠وزارة الدفاع الوطني

١١٣،٢٢٢،٥٩٠،١٩١ ٣،٢٠٥،٥٢٣،٥٨٦١٧،٠٦٦،٦٠٥وزارة التربية و التعليم العالي

١٢٢،٩٠٩،٧٠٠،٠٧٩ ٢،٩٠٨،١٧١،٨٦٩١،٥٢٨،٢١٠وزارة الصحة العامة

١٣١٧٥،٢٣٩،٨٨٦ ١٧٤،٣٣٥،٤٨٣٩٠٤،٤٠٣وزارة االقتصاد و التجارة

١٤١٩٧،٤٧٥،٤٨٨ ١٧٦،٩٩٧،٤٨٨٢٠،٤٧٨،٠٠٠وزارة الزراعة

١٥١،٣٤٢،٨٨٩،٤٧٨ ٢٨٨،١٣٤،٤٧٨١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠وزارة االتصاالت

١٦١،٣٢٤،٥٤٦،٦٥٤ ١،٣٢٣،٩٦٤،٦٥٤٥٨٢،٠٠٠وزارة العمل

١٧٦٤،٧٤٠،٧٤٣ ٦٢،٥٠٩،٣٦١٢،٢٣١،٣٨٢وزارة االعالم

١٨٣٥٦،٨٤١،٥١٣ ٤٤،٤٧٣،٤٨٧٣١٢،٣٦٨،٠٢٦وزارة الطاقة والمياه

١٩٢٣،٦٢٩،٣٦٠ ٢٢،٩٣٩،٣٦٠٦٩٠،٠٠٠وزارة السياحة

٢٠٦٨،٨٥٥،٤٥٣ ٥٧،٤٥٨،٩٥٣١١،٣٩٦،٥٠٠وزارة الثقافة

٢١٢١،٠١٣،٥٠٠ ١٤،٦٤٨،٥٠٠٦،٣٦٥،٠٠٠وزارة البيئة

٢٢١٠،٣٩٥،٢١٠ ١٠،٠٨٠،٢١٠٣١٥،٠٠٠وزارة المھجرين

٢٣١٥،٧٦١،٤٧٥ ١٥،٦٥١،٤٧٥١١٠،٠٠٠وزارة الشباب و الرياضة

٢٤٥٧٤،١٢٤،٥٨٢ ٥٧٣،٩٣٦،٥٨٢١٨٨،٠٠٠وزارة الشؤون االجتماعية

٢٥١٨،١٥٤،٢٦٠ ١٧،٢١٣،٧٦٠٩٤٠،٥٠٠وزارة الصناعة

٢٦١٠،٤٩٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٤٩٦،٠٠٠،٠٠٠النفقات المشتركة

٢٧٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩ ٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩احتياطي الموازنة

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤٤٧،٣٢٨،٨٥٦،١٠٧المجموع العام



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

39,109,172,00039,109,172,000

32,915,273,00032,915,273,000اإليرادات الضريبية1

6,193,899,0006,193,899,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

8,219,684,1078,219,684,107

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

39,109,172,0008,219,684,10747,328,856,107

28,551,291,950الزيادة أو النقصان
%17.37النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

202247,328,856,107أرقام مشروع موازنة العام 

202118,777,564,157أرقام مشروع موازنة العام 

(واردات عادية)الجزء األول 

( 2 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2022مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)



بيان اإليراداتالفصلالباب
  مشروع موازنة

 2021

 محصل لغاية حزيران

 2021

  مشروع موازنة

 2022

10,472,5816,938,01032,915,273 االيرادات الضريبية 1

                   7,762,077             3,092,518                 4,898,569 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

922,554778,2322,895,230 ضريبة على االمالك12

3,766,7492,604,98617,227,382 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

470,963228,2653,382,389 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

413,746234,0091,648,195 االيرادات الضريبية االخرى15

2,953,2811,468,7726,193,899 االيرادات غير الضريبية 2

2,021,679970,6442,501,789امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

589,216304,6633,334,133 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

17,72812,09416,630 الغرامات واملصادرات28

324,658181,371341,347 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

13,425,862   8,406,782   39,109,172     

5,351,7038,219,684

5,351,70308,219,684

000

5,351,703         -                     8,219,684           

18,777,5658,406,78247,328,856

محّصل لغاية شهر حزيران

 

2021

2021

مشروع موازنة 2022

 

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

مقارنة إجمالي اإليرادات
مشروع موازنة



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 إيرادات مشروع

2021 موازنة 

 محصل لغاية حزيران 

2021

 مجموع اإليرادات

 2022

  32,915,273     6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

          7,762,077           3,092,518                4,898,569 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال 11 

             7,594,511             3,092,072                    4,637,864 ضريبة على الدخل 111  

                   3,563,320                   1,236,190                             858,781 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                   1,711,427                       444,792                             596,107 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                       194,553                       126,168                         1,159,347 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                   2,090,631                   1,268,697                         2,002,741 ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف11105

                         34,580                         16,225                                20,887(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                 167,567                            446                        260,705 ضرائب أخرى على الدخل119  

                       167,567                                446                             260,705 ضرائب أخرى على الدخل11901   

           2,895,230               778,232                     922,554 ضريبة على االمالك 12 

                 248,616                 152,496                        116,812 ضريبة على األمالك املبنية 121  

                       226,604                       141,309                                97,838 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                         22,012                         11,187                                18,974(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

                                 -                                 -                                        - ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                 151,064                  123,787                        123,000 رسم االنتقال 122  

                       144,823                       118,632                             118,345 رسم االنتقال12201

                            6,241                            5,155                                   4,655(رسم االنتقال) غرامات 12208   

             2,495,550                 501,949                        682,742 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

                   2,495,270                       501,949                             682,664 الرسوم العقارية12301   

                                250                                          50 ضريبة التحسين12302   

                                   30                                          28(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                             -                             -                                   - ضرائب على األمالك البحرية 124

                                 -                                        - ضرائب على األمالك البحرية12401 

                             -                             -                                   - ضرائب أخرى على االمالك 129  

                                 -                                        - ضرائب أخرى على االمالك12901   

        17,227,382          2,604,986                3,766,749 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات 13 

             1,010,832                 522,489                        833,773 الرسوم الداخلية على السلع 131  

                       501,312                       302,555                             624,337 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                         70,271                            7,346                                11,462 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                                 -                                        - رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                       273,226                         34,165                                70,362 رسم التبغ و التنباك13104

                                 -                                        - رسم الترابة13105   

                                 -                                        - رسم السبيرتو13107

                                   59                                   36                                          63(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                       156,240                       172,721                             109,843 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                            9,501                            5,523                                17,265 رسم إنتاج االسمنت13110

                                222                                143                                       441(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع 13111   

                 221,787                  105,352                        270,226 أرباح ادارات الحصر 132  

                       221,314                       105,000                             269,963 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                472                                352                                       263(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                       8,869                       3,616                           12,631 الرسوم على الخدمات 133  

                                   74                                   48                                       126 ضريبة املالهي13301   

                                703                                200                                   2,127 رسوم  املراهنات13302   

                                 -                                 -                                        - رسوم داخلية على ورق اللعب13303

                            7,961                            3,364                                10,275 رسوم على الجوائز13304

                                131                                      4                                       103(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                       9,722                       7,090                                     81 ضريبة على املبيعات 134  

                            9,708                            7,081                                          66 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                   14                                      9                                          15(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
مشروع موازنة2021

محّصل لغاية شهر  حزيران2021

مشروع موازنة2022

2



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 إيرادات مشروع

2021 موازنة 

 محصل لغاية حزيران 

2021

 مجموع اإليرادات

 2022

          12,605,984             1,862,487                    2,432,880 الضريبة على القيمة املضافة135

                12,574,319                   1,853,880                         2,404,443 الضريبة على القيمة املضافة13501

                         31,665                            8,607                                28,437(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

             3,370,188                  103,952                        217,158 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

                   1,289,594                         69,079                                97,871 رسوم على السيارات13901   

                                289                                   28                                   1,090 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                   2,080,000                         34,737                             117,464 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                                 -                                        - رسم دخول بطريق البر13904

                                305                                108                                       733(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

           3,382,389               228,265                     470,963 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية 14 

              3,382,389                 228,265                        470,963 رسوم على االستيراد 141  

                   3,382,389                       228,265                             470,963 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

                                 -                                        - ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

                                 -                                        -(رسوم على االستيراد) غرامات 14108

                             -                             -                                   - رسوم الجمارك على التصدير 142  

                                 -                                        - رسوم الجمارك على التصدير14201   

                             -                             -                                   - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

                                 -                                        - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

          1,648,195               234,009                     413,746 االيرادات الضريبية االخرى 15 

             1,648,195                  234,009                        413,746 رسوم الطابع املالي 151  

                   1,540,798                       197,032                             321,524 رسم طابع نقدي15101   

                       103,558                         34,996                                82,592 رسم طابع اميري15102

                            3,838                            1,981                                   9,630(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

                             -                                   - الرسم املقطوع152

                                 -                                        - الرسم ااملنهي املقطوع15201

                             -                                   - ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

                                 -                                        - واردات التعمير15901 

     6,193,899     1,468,772         2,953,281 االيرادات غير الضريبية  2

2,501,789            970,644                2,021,679                 امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة  26 

                  341,862                 944,457                        273,202 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

                       128,531                         72,808                             110,775 ايرادات كازينو لبنان26101   

                                778                                160                                   1,231 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                       212,506                         29,607                             160,856 ايرادات مرفأ بيروت26103   

                                 -                                        - ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                                 -                         20,451                                        - ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                                 -                       821,431                                        - ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                                   47                                       190 ايرادات استراحات26107

                                 -                                       150 ايرادات قطاع البترول26108

                             -                             -                           61,571 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                                 -                                 -                                61,571(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                  251,613                     21,321                        104,063 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

                       250,000                         20,514                             102,000 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                                 -                                        - حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                            1,613                                807                                   2,063 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

                             -                                        - حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

                                 -                                        - حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                 100,600                             -                           30,600 إيرادات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 265  

                       100,600                                30,600(..مبيع محلي، قمح، شعير،) مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 26501   

                                 -                                        -(مستورد) رسوم القمح الدقيق والسكر واملصنوعات السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية 26502

                    92,000                             -                           92,000 إيرادات مديرية اليانصيب الوطني 266  

                         30,000                                30,000 حاصالت بيع األوراق26601   

                         60,000                                60,000 إيرادات اللوتو اللبناني26602
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 إيرادات مشروع

2021 موازنة 

 محصل لغاية حزيران 

2021

 مجموع اإليرادات

 2022

                            1,000                                   1,000 إيرادات اليانصيب الفوري26603

                            1,000                                   1,000مديرية اليانصيب الوطني-  إيرادات مختلفة26604

             1,706,058                             -                   1,455,088 إيرادات االتصاالت السلكية والالسلكية 267  

                                 -                                        - إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء26701   

                       531,565                             592,655 ايرادات املخابرات26702

                         95,289                                35,095 ايرادات الحسابات الدولية26703   

                       119,203                                57,335 ايرادات متنوعة لالتصاالت السلكية والالسلكية26704

                       960,000                             770,003 واردات شركات الخليوي26705

                       9,657                       4,866                              5,155 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

                            9,559                            4,723                                   4,991 فوائد26901   

                                   98                                143                                       164 حاصالت االسهم الحكومية26902

           3,334,133               304,663                     589,216 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات 27 

                  541,139                 250,757                        366,568 رسوم ادارية 271  

                         51,130                         23,614                                50,600 رسوم كتاب العدل27101   

                         16,742                                976                                   6,858 الرسوم القنصلية27102   

                       207,314                       104,578                             161,368 رسوم االمن العام27103   

                       211,049                         93,458                                71,972 رسوم السير27104   

                         22,750                         11,373                                31,258 الرسوم القضائية27105   

                         17,882                         10,345                                16,905 رسوم السوق27106   

                         14,273                            6,413                                27,607(رسوم ادارية) غرامات 27108   

             2,323,510                    18,426                           57,362 عائدات ادارية 272  

                                 -                                        - واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                         25,000                                587                                       816 رسوم املنائر27202   

                            2,675                                      5                                   2,185 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                         18,888                         11,527                                12,174 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                            3,333                            2,501                                   3,268 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                   2,256,000                                 -                                22,514 رسوم املطارات27206   

                         16,412                            3,427                                13,367 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                                670                                   2,478(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                275                                204                                       280 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210

                                257                                175                                       280 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                       1,477                            752                           71,987 مبيعات 273  

                            1,477                                752                                   1,987 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

                                 -                                        - حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                                 -                                        - ثمن لوحة عمومية27303   

                                 -                                70,000 مبيعات اخرى27309   

                 444,010                     24,763                           62,908 رسوم اجازات 274  

                       436,200                         19,142                                54,661 رسوم اجازات عمل27401   

                            1,678                            1,251                                   1,370 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                   34                                   25                                          32 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                                929                                542                                   1,224(رسوم اجازات) غرامات 27408

                            5,168                            3,803                                   5,621 رسوم اخرى على االجازات27409   

                     23,997                       9,965                           30,391 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

                                   11                                      2                                          20 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                   24                                   13                                          25 رسوم االحراج27902 

                                899                                   79                                   4,271(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                         23,063                            9,871                                26,075 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                  16,630                  12,094                       17,728 الغرامات واملصادرات 28 

                    16,419                    12,012                           17,475 غرامات واحكام نقدية 281  

                         16,419                         12,012                                17,475 غرامات سير28101   

                                 -                                        - غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                                 9                                  3                                     13 مصادرات 282  

                                      9                                      3                                          13 مصادرات28201 

                            202                               79                                  240 عقوبات 283  

                                202                                   79                                       240 عقوبات28301   
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 إيرادات مشروع

2021 موازنة 

 محصل لغاية حزيران 

2021

 مجموع اإليرادات

 2022

               341,347               181,371                     324,658 االيرادات غير الضريبية املختلفة 29 

                 271,182                 129,092                        266,960 حسومات تقاعدية واقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  

                       215,866                       103,101                             214,539 حسومات تقاعدية29101   

                         55,315                         25,991                                52,421 اقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                             -                             -                                   - حاصالت البريد 292  

                                 -                                        - حاصالت البريد29201   

                             -                       1,206                                   - الهبات الجارية الداخلية 294  

                                 -                            1,206                                        - هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

                                 -                                        - هبات جارية من افراد في الداخل29402

                                 -                                        - تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

                             -                     14,538                                   - الهبات الجارية الخارجية 295  

                                 -                                        - هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                                 -                         14,387                                        - هبات جارية من منظمات دولية29502   

                                 -                                151                                        - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

                                 -                                        - هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                    70,165                     36,535                           57,698 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  

                         16,619                         23,678                                   1,007 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                            1,646                                626                                   1,389 استردادات29902   

                         51,900                         12,231                                55,302 ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية29903

                                 -                                        - زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

-                                   

13,425,862       8,406,782     39,109,172  

-                                   

     1,502,198         604,004             568,449 ايرادات خزينة مختلفة   3

             1,502,198                 604,004                             568,449 ايرادات الخزينة

                                 - الذمم

                                 - البلديات

                                 - الودائع

                                 - حسابات الغير االخرى

-                                   

13,994,311       9,010,786     40,611,370  

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام
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مشروع موازنة 2022

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

                       32,915,273اإليرادات الضريبية1

                         6,193,899اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



مشروع موازنة 2022

2022مشروع موازنة 2021مشروع موازنة بيان اإليراداتالرمز

       8,219,684       5,351,703القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة5
                        8,219,684                         5,351,703القروض الداخلية56

                            8,219,684                             5,351,703سندات خزينة داخلية561

                                 8,219,684                                  5,351,703القروض الداخلية56101

-                               -القروض الخارجية57
-                                                -ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)
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  األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
  

  

  الفصل األول الفصل األول 

  العامةالعامة  مواد املوازنةمواد املوازنة

  

  

  

  

  

 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

2 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح ص الحاليالن

                                                    حديد أرقام املوازنة العامةحديد أرقام املوازنة العامة  تت    : :                       املادة األولىاملادة األولى 

  

                                                                 تحدد أرقامددملورزنةزالدددةرزن مللددةراددديرزنلدد ةرزنملنيدددةرزنندد رت ددد قر دد رق  ر دددمللة ر

ر  اددددملورزنددددملأت  ر ر    2222            ددددمللة رز   ر ر  13           تنتهدددد ر دددد ر ر    2222       زنثددددمل  ر
ك

                فقددددمل
ك

    

                                 زنثملليةر زنثملنثةرليرهذزرزنقمللة .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            االعتماداتاالعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية: 

                                                    تفتحر  رزنةزالةرزن مللةرزالاتمملأزترزن ي ةر  رلملريأت :

 )ليرة( 2022العام 

 املوازنة العامة

 44.183.293.363.000         زء األول    الج

 3.145.562.744.000             الجزء الثاني 

      مجمووووووووووع  

        املوازنوووووووووووة 

        العامة

47.328.856.107.000 
  ر

رنلج   راممر)
ك

              ذنكر فقمل
ك

                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

4 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح لحاليالنص ا

                        وارداتواردات    الال      ::      لثةلثة                    املادة الثااملادة الثا 
  

                                             تق ار زاأزترزنةزالةرزن مللةرالىرزنةجهرزنتملل :

 )ليرة( 2022العام 

 املوازنة العامة
               09.172.000.000 1 .  39                 الواردات العادية  –           الجزء األول 
             684.107.000.     8.219                    الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

    موووووووووووووووووووووووووووووووووووع   مج 

        املوازنوووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

        العامة

47.328.856.107.000 
  ر

رنلج   راممر)
ك

              ذنكر فقمل
ك

                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 2         
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          بايةباية                  إجازة الجإجازة الج                                املادة الرابعة:املادة الرابعة: 

  

ر  ادددددددملورهدددددددذزرزنقدددددددمللة ر   ادددددددملورزنقدددددددةزل  رزن ملفدددددددذ  رج مليدددددددةر
ك

                                                  يجددددددملار فقدددددددمل
ك

         

                                                          لختلددارزنادد زالر زن وددةور ز حمللددئتر زن ملادد زترزن ي ددةر دد رز جدد   ر

                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 2     اممر)
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح لنص الحاليا

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                   ة الخامسةة الخامسة        املاداملاد 

  

                                                 يجدددددملارنلحاةلدددددةر ددددد رقادددددملارتمةيددددد رزودددددتحقملمملترزلددددد رزنددددد ية  ر - 3

ار دددددد رت فيددددددذرزنةزالددددددةرر  دددددد رقلفددددددمل ر                                                     ضددددددمير دددددد  أرزنيجددددددارزنقدددددد  

ا رقلدددىرزن دددملور    ر                   زالاتمدددملأزترزفضدددملفية ر    2222                            زالاتمدددملأزترزنددد   

                           ن ملددددددددددةرزنل  ملليددددددددددةر جددددددددددمل رم دددددددددد   ر                    قلدددددددددد زارودددددددددد  زتر اي ددددددددددةر مل

        زنملنية. ر      اي                                        لتةوطةر اةيلة ر ذنكر ق زازترت  اراير

 

طلعرز حاةلةرلجلس - 2 رالى: ر ُ                تُ
ك

     زن ةزبرف ليمل
ك

             

                                       زنيجارزنحققر  رت فيذرزنةزالةر ز خاي ة  -

                                 قلفمل رزالاتمملأزترزن  ا ر زفضملفية  -

                                                 قململطرزن ية رزن ز ليةر ز خملاجيةرزنن رتمرتل ي همل  -

                                      وددددد  زترز خاي دددددةر ملن ملدددددةرزنل  ملليدددددةرزنجدددددملار            لتيجدددددةرقلددددد زار -

                                           قلدددددددددد زاهملر مةجددددددددددلرزن  دددددددددد رز   رلدددددددددديرهددددددددددذ رزنددددددددددملأ  ر مددددددددددملر

                                      ملن مئترز ج بيةرزنجملا ر قةزل  ر مللة.

               ولفملترز خاي ة. -
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 سباب املوجبةاأل  النص املقترح النص الحالي

                                  حسابات القروضحسابات القروض                                املادة السادسة:املادة السادسة: 

                      

                                                   تفددتحرنلقدد  ار لددمل ملتر اي ددةر مللددةر مةجددلرل زودديمرتتخددذر دد ر - 3

                                                                لجلددسرزنددةاازار  ددملارالددىرقمردد زلر ايدد رزنملنيددةر زنددةاي رزنخددت رتقيدد رن ددملر

                                                            زنقديمرزنق ةضددةرلدديرقلد رهددذ رزنقدد  ار تقيدد رالتهدملرزنقدديمرزنندد رتدد فعر

رنألململطر زنل  زتر
ك

                 تل ي ز
ك

         زنلتحقة.      

 

                                                          تفددددتحر دددد رزنةزالددددةرزن مللددددةرنلقدددد  ارزنندددد رت قدددد هملرزن  نددددة رق رت قدددد ر - 2

                             حلملبهمل رزاتمملأزتراق ر أفع.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                                د أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجيةد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية        تحديتحدي                                املادة السابعة:املادة السابعة: 

 ر           ت دد يئاهمل  ر        زن مةليددة ر       زنحملودد ة ر      مددمللة   ر  لددي ر  22 ر     زنددملأ  ر     ق اددملو ر    فددق ر    تق دد  - 3

 ر  لدي ر   د  ر   قلدى ر      زنق لدة ر        ز خملاجيدة ر        زنقد  ا ر      زن  دملت ر        زن ودتةا  ر  لدي ر  22 ر     زندملأ  ر  ق 

 ر     قلدددى ر        قلةزا دددمل  ر   الدددى ر       زنلدددتقلة ر        زن دددمل   ر      زن مللدددة ر         زنؤولدددملت ر      زن مللدددة ر       زفأزازت

 ر        زن لدددددددد يملت ر     قلدددددددى ر         تلددددددددميملاهمل  ر     ز دددددددتئ  ر   الددددددددى ر        زن ددددددد ملأيق     ر         زن يئددددددددملت ر      زنجدددددددملنس

 ر     ل زفدددددق ر     قأزا  ر     تتدددددةلى ر    زننددددد  ر         زن يئدددددملت ر       زنؤولدددددملت ر      ودددددملا  ر        زن لددددد يملت ر         زتحدددددملأزت

 ر   ذندك ر    دمل  ر    ودةزا ر       زنقد  ا  ر    لدي ر       زن ق يدة ر      زن  دملت ر  لدي ر      زفلفدمل  ر      يخادع ر     امللدة 

 ر    لددددل ر       زنحملودددد ة ر     أيددددةز  ر      ن ممل ددددة ر       ز ج بدددد   ر     ز جدددداا ر  لددددي ر  ق  ر     زنحلدددد  ر     ز جدددداا ر  لددددي

        ز لة .

                 لدددددديرللدددددد   رزنقددددددمللة ر ر  22                          ورزنفقدددددد  رزنثملليددددددةرلدددددديرزنددددددملأ ر           الرتط ددددددقرق اددددددمل - 2

              زن دددددددملأار تدددددددملاي ر ر     36141                                     زنةضددددددة رلةضدددددددعرزنت فيدددددددذر مةجدددددددلرزن ودددددددةورامدددددددمر

                                                  الدددىرزالاتمددددملأزترزفضددددملفيةرزنت لقدددةر ملن  ددددملترزن ق يددددةر يدددد ر ر    3141 /  32 /  12

                                                                  يمكيرلق رهذ رزالاتمملأزترلير  د رقلدىرر د ر قد زارلديرزندةاي رزنخدت ر  ايد ر

                                                زن زمددددلرزن  ددددالرن قدددد رزن فقددددملت ر ر دددد رق رتثبدددد رزفأزا ر                 زنملنيددددةرت دددد رتأ دددد  ر

                                            زن  يةراغ ةرز ج ةرزنةزه ةر إج زارهذزرزن ق .

                                     لددددديرللددددد   رزنقدددددمللة رزنةضدددددة رلةضدددددعرزنت فيدددددذر ر   326                 تط دددددقرق ادددددملورزندددددملأ ر - 1

                         ت  يئتددهر)مددمللة رزنحملودد ةر ر    3141 /  32 /  12      تددملاي ر ر     36141                  مةجددلرزن وددةورامددمر

                                   ملاادددددةرزن طدددددمل رنددددد فعرزن فقدددددملترزنمةندددددةرلدددددير                                زن مةليدددددة(رالدددددىرزنلدددددلفملترزنملنيدددددةرزنط

                                                                    زن  ددددملترزن ق يددددةر يمكدددديرتدددد  ي رزالاتمددددملأزترزن جددددةا رنللددددلفملترزنملنيددددةرزنطملااددددةر

                                                                 زنت لقدددددةر ملن  دددددملترزن طدددددمل ر دددددئ روددددد ةرلملنيدددددةرل ي دددددةرنتأأيدددددةرلةج دددددملتريت ددددد  ر

                                                                  ت فيدددددذهملرزنلدددددد ةرنددددد فعرزن فقددددددملترزنمةنددددددةرلددددديرهددددددذ رزن  ددددددملتر حددددد  رزل هددددددملارت فيددددددذر

                                              قةر ملن  ة رقلىرلةزالملترزنل ةزترزنملنيةرزنئ قة.            ز اممل رزنت ل

                                                            يدددددتمرتددددد  ي رقالددددد  رزالاتمدددددملأزتر ملفدددددةرغ ددددد رزن قدددددةأ رزنمةندددددةرلددددديرزن  دددددملتر  .ر 6

                                           زن ق يةر زنق  ارقلىرلةزالملترزنل   رزنئ قة.
 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

9 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                        فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية    : :               الثامنةالثامنة            املادة املادة  

            

ر  ادددملورزندددملأ ر
ك

             ت فيدددذز
ك

                                      لددديرزن ودددتةا ريمكددديرنددد ايسرز جم ةايدددة رقذزر ر  52      

رالددددىر ر  ددددملاك
ك

     ك     أادددد ر دددد   راملااددددةرن فقددددملترللددددتيجلة رق ريتخددددذرل وددددةلمل
ك

                                             

   يةر                                                          مدد زارلدددملأارادديرلجلدددسرزنددةاازا ر فدددتحرزاتمددملأزترزودددت  ملايةرق رقضدددملف

                       رالدددددددىرق رالرتتجدددددددمل ارهدددددددذ ر    2222                                ب قددددددد رزاتمدددددددملأزتر ددددددد رلةزالدددددددةرزن دددددددملور

                                                                زالاتمددملأزترثئثممليددةرلليددملارن دد  رن  ملليددة ر يجددلرق رت دد ارهددذ رزنتدد ز   ر

                                                       الىرلةزفقةرزنجلسرزن يملر ر  رق  راق ريلتئمرفيهرت  رذنك.
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 األسباب املوجبة

 20222022  روع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مش

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                                    تعوووووووديل البنووووووود ا موووووووق املوووووووادة التاسوووووووعة موووووووق القوووووووانو  تعوووووووديل البنووووووود ا موووووووق املوووووووادة التاسوووووووعة موووووووق القوووووووانو                                  املوووووووادة التاسوووووووعة:املوووووووادة التاسوووووووعة: 

 رقووووووو  
 
 رقووووووو  النافووووووو  حمموووووووا
 
     النافووووووو  حمموووووووا
 
                
 
                              )قوووووووانو  املوازنووووووووة )قوووووووانو  املوازنووووووووة             20202020  //  33  //  55                            الصوووووووادر بتوووووووار   الصوووووووادر بتوووووووار             66           

          ((                                      إجووووووازة نقوووووول االعتموووووواداتإجووووووازة نقوووووول االعتمووووووادات      ( )( )        20202020                                                          العامووووووة واملوازنووووووات امل حقووووووة لعووووووام العامووووووة واملوازنووووووات امل حقووووووة لعووووووام 

                          نها بنص جديدنها بنص جديد                      واالستعاضة عواالستعاضة ع

 

رامدددددمر
ك

     يُ ددددد  رزن  ددددد رزرلددددديرزندددددملأ رزنتملوددددد ةرلددددديرزنقدددددمللة رزن ملفدددددذر كمدددددمل
ك

  رر 4 ُ                                                   

                                       )مددددمللة رزنةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددددملأار تددددملاي ر

                       يلت ملارا هر   رج ي :  رر (                   قجملا رلق رزالاتمملأزت   (ر)    2222     ن ملور

  

 ر    لددددي        قلدددىرر دددد ر ر   ف دددد                                         يجدددملارزن قدددد ر ددد رز تيددددملا رزنةزالدددةرزن مللددددةرلدددير - 3

رالددىر               دد رقلددىرر دد رر                                            ك     ضددميرهددذزرزال تيددملا ر قدد زارلدديرلجلددسرزنددةاازار  ددملاك

                    زمر زلر اي رزنملنية.

 

                   زن ملق رأ  رت  ي 
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                                ظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ةظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ة    لحلح    : :                           املادة العاشرةاملادة العاشرة 

  

                      ل ي يددددددددةرزنملنيددددددددةرزن مللددددددددة(ر ر–                                     تلحددددددددار دددددددد رزنةزالددددددددةرزن مللددددددددةر) ازا رزنملنيددددددددةر

                                                        زالاتمدددددددملأزترزنطلةبدددددددةرنددددددد امرفةزاددددددد رزنقددددددد  ارزالودددددددتثمملايةر)اازايدددددددة ر

                                                            لددد ملاية روددديمل ية ر تك ةنةجيدددةر ل لةلملتيدددةر بيايدددة(ر هدددةزل رز ابدددمللر

               ملا رزفوئلية.                             الىرهذ رزنق  ارفيمملريت لقر ملن

 

                                                    تحدددددد أرقلددددددة ر  دددددد  طرزالوددددددتفملأ رلدددددديرزنفةزادددددد رزن اةلددددددة ر هددددددةزل ر

                                                       ز ابددددمللرالددددىرهددددذ رزنقدددد  ارفيمددددملريت لددددقر ملن ددددملا رزفوددددئليةر مةجددددلر

رالدددىرزمرددد زلر                                               ك            لظددملور دددملرري دد ار م ودددةوريتخدددذر دد رلجلدددسرزندددةاازار  ددملاك

                                                           ايدد رزنملنيددةر ر دد رزوددتطئ راقلر ددمل مرل دد  رن  ددمل  ر يخاددعرزفلفددمل ر

                                        زن  ةررالتهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية. ر      نأللة  

 

                                                          قلددملرفيمددملريت لددقر ددملنق  ارزن اةلددةرلدديرقلددةز رل دد  رن  ددمل رز خمللددةر

ر
ك

 ق رقلدددددددددةز رزال تيدددددددددملطرن يدددددددددهرفي دددددددددةأرنجلدددددددددسرزندددددددددةاازارق ري ددددددددد ارمدددددددددد زاز
ك

                                                      

                                                          مل  نةيددددملترزنقطملايدددددةرنئودددددتفملأ رلددددديرزندددد امر  ددددد  اهر ذندددددكر دددددملمر زلر

                    ت ددددددددد رزوددددددددتطئ راقلر دددددددددمل مر                                  لددددددددير ايدددددددد لرزنملنيدددددددددةر زالمت ددددددددملأر زنتجددددددددملا ر

            ل   رن  مل .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                اعتمادات املعالجة الصحيةاعتمادات املعالجة الصحية    : :                                     املادة الحادية عشرةاملادة الحادية عشرة 

  

رالدددددددى               زمرددددددد زلرزندددددددةاي ر ر                                       ك    تددددددةا ر م ودددددددةوريتخدددددددذر دددددد رلجلدددددددسرزندددددددةاازا رر  ددددددملاك

 رزالاتمددددملأزترزن لدددد  ر  ددددةا رقجمملنيددددةر دددد ر
ك

                                    زنخددددت ر  ايدددد رزنملنيددددةرل ددددمل
ك

                      

                                                      لختلددددددارق ددددددةزبرزنةزالددددددةرزن مللددددددةرزنخ  ددددددةرنلم مل جددددددةر دددددد رزنؤولددددددملتر

                                                         زنلتلددددددفيملترز خمللددددددةر ز حاةليددددددةر زن قددددددةأرلددددددعرز ا ددددددملار دددددد رزنقطددددددمل ر

       ز خملر.
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 األسباب املوجبة

 20222022  صوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على الن

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                        اقتطووواع حصوووة موووق اإليووورادات املحصووولة لصوووال  اقتطووواع حصوووة موووق اإليووورادات املحصووولة لصوووال      : :                                     املوووادة الثانيوووة عشووورةاملوووادة الثانيوووة عشووورة 

                                                                        البلديات للقرى التي ليس فيها بلدياتالبلديات للقرى التي ليس فيها بلديات

 

                                                          تقتطدددددعر ازا رزنملنيدددددةرلددددديرزفيددددد زأزترزنح دددددلةرن دددددمل  رزن لددددد يملت رم ددددد ر

  ر    ن ددددددد   ر ر     مليوووووووار   5 1              تةاي  دددددددمل رل لددددددد ر
ك

   ددددددد ز
ك

                       رتخ ددددددد رنالدددددددملا ر ز  ددددددد مل ر    

                                                            زنت ظيفددددملتر دددد رزنقدددد  رزنندددد رندددديسرفتهددددملر لدددد يملتر) دددد التراملمددددةر لدددديمللةر

                                                          تج  ددددددددددازتر ت ظيفددددددددددملت(ر ةزوددددددددددطةر ازا رزن ز ليددددددددددةر زن لدددددددددد يملت.رتددددددددددةا ر

رالددددددددددددىرزمردددددددددددد زلر ايدددددددددددد لرزنملنيددددددددددددةر زن ز ليددددددددددددةر                     ك                                   زفيدددددددددددد زأزتر م وددددددددددددةور  ددددددددددددملاك

                  قدددددددد  رزننددددددد رندددددددديسرفتهددددددددملر                                      زن لددددددد يملت رالددددددددىرق ريلدددددددم رزن وددددددددةورجميدددددددعرزن

         ل يملت.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                توووووووحمي  املحروقوووووووات موووووووق الجوووووووي  توووووووحمي  املحروقوووووووات موووووووق الجوووووووي                    إمكانيوووووووةإمكانيوووووووة    : :         عشووووووورةعشووووووورة                  الثالثوووووووةالثالثوووووووة            املوووووووادة املوووووووادة  

            املدنياملدني      عع                                                    لصال  املدير ة العامة للدفالصال  املدير ة العامة للدفا

 

                                    تقدددددد ورميددددددملأ رز جددددددي رقلددددددىرزن ي يددددددةرزن مللددددددةر               ئفددددددملر لرلدددددد رر دددددد  ر  

رالدددددددىرالدددددددلرهدددددددذ رز   ددددددد   ر       زالمتادددددددملا                 نلددددددد فمل رزنددددددد   را ددددددد ر        ك                      ر ب دددددددملاك

                                                     زنح  مدددملترزنئالدددةرزننددد رتحتملج دددملر ذندددكرضدددمير ددد  أرزالاتمدددملأزتر

                                                             زنلحة ددةرن ددذ رزن مليددةر دد رزنةزالددةرز خمللددةر ملن ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل ر

   :                       زن   ررالىرزنلا رزنتملل 
 

 
 

 أوال
 

                                                    ددددد ر ددددددمل رتددددددةف رللددددددملهمةرنلم ي يددددددةرزن مللددددددةرنلدددددد فمل رزندددددد   ر دددددد ر ر :   

   :                                               زنةزالةرزن مللةرضمير ملبر ازا رزن ز ليةر زن ل يملت

                                                  يددتمرلقدد رزالاتمددملأزترلددير  دد رزنلددملهمملترزنخ  ددةرنلم ي يددةر - 3

      (رقلددددددددددددددددىر 2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                             زن مللدددددددددددددددةرنلددددددددددددددد فمل رزنددددددددددددددد   رزنتنلددددددددددددددديلر)

                    مددددملتروددددملالة/لح  مملتر                                    زنت ملودددديلرزن ملادددد  رن  دددد رزنح  مددددملتر)لح  

                                                       ايددددددددةترنلمةندددددددد زت/لح  مملتر ايددددددددةترنلت فئددددددددة(ر دددددددد رلةزالددددددددةر ازا ر

                                                      زنددددد فمل رزندددددةاق  ر ذندددددكر قددددد زارللدددددر  ري ددددد ارادددددير ايددددد رزن ز ليدددددةر

                                                            زن لددد يملتر  ايددد رزنددد فمل رزندددةاق رت ددد رتأ ددد  رزن زمدددلرزن  دددالرن قددد ر

 .       زن فقملت

 ر                                                      يددتمرتخفدديدر  دد رزنح  مددملتر دد رلةزالددةرزن ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل  ر- 2

                                                        زن   ر د فسرميمدةرزالاتمدملأزترزن قةندةرقادئ ر قد زارللدر  ري د ار

                                                           اددير ايدد رزن ز ليددةر زن لدد يملتر  ايدد رزنملنيددة ر ددئ رل لددةريددةل  رلددير

 .  3                                         تملاي رل  ارزنق زارزنلر  رزنذ ةار  رزن   ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
 

 ثانيووا
 

                                                      :ر دد ر ددمل رادد ورتددةف رللددملهمةرنلم ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل رزندد   ر     

  :                          بر ازا رزن ز ليةر زن ل يملت                          رزنةزالةرزن مللةرضمير مل

                                                   يددددتمرتددددأل  رزالاتمددددملأرنلمح  مددددملترزنطلددددةبرتقدددد يم ملرادددديرا يددددقر ر- 3

                                                           زن قدددد رلددددير ددددملبرز تيددددملا رزنةزالددددةرزن مللددددةرقلددددىر ددددملبر ازا رزن ز ليددددةر

                                                       زن لدددد يملترالددددىرزنتنلددددديلرزن ملادددد رنلملدددددملهمةرزنخ  ددددةرنلم ي يدددددةر

 ر                   ( ر ذندددددكر قددددد زاري ددددد ا  2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                     زن مللددددةرنلددددد فمل رزنددددد   ر)

 .                                                   اير اي رزنملنيةرت  رتأ   رزن زملرزن  الرن ق رزن فقملت

                                 ددد رلةزالدددةرزن ي يدددةرزن مللدددةرنلددد فمل ر ر        ملدددملهمة ر              يدددتمرفدددتحرزاتمدددملأ ر- 2 

            للرز لة .                                   زن    ر  فسرميمةرزالاتمملأزترزن قةنةر

                                                      يددتمرزجددارهددذزرزالاتمددملأر لدد فهر فقددملرنأللددة ر أف ددهرقلددىر لددملبر

                ز خاي ةرزن مللة.

 

                                  ةرزنددددددددد فع ريدددددددددتمرلقددددددددد رزالاتمدددددددددملأرزندددددددددؤليرلدددددددددير              ت ددددددددد رقتمدددددددددملورامليددددددددد ر- 1

                                                         زال تيدددملا رلدددير  ددد رزنلدددملهمملتر ددد ر دددملبر ازا رزن ز ليدددةر زن لددد يملتر

                                                            قلىر   رزنح  مملتر  ر ملبر ازا رزن فمل رزنةاق  ر قج زارزنتخفيدر

دملرندملر                                                           ك     زنقمل  ر  رزنةزالةرز خمللةر ملن ي يةرزن مللدةرنلد فمل رزند   رر فقك

  ر 2- 3  رر     زن           اأر  ر
ك

 ليرزنفق  رق ال
ك

             . 
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                األكثووووور األكثووووور                                                               اجوووووازة نقوووول اعتموووووادات ملسووووواعدة األسووووور اجوووووازة نقوووول اعتموووووادات ملسووووواعدة األسووووور       ::        عشووووورةعشووووورة                  الرابعوووووةالرابعوووووة            املووووادة املووووادة  

          حاجةحاجة

 

ر لرلددددددد رر ددددددد  ريمكددددددديرلقددددددد رزالاتمدددددددملأزترزنلحة دددددددةر ددددددد ر
ك

                                           ئفدددددددمل
ك

     دددددددملبر    

                                                     ز تيددددددملا رزنةزالددددددةر زنخ  ددددددةرنتةايددددددعرللددددددملا زترزجتمملايددددددةرنألودددددد ر

     ي د ار ر       م ودةو             ن د  رن  ملليدةر ر     مليوار       134.4                         ز  ث ر ملجةر زنق ا ر قيمدةر

رال ر      ز لة   ر    فق   .                 اايسرلجلسرزنةاازا         ىرزمر زلر    ك     ملاك
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 األسباب املوجبة

 20222022  نة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع مواز 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                  إجوووووووازة نقووووووول اعتموووووووادات ملعالجوووووووة األوضووووووواع إجوووووووازة نقووووووول اعتموووووووادات ملعالجوووووووة األوضووووووواع     : :         عشووووووورةعشووووووورة                  الخامسوووووووةالخامسوووووووة            املوووووووادة املوووووووادة  

                                                    املستجدة بفعل فيروس كورونااملستجدة بفعل فيروس كورونا

  

  

ر لرلددددددد رر ددددددد  ريمكددددددديرلقددددددد رزالاتمدددددددملأزترزنلحة دددددددةر ددددددد ر دددددددملبر
ك

                                               ئفدددددددمل
ك

    

                                                   ز تيددددددددملا رزنةزالددددددددةر زنخ  ددددددددةرن مل جددددددددةرز  ضددددددددمل رزنلددددددددتج  ر ف دددددددد ر

 ر        م ودددددددةور                   لليدددددددملارن ددددددد  رن  ملليدددددددةر ر   222                          سر ةا لدددددددملر زنقددددددد ا ر قيمدددددددةرر   ف ددددددد 

رالىرزمر زلر اي رزنصحةرزن مللة. ر      ز لة   ر    فق     ي  ار      ك                                ملاك
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        اتات                                                              إجووووووازة نقووووول اعتمووووووادات لتوز وووووو  مسوووووواعدإجووووووازة نقووووول اعتمووووووادات لتوز وووووو  مسوووووواعد              عشوووووورة:عشوووووورة:                لسادسووووووةلسادسووووووة  اا            املوووووادة املوووووادة  

                                                                                        ترمي  األبنية السمنية جراء انفجار مرفح بيروتترمي  األبنية السمنية جراء انفجار مرفح بيروت

  

ر لرلدددددد رر دددددد  ريمكدددددديرلقدددددد رزالاتمددددددملأزترزنلحة ددددددةر دددددد ر ددددددملبر
ك

                                               ئفددددددمل
ك

    

                                                    ز تيددددددددملا رزنةزالددددددددةر زنخ  ددددددددةرنتةايددددددددعرللددددددددملا زترتدددددددد ليمرز  نيددددددددةر

        ملارن دددد  ر   لليدددد ر   322                                             زنلدددك يةرجدددد زارزلفجددددملارل فددددأر  ددد  تر زنقدددد ا ر قيمددددةر

رالددىرزمردد زلر ر      ز لددة   ر    فددق     ي دد ار ر        م وددةور        ن  ملليددةر           اادديسرلجلددسر    ك              ددملاك

         زنةاازا.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل الثانيالفصل الثاني

    قواني  البرامجقواني  البرامج  تعديالتتعديالت

  

          

      عشرةعشرة  السابعةالسابعة  املادةاملادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                                                                                                                                                                                    البرامجالبرامج                          تعديل قواني  تعديل قواني                عشرة:عشرة:                  السابعةالسابعة            املادة املادة 

رنملريل :      ي   ر 
ك
         لمللجرزاتمملأزترزن فعر  ر  رليرمةزل  رزنب زلجرزن ي ةرقألمل ر فقمل
ك
                                                               

                                 قانو  برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - 1

                                                                                           قوانو  برنوامج لتشوييد أبنيوة لوتدارات العاموة فوي سونيل اسوتلناء الدولوة وإداراةهوا الرسومية عوق أعبوواء  -

       تب لها                                                      وأكالف استئجار املباني واإلنشاءات التي تشللها كمراكز ومكا

                        (ر ت دد يئاهملرالودديمملرزنددملأ ر    2235        )لةزالددةر ر    2235 / 6 /  35      تددملاي ر ر  21                                  زنددملأ رزنلملأوددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامددمر
ك
     زن زت ددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
               (رمددمللة ر  لددمللجر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددملأار تددملاي ر ر 4                                   

                              ن ودددميةراددديرقا دددملار ق دددئ رزودددتئجملار                                                              نتلددديي رق نيدددةرنددداأزازترزن مللدددةر ددد رودددبي رزودددت  ملارزن  ندددةر قأزازاهدددملرز

                                                                                        زن دددمل  ر زف لدددملازترزننددد رتلددد ل ملر م ز ددددار لاملتدددلرن دددمل.ر حيددد ريدددةا رالددددي رزاتمدددملأزترزنددد فعرالدددىرزنلددددا ر

        زنتملل :

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 مليار ليرة 275 165 200 100 - -

 مق:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023 2024 

 مليار ليرة 200 100 275 165

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (. ر

 

                                                                                               دددة رمدددمللة ر  لدددمللجرتلددديي رق نيدددةرنددداأزازترزن مللدددةر ددد رودددبي رزودددت  ملارزن  ندددةر قأزازاهدددملرزن ودددميةراددديرقا دددملار

                                                                                         ق ددددئ رزوددددتئجملارزن ددددمل  ر زف لددددملازترزنندددد رتلدددد ل ملر م ز ددددار لاملتددددلرن ددددملرلدددد ت  ر إيدددد ز رز حاةلددددةرللدددد   ر

           ذزترزن لة                                             ممللة رنلمجلسرزن يملر ر ة ر يملازاهملر زنتفمللي ر

                                                                        لظ زر  رز حاةلةرنمرتةأ رت  رلل   رزنقمللة رزنذ ةارقائ رنلمجلسرزن يملر  

 

 ل لك،

   

  .    2224          قلىرزن ملور ر    2222                                              تمرت  ي رممللة رزنب لمللجر تأجي رزاتمملأزترزن ملور
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة يالنص الحال

                                                                         قانو  برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية اللربية ملدينة بيروت )اليسار( وو -

                   (ر ت ددد يئاهملر)ت تيدددلر    2223        )لةزالدددةر ر    2223 / 4 /  25      تدددملاي ر ر   124                                      زندددملأ رزنتملوددد ةر زن لددد   رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

                  لدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر ر                                                                     ل طقددددةرزناددددمل يةرز ج ةبيددددةرزن  بيددددةرن ي ددددةر  دددد  ت( رالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  

رامددددددمر
ك
      كمدددددمل
ك
                                    (ر حيدددددد ريدددددةا رالددددددي رزاتمدددددملأزترزندددددد فعرالددددددىر    2222        )لةزالدددددةر ر    2222 / 1 / 2              زن دددددملأار تددددددملاي ر ر 4    

              زنلا رزنتملل :

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 

 لليملارن    50.5 45 - -

 

 

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 2022 

 لليملارن    50.5 45

 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 
 

                                      تخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل                     رضةارزنلع رقلىر

                     لترتيوووب منطقوووة الضوووواحية                      زن ملاددد رنقدددمللة ر  لدددمللجر ر    2222                                          جدددملارهدددذزرزالمرددد زلر ت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

  .    2226          قلىرزن ملور  هر           (راب رت  يل                                    الجنوبية اللربية ملدينة بيروت )أليسار

 

 ل لك،

           لدددديرضددددم هملر ر    2222                       دددد رللدددد   رزنةزالددددةرن ددددملور ر                                                   ممللدددد ر ازا رزنملنيددددةر إاددددملأ رزن ظدددد ر دددد رزالاتمددددملأزترزنلحة ددددة

                                                                                        زاتمددددملأزترزندددد فعرنقددددةزل  رزنبدددد زلج ر يدددد رتددددمرز  ددددذر ملالات ددددملارزالاتمددددملأزترزندددد  ا رغ دددد رزن قددددةأ رلددددير دددد ر

              ممللة ر  لمللج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                             قانو  برنامج في وزارة املالية  - 2

                                         خرائط النهائية في جمي  األراض ي اللبنانية                                           أعمال التحديد والتحر ر والميل واملس  ووض  ال -

                          (ر ت دد يئاهمل رمددمللة ر  لددمللجر    2002        )لةزالددةر ر    2002 / 2 / 8      تددملاي ر ر   392                                      زنددملأ رزنثملليددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامدمر
ك
      اممل رزنتح ي ر زنتح ي ر)ل لحةرزنلمل ة( رالرويمملرزنملأ رزن زت ةرالد  رلديرزنقدمللة رزن ملفدذر كمدمل
ك
 ر 4                                                                                       

                                                  (ر حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2222        )لةزالةر ر   222 2 / 1 / 2              زن ملأار تملاي ر

 

       ني  ح:

 

2021 2022 2023 

 مليار ليرة 5 - -

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 

 مليار ليرة 5

 

 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.  رر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       لةزالدةر ر                           لديرقجد رتخفديدرللدتة رزنيجدار د  ر    2221          قلدىرزن دملور ر    2222                        زاتمملأرزن فعرزنق ارن ملور ر     ت  ي    تمر

  .    2222      زن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                       قوووانو  برنوووامج إلنشوووواء أبنيوووة وزارة املاليوووة ولتنفيوووو  مشوووروع إنشووواء املب وووو  املوحووود إلدارة الجموووار  فووووي  -

                   حرم مرفح بيروت

                        (ر ت دد يئاهملرالودديمملرزندددملأ ر    2232        )لةزالددةر ر    2232 /  33 / 1      تددملاي ر ر  44                                  زنددملأ رزنلملأوددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامددمر  زن
ك
      زت ددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
            (ر حيدد ريددةا ر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددملأار تددملاي ر ر 4                                 

                                      الي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

                                                      مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أبنية لوزارة املالية: ر-

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 2.5 1.5 13 - -

 مق
 
   بدال
 
   :  

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 13 2.5 1.5

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

  :                                                                            مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء املب   املوحد إلدارة الجمار  في حرم مرفح بيروت  -

 ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 7.140 9 6 - -

 مق:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023  

 رةمليار لي 6 7.140 9

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

                                                                                        رلددديرهدددذزرزنت ددد ي رفيمدددملر ددد رق نيدددةر ازا رزنملنيدددة رتدددأل  رزاتمدددملأزترزن قددد رزفجمدددملل رنتملت دددةرق لدددملار    زن ددد 

                                                       رلختلارزنحملفظملترزنالار ت فيذ رلجلسرزفلمملار زفامملا.                          إدار ة لزوم وزارة املالية      ق نيةر

 

          قلدددىرزن دددملور ر    2222   ملور               زاتمدددملأرزنددد فعرن ددد ر       ر  يددد                                                     قضدددملفةرقلدددىرذندددك رممللددد ر ازا رزنملنيدددةرر م زج دددةرزالاتمدددملأزتر

  .    2222                                         ليرزج رتخفيدرللتة رزنيجار  رلةزالةرزن ملور ر    2222
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                          قانو  برنامج لتسديد ديو  وتعو ضات االستمال   - -

                      (رمدددمللة ر  لدددمللجرنتلددد ي ر    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                  زندددملأ رزنلدددملت ةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

رامددمر
ك
     أيددة ر ت ةياددملترزالوددتمئ ر ت  يئتددهرالودديمملرزنددملأ رزن زت ددةرالدد  ررلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
 ر 4                                                                               

                                                  (ر حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2          أار تملاي ر    زن مل

      ني  ح

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 12 34 322 2 - -                    لجلسرزفلمملار زفامملا

 4 12 62 2 - -                     ازا رزنطملمةر زنيمل 

 6 5 32 222 - -             وملا رزفأزازت

 40 61 200 200 - - املجموع العام

 

رلي:
ك
      ال
ك
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2021 2022 2023 2024 

 322 2 12 34                    لجلسرزفلمملار زفامملا

 62 2 4 12                     ازا رزنطملمةر زنيمل 

 32 222 6 5             وملا رزفأزازت

 200 200 40 61 املجموع العام

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 
 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

            لتسووووووووديد ديووووووووو                       زن ملادددددددد رنقددددددددمللة ر  لددددددددمللجر ر    2222                                          جددددددددملارهددددددددذزرزالمردددددددد زلر ر  يدددددددد رزاتمددددددددملأرزندددددددد فعرنل ددددددددملور

  .    2224                 الاتمملأرقلىرزن ملور           اب رت  ي رز                  وتعو ضات االستمال 

 

 ل لك،

 

     لدددددير ر    2222                                                                          ممللددددد ر ازا رزنملنيدددددةر إادددددملأ رزن ظددددد ر ددددد رزالاتمدددددملأزترزنلحة دددددةر ددددد رللددددد   رلةزالدددددةرزن دددددملور

                                                                                        ضم هملرزاتمملأزترزن فعرنقدةزل  رزنبد زلج ر يد رتدمرز  دذر ملالات دملارزالاتمدملأزترزند  ا رغ د رزن قدةأ ر

                    لير  رممللة ر  لمللج.
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 سباب املوجبةاأل  النص الحالي

                                            قانو  برنامج في وزارة األشلال العامة والنقل:  - 3

                      اإلسكا  والتنظي  املدني  –                               قانو  برنامج ألعمال الض  والفرز 

                           (رزن  نددددددةر ملنددددددملأ رز خملللددددددةرلددددددير    3112        )لةزالددددددةر ر    3112 / 1 / 2      تددددددملاي ر ر   422                             زنددددددملأ رزن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

       زفوددددددامل ر ر–                                )مددددددمللة ر  لددددددمللجر امددددددمل رزناددددددمر زنفدددددد ار  (ر    2222        )لةزالددددددةر ر    2222 / 2 /  36      تددددددملاي ر ر   321            زنقدددددمللة رامددددددمر

رامدددمر
ك
      زنت ظدديمرزنددد   (ر ت  يئتددده رالودديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد  ررلدديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمددمل
ك
              زن دددملأار تدددملاي ر ر 4                                                                          

                                                  (ر حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2

 

       ني  ح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ن   رمليار 7 8 8 7 7 -

 

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 2022 2023 2024 

 ن   رمليار 15 5 10 7

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 قاددددملأ رتةايددددعرزاتمددددملأزترزندددد فعرزنت قيددددةرالددددىرزنلدددد ةزتر ر    2222                                  تددددمرت دددد ي رزاتمددددملأرزندددد فعرزنقدددد ارنل ددددملور

ر حملجةرزفأزا ر زنق ا رالىرزنت فيذ.
ك
                                  زن ملميةر فقمل
ك
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                 فووووووي البتوووووورو  ومب وووووو    (MARSATI)                                                          قووووووانو  برنووووووامج ملشووووووروع إنشوووووواء معهوووووود العلوووووووم البحر ووووووة والتمنولوجيووووووا   -

                                     للمدير ة العامة للنقل البري والبحري 
 

                      ( رمددددمللة ر  لدددمللجرنلدددد   ر    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                      زندددملأ رزنثملليدددةر زن لدددد   رلددديرزنقدددمللة رامددددمر

                                                                          ح يدددددةر زنتك ةنةجيدددددملر ل قدددددمرنلم ي يدددددةرزن مللدددددةرنل قددددد رزنبددددد لر زن حددددد لرالوددددديمملرزندددددملأ ر                    ق لدددددملارل  ددددد رزن لدددددةورزن

رامددددمر
ك
     زن زت ددددةرالدددد  رلدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر كمددددمل
ك
            (ر حيدددد ريددددةا ر    2222        )لةزالددددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددددملأار تددددملاي ر ر 4                                   

                                      الي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

       ني  ح:

 )بآالف الليرات(

 2024 2023 2022 2021        التنسيب

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

- - 4.285.773          9.000.000          

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                     نفقووووووووووووووووووووووووات دروس واستشووووووووووووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

- - 0 500.000 

          9.500.000          4.285.773 - - املجموع

 مق:
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2021        التنسيب 

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

4.285.773          9.000.000          

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                     نفقوووووووووووووووووووووووات دروس واستشوووووووووووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

0 500.000 

          9.500.000          4.285.773 املجموع

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

             لددددديرقجددددد رتخفددددديدر ر    2226          قلدددددىرزن دددددملور ر ه              حيددددد رتدددددمرت  يلددددد ر    2222                                 تدددددمرت ددددد ي رزاتمدددددملأرزنددددد فعرزنقددددد ارن دددددملور

  . 2   222                            للتة رزنيجار  رلةزالةرزن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانو  برنامج إلنشاء مرفح سياحي في خليج جونية -

                      ( رمدددمللة ر  لدددمللجرف لدددملار    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                      زندددملأ رز حملأيدددةر زن لددد   رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

           لددديرزنقدددمللة ر ر                                             لليدددملار . .ر ت  يئتددده رالوددديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد   ر  42                                ل فدددأروددديملخ ر ددد ر لددديجرجةليدددهرزن دددملن ر

رامددمر
ك
     زن ملفددذر كمددمل
ك
                                    (ر حيدد ريددةا رالددي رزاتمددملأزترزندد فعرالددىر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددملأار تددملاي ر ر 4           

              زنلا رزنتملل :

               ) آال رزنل  زت(                                                               ليصبح:                                                         

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

              إنشاءات أخرى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 227   / 9 / 1  

- - 2.347.289 12,958,860 

                     نفقوووووووووووووووات دروس واستشوووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

- - 0 0 

   

  مق:
 
     بدال
 
               ) آال رزنل  زت(                                                رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 2022 2021 التنسيب

              إنشاءات أخرى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 227   / 9 / 1  

2.347.289 12,958,860 

              روس واستشوووووووووووووووووارات        نفقوووووووووووووووووات د

                 ومراقبة لتنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

0 0 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                    إلنشووواء مرفوووح سوووياحي فوووي                      زن ملاددد رنقدددمللة ر  لدددمللجر ر    2222                                          جدددملارهدددذزرزالمرددد زلر ر  يددد رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

  .    2226          قلىرزن ملور ر  ملأ     زالاتم          اب رت  ي ر ر          خليج جونية

 

 

 

 ل لك،

 

           لدديرضددم هملر ر    2222 ر            لةزالددةرزن ددملو                                                             ممللدد ر ازا رزنملنيددةر إاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحة ددةر دد رللدد   ر

                                                                                        زاتمددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزنبدد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذر ملالات ددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ دد رزن قدددةأ رلدددير ددد ر

              ممللة ر  لمللج.
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 ةاألسباب املوجب النص الحالي

      القاع  -          رأس بعلبك   –                                           قانو  برنامج الستممال وتحهيل طر ق التوفيقية  -

                        ( رمددمللة ر  لددمللجرالوددتكممل ر    2232        )لةزالددةر ر    2232 /  33 / 1      تددملاي ر ر  44                                      زنددملأ رزنثملنثددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

    ملفدذر                                                       زنقدمل ر ت  يئتده رالوديمملرزندملأ رزن زت دةرالد  رلديرزنقدمللة رزن  ر-          اقسرت ل دكر ر–                       تأهي را يدقرزنتةفيقيدةر

رامددمر
ك
      كمددمل
ك
                                           (رر حيدد ريددةا رالددي رزاتمددملأزترزندد فعرالددىرزنلددا ر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددملأار تددملاي ر ر 4    

        زنتملل :

       ليصبح:

               ) آال رزنل  زت(

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

- - 1.691.854 10,000,000 10,000,000 5.000.000 

 

 مق: 
 
    بدال
 
    

               ) آال رزنل  زت(

2021 2022 2023 2024 

10.000.000 5.000.000 1,691,854 10.000.000 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                    السووتممال وتحهيوول طر ووق                      زن ملادد رنقددمللة ر  لددمللجر ر    2222                                          جددملارهددذزرزالمردد زلر ر  يدد رزاتمددملأرزندد فعرنل ددملور

  .   224 2          قلىرزن ملور ر     القاع  –          رأس بعلبك   –          التوفيقية 

 

 ل لك،

 

           لدديرضددم هملر ر    2222             لةزالددةرزن ددملور                                                             ممللدد ر ازا رزنملنيددةر إاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحة ددةر دد رللدد   ر

                                                                                        زاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزنبددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذر ملالات دددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد رزن قدددةأ رلدددير ددد ر

              ممللة ر  لمللج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  -                             الحودود الشوومالية، قسوو  البووداوي   -                                         ج السووتممال جووزء موق أوتوسووتراد الشوومال طوورابلس            قوانو  برنووام  - -

                الحدود الشمالية

 

                ( رمددددددمللة ر  لددددددمللجر    2232        )لةزالددددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رزن زت ددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

    أر    ز حدددددد  ر–                             ز حدددددد  أرزنلددددددمملنية رملددددددمرزن دددددد ز لر ر–                                        الوددددددتكممل رجدددددداارلدددددديررق تةوددددددر زأرزنلددددددممل رادددددد ز لسر

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لدددددي     الدددد  ر ر       زن زت ددددة      زندددددملأ ر      الودددديمملر ر                  زنلددددمملنيةر ت  يئتدددده 
ك
  كمدددددمل
ك
 ر       تدددددملاي  ر      زن ددددملأا ر 4 ر   امددددم ر    

                                                 حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :  (ر    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2

       ني  ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 5 10 10 - -

 

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 10 5 10

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                            لدددديرقجدددد رتخفدددديدرللددددتة رزنيجددددار دددد ر ر    2222          قلددددىرزن ددددملور ر    2222                                 تددددمرت  يدددد رزاتمددددملأرزندددد فعرزنقدددد ارن ددددملور

  .    2222             لةزالةرزن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                                   قانو  برنامج في وزارة الدفاع الوط ي  .  4

                              ت وب   تحتية م حة لصال  الجي                                 قانو  برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزا -

                                                          )زفجددملا رنلحاةلددةراقدد رلفقددملترلدديرقجدد رتحقيددقراتددملأر تج  ددازتر بقددمر ر    2232 /  33 /  26      تددملاي ر ر  12            زنقددمللة رامددمر

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لددددي                                                           تحتيددددةرللحددددةرن ددددمل  رز جددددي (ر ت  يئتدددده رالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  ر
ك
  كمددددمل
ك
 ر 4 ر   امددددم ر    

                                          ةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :       حي ري  (ر    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2 ر       تملاي  ر      زن ملأا

       ليصبح:

 (بآالف الليرات)

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 تجهيزات فنية متخصصة

3/10/111/210/226/2/1 
- - 108.675.000 8.722.500 

 تجهيزات فنية مختلفة

3/10/111/210/226/2/9 
- - 13.215.007 2.500.000 

 تجهيزات للمعلوماتية

3/10/111/210/226/3/1 
- - 322.000 250.000 

 تجهيزات للنقل

3/10/111/210/226/4/1 
- - 151.490.000 0 

 إنشاء أبنية متخصصة

3/10/111/210/227/2/2 
- - 73.810.000 13.570.000 

 صيانة أبنية متخصصة

3/10/111/210/228/2/2 
- - 5.774.000 3.015.000 

 صيانة التجهيزات الفنية

3/10/111/210/228/6/1 
- - 6.360.000 560.000 

 صيانة وسائل النقل

3/10/111/210/228/8/1 
- - 73.534.000 8.300.000 

نفقات دروس واستشارات 

 ومراقبة مختلفة

3/10/111/210/229/1/9 

- - 6.360.000 0 

 36.917.500 439.540.007 - - املجموع

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                                          زن ملادد رنقددمللة ر  لددمللجرنتحقيددقراتددملأر تج  ددازتر ر    2222                                          جددملارهددذزرزالمردد زلر ت دد ي رزاتمددملأرزندد فعرنل ددملور

  . ر    2226          قلىرزن ملور  هر                       ةرن مل  رز جي راب رت  يل               بقمرتحتيةرللح

 

 ل لك،

 

           لدديرضددم هملر ر    2222     ن ددملور ز                                                                    ممللدد ر ازا رزنملنيددةر إاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحة ددةر دد رللدد   رلةزالددةر

                                                                                        زاتمددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزنبددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذر ملالات ددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد رزن قدددةأ رلدددير ددد ر

              ممللة ر  لمللج.

 

    .    2226                              نقمللة رزنب لمللجرهذزرقلىرزن ملور ر    2222           زن فعرن ملور ر  زت                   ل  رتمرت  ي رزاتمملأ       بملنتمل
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 مق:
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2021        التنسيب

                   جهيزات فنية متخصصة ت

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 1  
108.675.000 8.722.500 

                    تجهيزات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 9  
13.215.007 2.500.000 

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 3 / 1  
322.000 250.000 

              تجهيزات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 4 / 1  
151.490.000 0 

                   إنشاء أبنية متخصصة

3 / 1 0 / 111   / 210   / 227   / 2 / 2  
73.810.000 13.570.000 

                   صيانة أبنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 2  
5.774.000 3.015.000 

                       صيانة التجهيزات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 6 / 1  
6.360.000 560.000 

                  صيانة وسائل النقل

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
73.534.000 8.300.000 

                     نفقوووووووووووات دروس واستشوووووووووووارات 

      ختلفة         ومراقبة م

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  

6.360.000 0 

 36.917.500 439.540.007 املجموع

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (. ر
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                     قانو  برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

                     (رمددددددمللة ر  لددددددمللجرفازنددددددةر    2232        )لةزالددددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رز خملللددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

        )لةزالددةر ر    2231 / 2 /  13      تدملاي ر ر   366                                                            زن  قةأيدةر ت  يئتده رالودديمملرزندملأ رزن زت دةرالد  رلدديرزنقدمللة رامدمر ر       زنق مل د 

                                                  (ر حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2231

 

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 8.5 8 8 3 -
  

 مق:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 20 7.5 -
 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

              إلزالوووة القنابووول                      زن ملاددد رنقدددمللة ر  لدددمللجر ر    2222                                          جدددملارهدددذزرزالمرددد زلر ت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

                        ملمرل هرقلىرو ةزترال قة.          اب رت  ي ر ر         العنقودية

 

 ل لك،

 

                                                   ددد رزالاتمدددملأزترزنلحة دددةر ددد رللددد   رزنةزالدددةرزن مللدددةرن دددملور                               ممللددد ر ازا رزنملنيدددةر إادددملأ رزن ظددد ر

                                                                          لددديرضدددم هملرزاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزنبددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذر ملالات دددملارزالاتمدددملأزتر ر    2222

                                                                 غ  رزن قةأ رلير  رممللة ر  لمللجر  ملجةرزفأزا ر م ااهملرالىرزنت فيذ.       زن  ا ر
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                 في وزارة التربية والتعلي  العالي              قانو  برنامج    - 5

                                     قانو  برنامج ألبنية الجامعة اللبنانية   -

            (ر ت دددددد يئاهملر    3116        )لةزالددددددةر ر    3116 / 2 /  32      تددددددملاي ر ر   254                                      زنددددددملأ رزنثملليددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر -

ر
ك
 )مدددمللة ر  لدددمللجر  نيدددةرز جملل دددةرزنل  ملليدددة( رالوددديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمدددمل
ك
                                                                                       

                                          (ر حيدد ريدةا رالددي رزاتمدملأزترزندد فعرالدىرزنلددا ر    2222        )لةزالدةر ر    2222 / 1 / 2             ن دملأار تددملاي ر ز ر 4    امدمر

        زنتملل :

       ني  ح:

2021 2022 2023 

 ن   رمليار 22 - -

 

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 

 مليار ليرة 22

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             أزا رزنخت ة.                ن  ورال هرليرزف  ر    2221      نل ملور ر    2222                                 تمرتأجي رزالاتمملأرزنلحةظر  رزن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                           قوووانو  برنوووامج إلنشووواء نظوووام اتصووواالت معلوماتيوووة بوووي  املووودارس الرسووومية واإلدارة املركز وووة لووووزارة التربيوووة  -

                والتعلي  العالي

                     (رمدددددمللة ر  لدددددمللجرف لدددددملار    2232        )لةزالددددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددددملاي ر ر  44                                      زنددددملأ رزنلملأودددددةر زن لددددد   رلدددديرزنقدددددمللة رامدددددمر

                                                                                            ت دددملالترل لةلملتيدددةر ددد  رزنددد زاسرزن ودددميةر زفأزا رزن  ايدددةرندددةازا رزنر  يدددةر زنت لددديمرزن دددملل ر ت  يئتددده ر      لظدددملورز

رامددددمر
ك
     الودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالددددد  رلدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر كمدددددمل
ك
  (ر    2222        )لةزالدددددةر ر    2222 / 1 / 2              زن ددددملأار تددددملاي ر ر 4                                               

                                                 حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

       ليصبح:

 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

- - 3.5 3.5 3.5 

              صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويانة تجهيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

- - 0.5 0.5 0.5 

 

 مق:
 
    بدال
 
    

 2023 2022 2021 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

3.5 3.5 3.5 

              صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويانة تجهيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزات  رةمليار لي

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

0.5 0.5 0.5 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

           إلنشوووواء نظوووووام                      زن ملاددددد رنقددددمللة ر  لدددددمللجر ر    2222                                          جددددملارهددددذزرزالمرددددد زلر ت دددد ي رزاتمدددددملأرزندددد فعرنل ددددملور

    ابددد ر ر                                                     لرسووومية واإلدارة املركز وووة لووووزارة التربيوووة والتعلوووي  العوووالي                             اتصووواالت معلوماتيوووة بوووي  املووودارس ا

  .    2222                 ت  يلهرقلىرزن ملور

 

 ل لك،

 

 ر    2222                                                                           ممللدددد ر ازا رزنملنيددددةر إاددددملأ رزن ظدددد ر دددد رزالاتمددددملأزترزنلحة ددددةر دددد رللدددد   رزنةزالددددةرن ددددملورر

   ا ر                                                                               لدديرضدددم هملرزاتمددملأزترزنددد فعرنقددةزل  رزنبددد زلج ر يدد رتدددمرز  ددذر ملالات دددملارزالاتمددملأزترزنددد   

                                غ  رزن قةأ رلير  رممللة ر  لمللج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                      قانو  برنامج إلنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي -

                     ( مددددمللة ر  لددددمللجرف لدددددملار    2232        )لةزالدددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددملاي ر ر  44                                      زنددددملأ رزنلددددملت ةر زن لدددد   رلددددديرزنقددددمللة رامددددمر

            زن ملفددذر كمددملر ر                الدد  رلدديرزنقددمللة   ر       زن زت ددة                                     زنر  يددةر زنت لدديمرزن ددملل  رالودديمملرزنددملأ ر                            تج  ددارق نيددةرل اودديةرنددةازا ر

                                                 حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :  (ر    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2              زن ملأار تملاي ر ر 4    اممر

       ليصبح:

               )بآالف الليرات(                                                                                                                                                                                      

 2023 2022 2021 التبو ب

1 / 33  / 331   / 132   / 224   / 3 / 3  
                       قثددددددددددددملتر لف   ددددددددددددملتر تج  ددددددددددددازتر

       لكتبية
0 0 470.538 

 2.350.000 0 0                   ق لملارق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 940.000 0 0                   ليمللةرق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 132   / 221   / 3 / 2  
   زتر                   لفقددددددددددددددددددددملترأا سر زوتلددددددددددددددددددددملا 

                  ل زم ةرنا لملازت
0 0 352.500 

 4.113.038 0  912مجموع الوظيفة 

1 / 33  / 331   / 122   / 224   / 3 / 3  
                       قثددددددددددددملتر لف   ددددددددددددملتر تج  ددددددددددددازتر

       لكتبية
0 0 0  

 1.431.250 0 0                   ق لملارق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000 0 0                   ليمللةرق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 122   / 221   / 3 / 2  
                  ملترأا سر زوتلددددددددددددددددددددملازتر   لفقدددددددددددددددددددد

                  ل زم ةرنا لملازت
0 0 190.900 

 2.280.150 0 0 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 0 0 119الفصل 

 6.393.188 119لفصل ل املجموع العام

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

             إلنشوووواء وتجهيووووز                      زن ملاددد رنقددددمللة ر  لدددمللجر ر    2222                                          جدددملارهددددذزرزالمرددد زلر ت دددد ي رزاتمدددملأرزندددد فعرنل ددددملور

  .    2221          قلىرزن ملور ر          اب رت  يله ر                                           أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي

 

 ل لك،

 

     لدير ر    2222                                                                          مملل ر ازا رزنملنيةر إاملأ رزن ظ ر  رزالاتمملأزترزنلحة ةر د رللد   رزنةزالدةرن دملور

                                                                                ضدددم هملرزاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزنبددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذر ملالات دددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد ر

                            زن قةأ رلير  رممللة ر  لمللج.

 

  . ر    2221                              نقمللة رزنب لمللجرهذزرقلىرزن ملور ر    2222 ر                               ي رتمرت  ي رزاتمملأرزن فعرن ملو
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 مق: 
 
    بدال
 
               )بآالف الليرات(                                                                                                                                                                     

 2021  بالتبو 

1 / 33  / 331   / 132   / 224   / 3 / 3  
                       قثددددددددددددددددددملتر لف   ددددددددددددددددددملتر تج  ددددددددددددددددددازتر

       لكتبية
470.538 

 2.350.000                   ق لملارق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 940.000                   ليمللةرق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 132   / 221   / 3 / 2  
                     لفقدددددددددددددددددددددددددددددملترأا سر زوتلدددددددددددددددددددددددددددددملازتر

                  ل زم ةرنا لملازت
352.500 

 4.113.038 912مجموع الوظيفة 

1 / 33  / 331   / 122   / 224   / 3 / 3  
                       قثددددددددددددددددددملتر لف   ددددددددددددددددددملتر تج  ددددددددددددددددددازتر

       لكتبية
0 

 1.431.250                   ق لملارق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000                   ليمللةرق نيةرلتخ  ة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 122   / 221   / 3 / 2  
                     لفقدددددددددددددددددددددددددددددملترأا سر زوتلدددددددددددددددددددددددددددددملازتر

                  ل زم ةرنا لملازت
190.900 

 2.280.150 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 119مجموع الفصل 

  ر

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
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    :                                     قانو  برنامج في وزارة الطاقة واملياه  - 6

                                                       قانو  برنامج لألشلال املائية والمهربائية في مختلف املناطق -

                 اهمل رالودديمملرزنددملأ ر        (ر ت دد يئ    2223        )لةزالددةر ر    2223 / 4 /  25      تددملاي ر ر   124                                      زنددملأ رزنثملليددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامدددمر
ك
     زن زت دددةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمدددمل
ك
                (رتدددةا رزاتمدددملأزتر    2222        )لةزالدددةر ر    2222 / 1 / 2              زن دددملأار تدددملاي ر ر 4                                   

                                                                                            الي ر  لمللجرزن فعرنقمللة ر  لمللجرنأل  مل رزنملايةر زنك  بملايةر  رلختلارزن ملاقرالىرزنلا رزنتملل :

 

       ليصبح:

 )بآالف الليرات(

 2024 2023 2022 2021 تعر ف األشلال الوظيفة

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

تحمي  موارد مائية 

 إضافية
- - 24.318.885 27.222.525 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

مشار   مياه 

 الشرب
- - 0 11.000.000 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشار   مياه الري 

 والصرف الصحي
- - 0 0 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشار   تقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

- - 974.497 534.711 

 

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                    رنووووووامج لألشوووووولال املائيووووووة         لقووووووانو  ب       زن ملادددددد ر ر    2222                                          جددددددملارهددددددذزرزالمردددددد زلر ت دددددد ي رزاتمددددددملأرزندددددد فعرنل ددددددملور

  .    2226          قلىرزن ملور ر       زالاتمملأ          اب رت  ي ر ر                           والمهربائية في مختلف املناطق

 

 ل لك،

 

           لديرضدم هملر ر    2222                                                                          مملل ر ازا رزنملنيةر إاملأ رزن ظد ر د رزالاتمدملأزترزنلحة دةر د رللد   رزنةزالدةرن دملور

                         ا رغ دد رزن قددةأ رلددير دد ر                                                                 زاتمددملأزترزندد فعرنقددةزل  رزنبدد زلج ر يدد رتددمرز  ددذر ملالات ددملارزالاتمددملأزترزندد

              ممللة ر  لمللج.
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4351 

 املصادر التقليدية للمهرباء

3/18/108/4351/226/9/1 

 تجهيزات أخرى 

 

 تجهيز كهربائي
- - 1.749.616 316.238 

 39.073.474 27.042.998 - - املجموع

 مق:
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2021             تعر ف األشلال        الوظيفة

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

                  تحمي  مووارد مائيوة 

       إضافية
24.318.885 27.222.525 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

            مشووووووووووووووووووووووووار   ميوووووووووووووووووووووووواه 

      الشرب
0 11.000.000 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 شاءات مياه الري إن

                 مشوار   ميواه الووري 

             والصرف الصحي
0 0 

631 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

             مشوووووووووووووووووار   تقوووووووووووووووووو   

             وصوووووووووووويانة مجووووووووووووواري 

      األنهر

974.497 534.711 

4351     

                          املصادر التقليدية للمهرباء

3 / 18  / 108   / 4351    / 226   / 9 / 1  

              تجهيزات أخرى 

 

      ربائي        تجهيز كه
1.749.616 316.238 

 39.073.474 27.042.998 املجموع

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
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                20162016  //    1010  //    2727            تار   تار           6363                                                                                                          توز   اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانو  رق  توز   اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانو  رق      --

                          (رمدددددمللة ر  لدددددمللجرنت فيدددددذرت ددددددر    2235        )لةزالدددددةر ر    2235 / 6 /  35      تدددددملاي ر ر  21                                  زندددددملأ رز خملللدددددةرالددددد  رلددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر

 ر  41                                                                             زالودددتمئ رزن ملاددد  رن دددملر ددد رل طقدددةر دددةارنهددد رزنليطدددمل  رلددديرزن  دددعرقلدددىرزن دددلر)زنقدددمللة رامدددمر ر    امدددمل    ق        زنلدددملايعر

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لددددي                                   ت  يئتددددهرالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  ر ر (    2234 /  32 /  22      تددددملاي ر
ك
  كمددددمل
ك
 ر       تددددملاي  ر      زن ددددملأا ر 4 ر   امددددم ر    

رنملريل :                                               حي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنةازازتر فق ر (    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2
ك
        مل
ك
  

 ليصبح:

  في باب وزارة الطاقة واملياه:في باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 )بمليارات الليرات(

وزارة الطاقة واملياه املدير ة العامة 

 للموارد املائية والمهربائية
 برنامج اعتمادات الدف 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

  ر 3- 6-   226-   413-   331-  35- 1

                               زوتمئ ملترف لملازترزنيمل رزن تذنة ر
- - 0 15 15 0 

   رر 6- 6-   222-   413-   331-  35- 1

                      ق لملازترزنيمل رزن تذنة ر
- - 155 123 123 184 

 رر1-35-331-413-221-3-1

 لفقملترأا سر زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةرر
- - 13 12 12 16 

 200 150 150 168 - - زنجمة رزن ملو
 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 تثماراملدير ة العامة لالس
 برنامج اعتمادات الدف 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 ر1-35-336-413-222-1-3

                للددددددددددددملهمةررنلم ددددددددددددلحةر ر–             ق لددددددددددددملازترق دددددددددددد  ر

                      زنةا يةرن ه رزنليطمل  

- - 0,6 0.4 0,4 0,4 

  

 

 

                   لدديرزجدد رتخفدديدرللددتة ر ر    2224                     ابدد رت  يلددهرقلددىرزن ددملور ر    2222                                  تددمرت دد ي رزاتمددملأرزندد فعرزنقدد ارنل ددملور

  .    2222                      زنيجار  رلةزالةرزن ملور
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  في باب وزارة البيئة:في باب وزارة البيئة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البيئة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

   رر 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

              ق لملازترق    
- - 3 1.5 1,5 3 

   رر 1- 3-   221-   242-   321-  23- 1

                             لفقدددددددددددددملترأا سر زوتلددددددددددددددملازتر ل زم ددددددددددددددةر

       لختلفة

- - 2 1.5 1,5 2 

 5 3 3 5 - - املجموع العام
  

ز لمرزنتح  رزفلمملئ ر حي رالىرق رتتةلىر ازا رزن يئةرتط يقرز اممل رزنذ ةا رقائ ر ملنت مل  رلعر  لمللجر

 ت فعرزنلملهمةرزنخ  ةرن ذزرزنب لمللجر مملري ملأ رزالاتمملأزترزنذ ةا رقائ .
  
  

  في باب وزارة الصناعة:في باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الصناعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 رر1-22-322-656-221-3-1

                 زوتلدددددددددددملازتر ل زم دددددددددددةر             لفقدددددددددددملترأا سر  

       لختلفة

- - 0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  في باب وزارة الزراعة:في باب وزارة الزراعة:  ..44

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الزراعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 زنتنليل

 ر1-36-322-623-221-3-1

                             لفقددددددددملترأا سر زوتلددددددددملازتر ل زم ددددددددةر ر

       لختلفة

- - 0,3 0,3 0,3 0,3 
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 مق:
 
    بدال
 
     

  في باب وزارة الطاقة واملياه:في باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 )بمليارات الليرات(

 ازا رزنطملمةر زنيمل رزن ي يةرزن مللةر

 نلمةزاأرزنملايةر زنك  بملاية
 برنامج اعتمادات الدف 

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

   رر 3- 6-   226-   413-   331-  35- 1

                               زوتمئ ملترف لملازترزنيمل رزن تذنة
15 0 0 15 

  ر ر 6- 6-   222-   413-   331-  35- 1

                      ق لملازترزنيمل رزن تذنة ر
123 184 155 123 

   رر 1- 3-   221-   413-   331-  35- 1

                                      لفقملترأا سر زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةرر
12 16 13 12 

 150 168 200 150 زنجمة رزن ملو
 

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدف 

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 ر1-35-336-413-222-1-3

                للدددددددددددددددملهمةررنلم ددددددددددددددددلحةر ر–             ق لدددددددددددددددملازترق دددددددددددددددد  ر

                      زنةا يةرن ه رزنليطمل  

0,4 0,4 0,6 0.4 
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  في باب وزارة البيئة:في باب وزارة البيئة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البيئة

 2024 2023 2022 2021 زنتنليل

 1,5 3 3 1,5              ق لملازترق      رر 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

 رر1-23-321-242-221-3-1

                                    لفقملترأا سر زوتلملازتر ل زم ةرلختلفة
1,5 2 2 1,5 

 3 5 5 3 املجموع العام

الىرق رتتةلىر ازا رزن يئةرتط يقرز اممل رزنذ ةا رقائ ر ملنت مل  رلعر  لمللجرز لمرزنتح  رزفلمملئ ر حي ر

 مملأزترزنذ ةا رقائ .ت فعرزنلملهمةرزنخ  ةرن ذزرزنب لمللجر مملري ملأ رزالات
 

  في باب وزارة الصناعة:في باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الصناعة

 2024 2023 2022 2021 زنتنليل

 رر1-22-322-656-221-3-1

                                    لفقملترأا سر زوتلملازتر ل زم ةرلختلفة
0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  في باب وزارة الزراعة:في باب وزارة الزراعة:  ..44

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  الزراعةوزارة 

 2024 2023 2022 2021 زنتنليل

 ر1-36-322-623-221-3-1

 لفقملترأا سر زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةر
0,3 0,3 0,3 0,3 
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  :                             قانو  برنامج في وزارة االتصاالت - 2

                                                                     قانو  برنامج لتطو ر وتوسعة الشبمة الثابتة ومتمماةها والخدمات املرافقة -
 

           ودددددديمملرزنددددددملأ ر  ال           ت  يئتددددددهر  (ر    2232        )لةزالددددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رزنتملودددددد ةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

  ر                        زن زت دةرالد  رلدديرزنقدمللة  
ك
 زن ملفدذر كمددمل
ك
                           ر حيد ريددةا رالدي رزاتمددملأزتر (    2222        )لةزالدةر ر    2222 / 1 / 2      تددملاي ر ر 4    امدمر ر           

رنملريل :
ك
          لمللجرزن فعرنقمللة ر  لمللجرنتطةي ر تةو ةرزنل كةرزنثمل تةر لتممملاهملر ز خ لملترزن زفقة ر فقمل
ك
                                                                                         

       ني  ح:

2021 2022 2023 2024  

 يرةمليار ل 25 125 - -

رلي:
ك
      ال
ك
    

2021 2022  

 مليار ليرة 25 125

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
 

                   مملري   رزنتنليل:

  :         بحيث يصبح  ر 

 ر                                                 "ق لددددددددددملازترق دددددددددد  "ر)للددددددددددملهمةرن يئددددددددددةرق ج دددددددددد  رنتطددددددددددةي ر تةودددددددددد ة ر 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /  32 / 1

                                           زن زفقددددددددةرلدددددددديرزت ددددددددملالتر قلر لدددددددد ر بدددددددد زلجرل لةلملتيددددددددةر ر         ز خدددددددد لملت ر          لتممملاهددددددددمل ر       زنثمل تددددددددة ر      زنلدددددددد كة

          وةزهمل( 

 مق:
 
    بدال
 
    

 ر                                                 "ق لددددددددملازترق دددددددد  "ر)للددددددددملهمةرن يئددددددددةرق ج دددددددد  رنتطددددددددةي ر تةودددددددد ة ر 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /   332 / 1

                                           زن زفقددددددددةرلدددددددديرزت ددددددددملالتر قلر لدددددددد ر بدددددددد زلجرل لةلملتيددددددددةر ر         ز خدددددددد لملت ر          لتممملاهددددددددمل ر       زنثمل تددددددددة ر      زنلدددددددد كة

          وةزهمل( 

                    زن ملق رأ  رت  ي .

                                                         رضةارزنلع رقلىرتخفيدرزنيجار ملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

              لتطوووو ر وتوسوووعة                      زن ملاددد رنقدددمللة ر  لدددمللجر ر    2222                                مرددد زلر ت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور          جدددملارهدددذزرزال

  .    2226                            اب رت  ي رزالاتمملأرقلىرزن ملور ر                                         الشبمة الثابتة ومتمماةها والخدمات املرافقة

                                                                                مملرتمرت  ي رزنتنليلرت  رألجرزنةزالملترزنلحقةر  رهذزرزنل   رضميرزنةزالةرزن مللة.

 ل لك،

 

 ر    2222                                                                   نيةر إاملأ رزن ظ ر  رزالاتمملأزترزنلحة ةر  رلل   رزنةزالةرزن مللةرن دملور              مملل ر ازا رزنمل

                                                                                     ليرضم هملرزاتمملأزترزند فعرنقدةزل  رزنبد زلج ر يد رتدمرز  دذر ملالات دملارزالاتمدملأزترزند  ا رغ د ر

                            زن قةأ رلير  رممللة ر  لمللج.
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضر نيةالتعديالت الضر نية

 

 

 للاية عشرة الثامنةاملادة  مق

 والعشرو  والرابعةاملائة املادة 
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                                                                    تقسوويط الضورائب والرسوووم املتوجبوة علووى تقسوويط الضورائب والرسوووم املتوجبوة علووى     : :         عشورةعشورة                  الثامنووةالثامنووة            املوادة املوادة  

      هاها                                                                                                            املكلفي  التي تتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايتاملكلفي  التي تتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايت

  

ر لرل رق   ر ب ةا رزوت  ملايةر ن  ر ز   رفقد  ريمكدير
ك
                                                   ئفمل
ك
    

                               ودددددددةورزننددددددد رتتدددددددةلىرل ي يدددددددةرزنملنيددددددددةر                          نلمالفددددددد  ر املفدددددددةرزناددددددد زالر زن

                                                            زن مللددةرتحقيق ددملر ج ملي هددمل ر مددملرفتهددملرزنادد زالرزنقتط ددةرا دد رزن  ددعر

                                                        زنادددد ي ةرالددددىرزنقيمددددةرزناددددملفةر زنادددد زالرزن ملتجددددةرادددديرزنتاليددددار

          قامددددددمل رودددددد ةر                                         زنددددددذزت  رتقلددددددي رزنادددددد زالر زن وددددددةورزنتةج ددددددةراددددددير

رنملريل : ر    2222
ك
         لملرم  رر فقمل
ك
              

                        ددددددملأ رزنفملادددددد  رالددددددىرودددددد  زتر          لددددددعرفملادددددد  رت              ندددددد  رثددددددئترودددددد ةزتر -

     %رلددددير  22                      قذزر ل دددد رزن ف ددددةرز  لددددىر ر                      ز خاي ددددةرنفردددد  رزنتقلددددي  

                          ميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.

                                 لددددددعرفملادددددد  رت ددددددملأ رزنفملادددددد  رالددددددىرودددددد  زتر ر        ودددددد ةر ل ددددددا    ندددددد  ر ر -

                                                 ز خاي دددددددةرنددددددد  رثدددددددئتروددددددد ةزترلادددددددملفملرقنتهدددددددملرلقطدددددددة رقذزر ل ددددددد ر

                               %رليرميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.  22             زن ف ةرز  لىر

                                             لددعرفملادد  رت ددملأ رزنفملادد  رالددىرودد  زترز خاي ددةرندد  ر ر   ودد ة    ندد  ر -

                                                    ثددددئترودددد ةزترلاددددملفملرقنتهددددملرلقطتددددمل  رقذزر ل دددد رزن ف ددددةرز  لددددىر

                               %رليرميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.  32

 

 

رنلظ   رزنملنيةر
ك
               لظ ز
ك
                           زن   ةرزنن رتم ربهملرزن ئأ  ر           زالمت ملأية    

                                                           ليرقج رللملا  رزنالف  ر ملناد زالر زن ودةورزنند رتتدةلىرل ي يدةر

           ددددددد ر ددددددد رتلدددددددكر ر         زالودددددددتم زا                                ةرزن مللدددددددةرتحقيق دددددددملر ج ملي هدددددددمل رالدددددددىر     زنملنيددددددد

               زنظ   رزن   ة 

                                                      لدددديرقجدددد رتخفيددددارز ا ددددملارزنادددد يبيةرالددددىرهددددؤالارزنالفدددد  ر  دددد همر

                                           الىررتل ي رزنا زالر زن وةورزنتةج ةرالتهم ر

                                                    لددددديرقجددددد ر ددددد رزنالفددددد  رالدددددىرزنتلددددد ي رزنفدددددةالر  بددددد رميمدددددةرلدددددير

                      زن ملن رزنتةج ةرالتهم 

 

  .    ر زل   زالم        جملارهذزر



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

46 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                             لددديرق اددملورهددذ رزندددملأ رتقدد يمرالدددلر ر          ملالوددتفملأ                    يتةجددلرالددىرزنددد زغ   ر

                                                        طدددد ر ددددئ رل لددددةرقم ددددملهملرثئثددددةرق دددد  رلدددديرتددددملاي ر لدددد رهددددذزرزنقددددمللة ر

    ق ددددددددد ر                          ددددددددد ر دددددددددمل رزنتخلددددددددداراددددددددديرتلددددددددد ي ر                    ي رزن ف دددددددددةرز  لدددددددددىر    تلددددددددد

                                                     ز ملددملطرزنت قيددةر دد رلةزايدد همل رتلددتحقر ملفددةرز ملددملطر تتةجددلر

                                  زنفملاددددددد  رالددددددددىروددددددد  زترز خاي دددددددةرنددددددد  رثددددددددئتر                  التهدددددددملرفملاددددددد  ر م ددددددد  ر

  .                          و ةزترلاملفملرقنتهملرثئترلقملط

                                                          يلتثقمرليرق املورهذ رزنملأ رزنا ي ةرالىرزنفةزا رزن  ةررا هملر

  .          ت  يئاهمل ر    2221 /   612               ليرزنقمللة راممر ر  23           رزنملأ ر

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.
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                                                                    تقسيط الضرائب والرسوم املتوجبة على تقسيط الضرائب والرسوم املتوجبة على       ::                        التاسعة عشرةالتاسعة عشرة            املادة املادة  

                                        أشخاص القانو  العامأشخاص القانو  العام

ر لرل رق   ر ب ةا رزوت  ملايةر ن  ر ز   
ك
                                        ئفمل
ك
     يمكدير ر    فقد   ر    

                                                       نل لدد يملتر زتحددملأزترزن لدد يملتر زنؤولددملترزن مللددةر وددملا رق ددخملرر

                       ن ددمل  رز خاي ددةرلملتجددةراددير ر        زنرازلدملت                            زنقدمللة رزن ددملورزنتةج ددةرالددتهمر

                                   املفدددددددددددةرزناددددددددددد زالر زن ودددددددددددةورزننددددددددددد رتحقق دددددددددددملر                 زنخملنفدددددددددددملترزنت لقدددددددددددةر

                              زن  زلددددملترزن ملتجددددةرادددديرق دددد ملن ملر                              تح ددددل ملرل ي يددددةرزنملنيددددةرزن مللددددةر

    ندددد  ر ر          زن  زلددددملت ر         زالنرازلددددملت                 مللددددة رتقلددددي رهددددذ ر               لددددئ رزن  نددددةرزن

                          ثئترو ةزترأ  رقيةرفةزا .ر

       لدددددددديرهددددددددذزر ر          ملالوددددددددتفملأ                                يتةجددددددددلرالددددددددىرهددددددددؤالارز  ددددددددخملررزندددددددد زغ   ر

          دددئ رل لدددةر                   تلددد ي رزنقلددد رز   ر                      زنتقلدددي رتقددد يمرالدددلر طددد ر

  .    2222 /  32 /  13       قم ملهملر

                    ز ملددددددملطر ددددددد رلةزايددددددد همل ر    ق ددددددد ر                          دددددد ر دددددددمل رزنتخلدددددداراددددددديرتلدددددد ي ر ر

ر               تلددددتحقر ملفددددةرز ملدددد
ك
 ملطرلاددددملفمل
ك
                         زن  زلددددملترزنندددد ر مللدددد رل فددددمل ر ر     قنتهددددمل        

                          زنفملادددد  رالددددىرودددد  زترز خاي ددددةر                              ل هددددملر تتةجددددلرالتهددددملرفملادددد  ر م دددد  ر

               نفر  رزنتقلي .

                                                            دددددد ر ددددددمل رادددددد ورميددددددملورزن لدددددد يملتر زتحددددددملأزترزن لدددددد يملتر مةج ملاهددددددملريتةمددددددار

رلدددددددددددددير ز                                          قفملأاهددددددددددددملرلدددددددددددديراملادددددددددددد زترزن ددددددددددددد    رزنلددددددددددددتق رنل لدددددددددددد يملتر      ك     تدددددددددددد زاك

                            نتةج ددددددةرالتهددددددملرلدددددديرميمددددددةراملاددددددد زتر                       ر يددددددتمرزمتطددددددمل رزن ددددددملن رز    2221 / 3 / 3

          لملرم  . ر    2222                                              زن     رزنلتق رنل ل يملترزنلتحقةرن ملرايرز اةزور

                                                  تحددددد أرا دددددد رزالمتاددددددملارأمدددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزندددددملأ ر مةجددددددلرمدددددد زار  رر

                                          ي  اراير اي لرزنملنيةر زن ز ليةر زن ل يملت.
 

                                                   يدددددددددد رق رزن  يدددددددددد رلدددددددددديرررق ددددددددددخملررزنقددددددددددمللة رزن ددددددددددملورنددددددددددمريلرالددددددددددةزر

                                         خاي دددة رالروددديمملرتلدددكرزنت لقدددةر تلددد ي رضدددد ي ةر                 مةج دددملاهمرتجدددمل رز

 ر  61   ر ر  62   ر ر  63                                          زن  زتدددلر ز جدددةاراددديرللدددتخ لتهم ر ضددد ي ةرزندددةزأر

                                                         لددديرمدددمللة رضددد ي ةرزنددد   ر اودددمرزنطدددملتعرزندددملل ر زن  زلدددملترزن ملتجدددةر

                         ايرق  ملن مر لئ رزن  نة ر

رن ددد ورمددد ا 
ك
           لظدد ز
ك
                                     هدددؤالارز  ددخملررالدددىرزنتلددد ي رزنفدددةالرنامللددد ر ر     

                         ت ةرالتهمرن مل  رز خاي ة                زالنرازلملترزنر  

                                                        لددديرقجددد رللدددملا اهمرالدددىرتلددد ي رزناددد زالر زن ودددةورزنلدددملارقنتهدددملر

      قائ  

  ر

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                        غيوووووور املسووووووددةغيوووووور املسووووووددة                                        تسووووووو ة علووووووى التكوووووواليفتسووووووو ة علووووووى التكوووووواليف              إجووووووراءإجووووووراء      ::              العشوووووورو العشوووووورو             املووووووادة املووووووادة  

                                                                                                  املتعلقوووووووة بضوووووووور بة الووووووودخل وبالضوووووووور بة علوووووووى القيمووووووووة املضووووووووافة املتعلقوووووووة بضوووووووور بة الووووووودخل وبالضوووووووور بة علوووووووى القيمووووووووة املضووووووووافة 

                                                      املقدمة أمام لجا  االعتراضاتاملقدمة أمام لجا  االعتراضات

  
ر لرلدددددددددد  ر ب ددددددددددةا رزوددددددددددت  ملاية رتلددددددددددة رزنتاددددددددددملنيا

ك
                                        ئفددددددددددمل
ك
 ر   غ دددددددددد  ر    

                                                زنت لقدددددةر ملناددددد ي ةرالدددددىرزندددد   ر بملناددددد ي ةرالدددددىرزنقيمدددددةر       زنلدددد أ ر

                    ردددد ارالتهددددملرقلددددملور جددددمل ر   زن          لددددملرم دددد ر ر    2222         ادددديرقامددددمل ر        زناددددملفة ر

  .    2222 / 3 /  13                                       زالار زضملتر نمريتمرزن  ربهملرن مليةرتملاي ر
 

                                                      تحدد أرميمددةرزنتلددةيةر خملدد  ر ملنئددةرلدديرميمددةرزنادد زالرزن ردد ار

                                                       التهملرفق رأ  رغ زلملترزنتحققر زنتح ي رزنن ر ملل رلتةج ة.
 

                                                     نئودددتفملأ رلددديرهدددذ رزنتلدددةية ريتةجدددلرالدددىرزنالدددارق ريتقددد ورلدددير

                                    زنخت ددددةر طلددددلر طددد ر ق ريلدددد أرزنالددددارزنددددذلر                زفأزا رزناددد يبيةر

ر دددددئ رل لدددددةرقم دددددملهملر ر     زن لددددد  ر                         يتةجدددددلراليدددددهر  تيجدددددةرزنتلدددددةية
ك
                  دددددمللئ
ك
    

                                    ثئثةرق   رليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة .

 

                                                     الريمكددديرنلمالدددارق ريختدددملارزالودددتفملأ رلددديرزنتلدددةيةراددديرجددداارلدددير

                                                   زنتاليددددددددارزنةز دددددددد رزن ددددددددملأارادددددددديرزفأزا رزنادددددددد يبيةر حيدددددددد رتلددددددددم ر

                                      قدددددملطر زنفردددددد زترزن رددددد ارالتهددددددملرضدددددميرزنتاليددددددار                زنتلدددددةيةر ملفددددددةرزن 

        زنةز  .

 

 
 

                                                         لدديرقجدد رقتمل ددةرزنف لددةرقلددملورزنالفدد  رزنددذييرزار ضددةزرقلددملور جددمل ر

                                                         زالار زضددملتر نددمريددتمرزن دد ربهددمل رفجدد زارتلددةيةرالددىرزنتاددملنيار دد  ر

          زالار زا            لتملت ةررنيةر
 

رنلتدددأ  ر ددد رتلدددكي ر جدددمل ر   ل
ك
                      ظددد ز
ك
                         ر بملنتدددملل رزنتدددأ  ر ددد ر ددد ر        زار زضدددملت   

                       زنلفملترزنةجةأ رقلملل مل 
 

رالىر قة رزنالف  ر زفأزا  
ك
                             لمل
ك
      

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                                                     تتةمدددددددار جدددددددمل رزالار زضددددددددملترزننددددددد رت ل  ددددددددملرزفأزا رزناددددددد يبيةرالددددددددلر

                                       زنالارقج زارزنتلةية رايرزن  ر ملالار زا.

 

                                                       يمكدددديرنلمالفدددد  رزنددددذييرمددددمللةزر تقلددددي رزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالددددتهمر

 ر                                                    م ددددد رتدددددملاي ر لددددد رهدددددذزرزنقددددددمللة ر ندددددمريدددددتمرتلددددد ي ر ملفدددددةرز ملددددددملط 

               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  62                                         نلمالفدد  رزنددذييرزوددتفملأ زرلدديرق اددملورزنددملأ ر

                              ةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةر  زن       )مددددمللة ر ر    2232 /  33 / 1      تددددملاي ر ر  44

      تدددددددددملاي ر ر  21               لددددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  21                  ( رق رق اددددددددملورزنددددددددملأ ر    2232     ن ددددددددملور

                                   ةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور  زن       )مدددددددددمللة ر ر    2235 / 6 /  35

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366               لددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددمللة رامدددددددددددددددمر ر  63                  ( رق رق ادددددددددددددددملورزندددددددددددددددملأ ر    2235

                                   ةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور  زن       )مدددددددددمللة ر ر    2231 / 2 /  13

رامددددددددمر ر  25                  ( رق رق ادددددددملورزندددددددملأ ر    2231
ك
     لددددددديرزنقددددددددمللة رزن ملفدددددددذر كمدددددددمل
ك
  رر 4                      

                                   ةزالدددةرزن مللددددةر زنةزالدددملترزنلحقدددةرن ددددملور  زن       )مدددمللة ر ر    2222 / 1 / 2      تدددملاي ر

رنملريل :    2222
ك
        ( رزالوتفملأ رليرق املورهذ رزنملأ ر فقمل
ك
                                    

 

                                                        "رتح أرميمةرزنتلةيةر خمل  ر ملنئةرليرميمةرزنا زالرزن ر ار

                                           التهملرت  ر لمرز جاارزنل أرليرزنا ي ةرفق ".
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                 )تح يدددددددددددد رقوددددددددددددسرتلددددددددددددةيةر ر    2222 / 2 / 6      تددددددددددددملاي ر ر   442            زنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر

                                       زن  زلملترزنف  ضةر مةجلرمةزل  رزنا زال(
 

 
  :           زنملأ رز  لى

 

       ل ي يدة      تتدةلى              زن  زلدملترزنند     الدى            قجد زارتلدةية       زنملنيدة      ندةاي      يمكدي

           ج ملي هددمل             زنملنيددةرف ضدد مل          دد ر ازا        زن مللددة       زنملنيددة
ك
 امددئ
ك
         قددةزل      

      تحدد أ    ق              زن مل دد   ر دد ط      غ دد            ةورزن مل دد        زن ودد        زنادد زال

      ق اددملو        زن مليددة      ن ددذ        زنددةاي    اددي     ي دد ا       ت ظيمدد             مةجددلرمدد زا

    د     ضمي         زن  زلملت   لي    لة             نتخفيد       زنق ا                 زنتلةيةر زننل ة

 :       زنتملنية             يتجمل ارزننلل  ال        نلتخفيد      قمص م

 

 

 

 

 

 

 

            تووووووار   تووووووار             662662                                    تعووووووديل القووووووانو  رقوووووو  تعووووووديل القووووووانو  رقوووووو                          والعشوووووورو .:والعشوووووورو .:                  الحاديووووووةالحاديووووووة            املووووووادة املووووووادة 

                                                                                )تحديوود أسووس تسووو ة اللرامووات املفروضووة بموجووب )تحديوود أسووس تسووو ة اللرامووات املفروضووة بموجووب             20052005  //  22  //  44

                                قواني  الضرائب(قواني  الضرائب(

  

                 )تح يددد رقودددسرتلدددةيةر ر    2222 / 2 / 6      تدددملاي ر ر   442                 ي ددد  رزنقدددمللة رامدددمر

                                                     زن  زلددملترزنف  ضددةر مةجددلرمددةزل  رزنادد زال(ر حيدد ري دد حر مددملر

     يل :

 

   :            املادة األولى

ُ                                                       ُيمدد حرزنالفددة ر ملنادد زالر زن وددةورزنندد رتتددةلىرل ي يددةرزنملنيددةر - 1

ر قدددددددةزل  ر                       زن مللدددددددةر ددددددد ر ازا رزنملنيدددددددةر
ك
         ف ضددددددد ملر تح ددددددديل مل رامدددددددئ
ك
                   

           ةرودددتةرق ددد  ر                                         زناددد زالر زن ودددةورزن مل ددد  ر غ ددد رزن مل ددد   رل لددد

                                             لدددددددددديرتددددددددددملاي ر لدددددددددد رهددددددددددذزرزنقددددددددددمللة رنتلدددددددددد ي ر مللدددددددددد رزنادددددددددد زالر

                                                     زن وددةو رودددةزارزنر ت دددةر مةجددلرزنتاليدددارزندددذزت رق ر مةجدددلر

                                                    تادددملنيارت ددد اهملرزفأزا رزناددد يبية ر تدددملاي رودددمل قرننلددد  رلددددعر

  :           تخفيدرم ا ر
     دئ ر ر       ز حمللدلة                                  %رليرزن  زلملترزن ملتجةرايرزنخملنفملتر   322 -

                رهذزرزنقمللة .   ل        ن مليةر ر    2231 /  32 /  35          زنفر  رلير

                                                 %رادديرزن  زلددملترزن ملتجددةرادديرزنخملنفددملترز حمللددلةر تددملاي ر  12 -

  .    2231 /  32 /  35 ر    ومل ق

 

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  مللية 
ك
                                        لظ ز
ك
     

 

                                          زنالفدد  رالدددىرتلددد ي رزنادد زالر زن ودددةورزنتةج دددةر ر           لدديرقجددد ر ددد 

                                                            التهمرن مليةر ل رهذزرزنقمللة رتح راملالةر  لملنهمرليرقلرقلاملليةر

                                 لددددديرقلرتخفددددديدرالدددددىرزن  زلدددددملترزنر ت دددددةر ر        نئودددددتفملأ             نتقلددددديط ملرق ر

       التهمل 

 

                            د رلد حرزنالفد  رزنتخلفد  رادير ر         زالودتم زا                          ي رقلهرليرغ  رز جملاار

                                رف لددةرنتلددةيةرزن  زلددملترزنر ت ددةر                         تلدد ي رتلددكرزنادد زالر زن وددةو

                                                        التهم رالويمملر  ر  ررتم   مرايرتل ي رتلكرزناد زالر زن ودةور

                                                       الىرزن غمرليرزنق زازترزنت  أ رزنت لقةر تلةيةرزن  زلملت 

 

                                 لدددديرتخفدددديدرزن  زلددددملترالريلددددتةجلرتقدددد يمر ر        زالوددددتفملأ           يدددد رق ر

              اللرليرزنالا 

 

ر حملجددددةرز خاي ددددةرزنل  ملليددددةرقلددددىر زاأزت
ك
                                    لظدددد ز
ك
                  نةزج ددددةرزنيجددددارزنددددذلر ر     

           ت مل  رل ه 

                                                      لددددديرقجددددد راددددد ورزنددددد ب ر ددددد  رزنتلدددددةيةرالدددددىرزن  زلدددددملتر ميمدددددةرتلدددددكر

          زن  زلملت 

 نذنك 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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              غ زلملترزنتحقق   لي  %  52

        زنتح ي        غ زلملت   لي  %  22

       لقطةاة        م ملن        زنح أ          زن  زلملت   لي  %  42

   رر

       ملد     ادي       زنخفادة        زن  زلدة    تقد    ق       يجدةا   ال       ز  دةز      لطلدق      د 

 .       ن  مللية     ن       قنا

 
                     :رتلتثقمرليرزنتلةية:             زنملأ رزنثمللية

 
 

                      زنح أ ر م ل رلقطة .                                 زن  زلةرزن ملتجةرايرتك زارزنخملنفةر - ق  

                                               زن  زلةرزنن رتخاعرتلةي هملرن  ةررممللةليةر مللة.ر ر

                   زن وددددددةور زن  زلددددددملتر ر                             دددددد ر ددددددمل رادددددد ورتلدددددد ي رتلددددددكرزنادددددد زال - 2

                                                  زنخفاةرزنتةج ةرالتهملرضدميرزن لدةرزنحد أ رقادئ  ريتةجدلر

                                                   الدددىرزنالفدددد  رتلددد ي هملرلددددعر مللددد رزن  زلددددملتر الريمكددديرقجدددد زار

              تلةيةرالتهمل.ر

                                                     مكدددديرنددددةاي رزنملنيددددةرقجدددد زارتلددددةيةرالددددىرزن  زلددددملترزنندددد رتتددددةلىر ي - 1

ر
ك
 ل ي يةرزنملنيةرزن مللةر  ر ازا رزنملنيةرف ض ملر تح يل مل رامئ
ك
                                                        

                                                       قددددةزل  رزنادددد زالر زن وددددةورزن مل دددد  ر غ دددد رزن مل دددد   رزنر ت ددددةر

                                                   الدددىرزناددد زالر زن ودددةوررزننددد رت ددد ار تدددملاي رال دددقرننلددد رهدددذزر

                 ت ظيمدددد ري دددد ارا ددددهرر                                زنقددددمللة  ر دددد طرق رتحدددد أر مةجددددلرمدددد زار

                                                    ق املورزنتلةيةر زننلد ةرزنقد ا رنتخفديدر د رلدة رلديرقلدةز ر

                                             زن  زلددددددملترضددددددمير دددددد رقمصدددددد مرنلتخفدددددديدرالريتجددددددمل ارزننلددددددلر

         زنتملنية:

                    %رليرغ زلملترزنتحقق.  52 -

  .                   %رليرغ زلملترزنتح ي   22 -
  .                                  %رليرزن  زلملترزنح أ ر م ملن رلقطةاة  42 -

 

    رررر   ادددددددددير ر                                              ددددددددد رلطلدددددددددقرز  دددددددددةز رالريجدددددددددةارق رتقددددددددد رزن  زلدددددددددةرزنخفادددددددددة

  .            ن   رن  مللية ر         مايتي ألف
 

   لدددددير ر 1                                         :رتلدددددتثقمرلددددديرزنتلدددددةيةرزنلدددددملارقنتهدددددملر ددددد رزن  ددددد ر             املوووووادة الثانيوووووة

                            زنملأ رز  لىرليرهذزرزنقمللة :

   .                                 زن  زلةرزن ملتجةرايرتك زارزنخملنفة - أ  
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                                              زن  زلةرزنن رنمرتجارزن  ةررزنقمللةليةرتلةي همل. - ب  

                                                   زن  زلةرزنن رتق رميم هملراير مل  رقنارن   رن  مللية. - ج  

رنطلددلرزنالدداربهددملرلددعر - أ                                       ك                   زن  زلددةرزنندد رنددمرتددؤأرت دد رتخفيادد ملر  ددملاك

                                                زنادددددددد ي ةرق رزن وددددددددمر ددددددددئ رزن لدددددددددةرزنحدددددددد أ رنلدددددددد فعرق رنطلدددددددددلر

         زنتقلي .
 

                   زنددملأ رز  لدددىرلدديرهدددذزر              مدددملرل دد راليدددهر ر       زال تفددملظ     :رلدددعر             زنددملأ رزنثملنثددة

                                                       زنقددددمللة  رت لددددقرقجددددملا رتلددددةيةرقلرغ زلددددةريتجددددمل ارل  ددددملرزنتخفدددديدر

                                                    ل ل رزنليملارن   رن  مللية رالىرلةزفقةرلجلسرزنةاازا.ر

 

      تددددددددددملاي ر ر   612               لدددددددددديرزنقددددددددددمللة رامددددددددددمر ر  11             :رتلغددددددددددىرزنددددددددددملأ ر             زنددددددددددملأ رزن زت ددددددددددة

             زن  نددةر مةجددلر ر    3114                           )مددمللة رزنةزالددةرزن مللددةرن ددملور ر    3114 / 2 /  32

  .    3112 / 1 / 2      تملاي ر ر   422            زنقمللة راممر   لير ر  11      زنملأ ر

 

ُ                                      :رُي مدددددددد ربهدددددددددذزرزنقددددددددمللة رفدددددددددةار لدددددددد  ر ددددددددد رز ج يددددددددد  ر             زنددددددددملأ رز خملللدددددددددة   

         زن ومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               زن  زلةرزنن رتخاعرتلةي هملرن  ةررممللةليةر مللة.ر - ب  

                                              زن  زلةرزنن رنمرتجارزن  ةررزنقمللةليةرتلةي همل. ر - ج  

  .                                                ن  زلةرزنن رتق رميم هملرايرلملين رقنارن   رن  مللية ز - د  
 

 

 

                                 مددملرل دد راليددهرزنددملأ رز  لددىرلدديرهددذزر ر       زال تفددملظ   لددعر ر :             املووادة الثالثووة

                                                       زنقددددمللة  رت لددددقرقجددددملا رتلددددةيةرقلرغ زلددددةريتجددددمل ارل  ددددملرزنتخفدددديدر

                                                           ل ل رز خمسرلليملازترن   رن  مللية رالىرلةزفقةرلجلسرزنةاازا.ر

 

      تدددددددددملاي ر ر   612               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر  11   ر         تلغدددددددددىرزندددددددددملأ ر :             املوووووووووادة الرابعوووووووووة

             زن  ندددةر مةجدددلر ر    3114                           )مدددمللة رزنةزالدددةرزن مللدددةرن دددملور ر    3114 / 2 /  32

  .    3112 / 1 / 2      تملاي ر ر   422               ليرزنقمللة راممر ر  11      زنملأ ر

 
 ُ                                           ُي م ربهذزرزن  رفةار ل  ر  رز ج ي  رزن ومية. ر :             املادة الخامسة
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      ممرر    5       املادة

 

 
 
 ثالثا
 
     :  

 

                                                      تعفووون موووق ضووور بة الووودخل أربووواح الصوووادرات الصوووناعية اللبنانيوووة 

                            % مق الضر بة املتوجبة عليها.  50            املنشح بنسبة 

 

 مووق       11                          تعووديل الفقوورة تعووديل الفقوورة                       والعشوورو :والعشوورو :                      الثانيووةالثانيووة            املووادة املووادة 
 
 مووق مووق البنوود ثالثووا
 
    مووق البنوود ثالثووا
 
                  
 
              

            تووووووووووووار   تووووووووووووار             144144                                                        مموووووووووووورر مووووووووووووق املرسوووووووووووووم اإلشووووووووووووترا ي رقوووووووووووو  مموووووووووووورر مووووووووووووق املرسوووووووووووووم اإلشووووووووووووترا ي رقوووووووووووو        55            املووووووووووووادة املووووووووووووادة 

                                            بة الوودخل( املعودل بموجووب بة الوودخل( املعودل بموجووب                                       وتعديالتو  )قووانو  ضور وتعديالتو  )قووانو  ضور             19591959  //  66  //    1212

                20142014  //      248248                القانو  القانو  

  

رلددددديرزندددددملأ ر ر 3            ت ددددد  رزنفقددددد  ر
ك
          لددددديرزن  ددددد رثملنثدددددمل
ك
               لكددددد ارلددددديرزن ودددددةور ر 2              

                       ت  يئتدددهر)مدددمللة رضددد ي ةر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   366    امدددمر ر        زال دددر ز  

               حيدددد رت دددد حر مدددددملر ر    2236 /   265                           زندددد   (رزن دددد  ر مةجددددلرزنقدددددمللة ر

     يل :

  %ر  22 ر                                         لتفي رزنؤولملترزن  ملايةرلير لمرضد يب ري دملأ  ت - 3

                   زن ددددد ملايةرزنل  ملليددددددةر ر                                     لددددديرزناددددد ي ةرزنتةج ددددددةرالدددددىرقابدددددمللرلددددددملأازاهمل

                                                   دد ر ددمل رتحةيدد رز لددةز رزن ملتجدةرادديرزنت دد ي رقلددىرزن ددملا ر   ر     زننلدأ

                                                     زن ملللدددددددددددةر ددددددددددد رن  دددددددددددمل رالودددددددددددتثمملاهملر ددددددددددد رن  دددددددددددمل  رق ر ددددددددددد ر دددددددددددمل رقث دددددددددددملتر

                                             ملنامللددددد رن مليدددددملترزننلدددددملطرزن ددددد مل  رزندددددذلريمدددددملاسر ددددد ر          زودددددتخ زل ملر

       ن  مل .

 

 فدددددعر لددددد ةر
ُ
         ت
ُ
   %(ر  22                       قلدددددىر ملدددددةر وددددد    ر ملنئدددددةر) ر       زناددددد يب       ز حلدددددمر 

رليرزنل ةرزنن رينل رفتهملرهذزرزنقمللة .ر
ك
                                       خمسرو ةزترزات ملاز
ك
                   

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

                           ز ج ي  ر  رزنقطمل رزن  مل    ر          زالوتثمملازت             ليرقج رتشجيعر

      قاددملأ ر     ر                ىرزوددت ملأ راملفيتدده                                لدديرقجدد رللددملا  رزنقطددمل رزن دد   رالدد

    ر  يه        زنثقةرقن

              تحةيدد رقلددةزن مر                               ز لدد رريقتيدد  رتحف ددارزنالفدد  رالددىر               يدد رق ررهددذزر

    الدددددددىر ر               لدددددددمرضددددددد يب رجائددددددد              لدددددددير دددددددئ رلددددددد ح مر               قلدددددددىرذندددددددكرزنقطدددددددمل ر

          قابمل  م ر

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  امللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة الع

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 -  16      املادة 

 

      زنلدددد ةر ر     قا ددددملا                                            قذزر مددددعرفجددددار دددد رودددد ةرل ي ددددةرزاتبدددد رهددددذزرزنيجددددارلددددير

                                                   زنتملنيدددددةر لدددددا رلددددديرزنددددد بحرز حقيقددددد رزندددددذلريادددددة رمددددد ر  ددددد ر ددددددئ ر

                                                         زنلددد ةرزندددذ ةا  ر زذزرنددددمريكدددارهدددذزرزندددد بحرنت طيدددةرزنيجدددار املللددددهر

                                     زنلد ةرزنثملليدة ر زذزر قد رل دهر د  ارلدا ر ر     قابملل                  لا رالي رزنيجارلير

   لملر ر   قلى      الي  ر ر   ق                                       زنل ةرزنثملنثة.ر الريمكيرلق رهذزرزنيجار ر     قابملل   لير

                                      ت  رزنل ةرزنثملنثةرزنن رتل رو ةر مةاه.

                                                    يجددددلرزنت دددد يحرادددديرلقدددد زارزنيجددددارضددددميرزن لددددةرزنحدددد أ رنلت دددد يحر

                                             ايرزن بحرز حقيق  ر الىرزنلا رذزته.ر.........

.....      

.....      

.....      

 

                    موق املرسووم موق املرسووم         1616                                      إضافة نص إلوى املوادة إضافة نص إلوى املوادة                       والعشرو :والعشرو :                  الثالثةالثالثة          ملادة ملادة   اا

                                            وتعديالتوووووو  )قوووووووانو  ضووووووور بة وتعديالتوووووو  )قوووووووانو  ضووووووور بة             19591959  //  66  //    1212            توووووووار   توووووووار             144144                  اإلشووووووترا ي اإلشووووووترا ي 

              الدخل(الدخل(

 

 

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366 ر        زال دددددددددددددددر ز            لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةور ر  34               يادددددددددددددددمل رقلدددددددددددددددىرزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (رزن  رزنتملل : ر    3121 / 4 /  32

 

              نل ةرقضملفية.ر ر    2222 ر                               يمكيرت  ي رزنيجارز حملل ر ئ رو ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

رنلظددد   ر
ك
        لظددد ز
ك
                                   زن ددد  ةرزننددد ر ددد قري دددمل  رل هدددملرزنالفدددة ر ر         زالمت دددملأية    

رلير
ك
    تلا رلرازي رزات ملاز
ك
    ر    2231 /  32 / 3                   

                                                         لظددددد زرنألثددددد رزنلدددددلب رزننددددد رتلددددد ب ر دددددهرجملاحدددددةر ةا لدددددملرالدددددىرغملن يدددددةر

         زنالف   

رنلخلملا رزنك    رزنن رت  ارن ملررزنالفة ر ا ي ةرزند   
ك
                                                     لظ ز
ك
  الر ر     

                                                        ويمملرل همرزنالفة ر تلكرزنا ي ةرالىرقوملسرزن بحرز حقيق  ر

 

 ل لك،

                                                 تمرزمر زلرقاطملئهمرو ةرقضملفيةرنت  ي رتلكرز خلملا .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                            الناشووووووووووووووووووئة               الناشووووووووووووووووووئة                             شوووووووووووووووووور اتشوووووووووووووووووور ات            موووووووووووووووووونح الموووووووووووووووووونح ال                      والعشوووووووووووووووووورو :والعشوووووووووووووووووورو :          بعووووووووووووووووووةبعووووووووووووووووووة        الراالرا              املووووووووووووووووووادةاملووووووووووووووووووادة 

SSttaarrtt  uupp  ccoommppaannyy)) ) )    ضوور بة الووودخل ضوور بة الووودخل           علووىعلووى                    حسوو  ضوور  ي حسوو  ضوور  ي         مووقمووق                        

            سنواتسنوات          خمسخمس                      األرباح ملدة األرباح ملدة         على على 

  

  

ر لرلددددد رر ددددد  ر
ك
             ئفدددددمل
ك
 Start up        زن مل دددددئةر ر     لددددد  ملت  زن ر      تلدددددتفي     

company)) تدددملاي ر لددد رهددددذزر                  دددئ ر مدددسرودددد ةزترلدددير          زننددد رتنلدددأر ر              

                       ض ي ةرزن   رالدىرز ابدمللر      ملل ر                 لمرض يب ري ملأ ر            زنقمللة  رلير

 ر                         زات ملازرليرتملاي رق لملئهمل       و ةزتر ر    مس                       )ض ي ةرزن ملبرز   (رن  ر

                                            %رالىرز م رليرزن مللل  رن يهملرليرزنل  مللي  .  52              طرق رياة ر

 

 

                 ر قدد زاري دد اراددير       زالمتاددملا                                تحدد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ  را دد ر

              اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ملترج يددددددد  رت ددددددد رق رقمفددددددد ر           الدددددددىرق لدددددددملار ددددددد      تشدددددددجيعر  زن       لددددددديرقجددددددد ر

                                       زن  ي رليرزنل  ملتر  مللةرز ج بيةرل همل ر

                                                 لدددددديرقجدددددد رتشددددددجيعرتلددددددكرزنلدددددد  ملترالددددددىرتة يددددددارادددددد أر   دددددد رلددددددير

             زنل  مللي   ر ر        لتخ ل   زن

            رن  مل   ر        زالمت ملأل                      ليرقج رتنلي رزنقطمل ر

 

 نذنك ر

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  نية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانو 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                      مووونح حووووافز للشووور ات وامل سسوووات مووونح حووووافز للشووور ات وامل سسوووات                       والعشووورو :والعشووورو :                  الخامسوووةالخامسوووة              املوووادةاملوووادة 

                    القووووانو  القووووانو            هوووو اهوووو ا          نشوووورنشوووور              تووووار  تووووار          مووووقمووووق                                                          الصووووناعية والتجار ووووة التووووي تنشووووح الصووووناعية والتجار ووووة التووووي تنشووووح 

                                                              في مناطق ترغب الحمومة بتنميتهافي مناطق ترغب الحمومة بتنميتها            20242024  //    1212  //    3131                وللايةوللاية

  

 ر  لددي                             زن دد ملايةر زنتجملايددةرزنندد رتنلددأر                 زنلدد  ملتر زنؤولددملتر ر      تلددتفي 

             زنندددددددددد رتمددددددددددملاسر ر    2226 /  32 /  13        ن مليددددددددددةر                      تددددددددددملاي ر لدددددددددد رهددددددددددذزرزنقددددددددددمللة ر

       لير لمر                                                      لملا ملرزن ايس  ر  رزن ملاقرزنن رت غلرز حاةلةر ت مي هملر

ر ر 2 ر                      زناددد ي ةرالدددىرز ابدددمللرنددد        مللددد ر ر ر           ضددد يب ري دددملأ 
ك
 وددد ةزترزات دددملاز
ك
             

                                                   لدددديرتددددملاي رلمملاوددددةر لددددملا ملرزنف لدددد  ر مددددملرتخفدددددراوددددةورت ددددجي ر

                                                        نيملاهددددملر اوددددةورزنلدددد  رزنلدددد ةيةرزنتةج ددددةرالددددىرتلددددكرز نيددددملتر نلدددد ةر ر

                            ر مددددددملرت فدددددديرز  نيددددددةرزنندددددد رتددددددتمر     زنلدددددد ع                    %رايلددددددةرفردددددد  رزنلدددددد ةزتر  22

                                                ق ملأاهملر زوت مملن ملرنمملاوةر لملا ملرليراومرزن  ملا.

 

                  ق رالرتقد رميمددةراقسر ر                    لديرهددذزرز حلدمرزناد يب  ر        نئودتفملأ       يلدر طر

               يدددددددتمرتحةيل دددددددملرلدددددددير       قل   ددددددد ر           لئيددددددد  رأ الار ر    ثئثدددددددة                زندددددددمل رزنلدددددددتثم رادددددددير

 ر  
ك
    ز خدددملاجرق رتلددد ي هملرلقددد ز
ك
                                 ق رتقدددةور ملودددتخ زورامملندددةرن  ملليدددةرالر                      

ر بنلددددددددد ةر
ك
        يقددددددددد راددددددددد أهملرادددددددددير ملددددددددد  رن  ملليدددددددددمل
ك
           %رلددددددددديرلجمدددددددددة ر  42                          

                زن مللل  رن يهمل.

 

                       ت مي هددددملر م وددددةوريتخددددذر دددد ر                                 تحدددد أرزن ددددملاقرزنندددد رت غددددلرز حاةلددددةر دددد 

              لجلسرزنةاازا.

 

 

                  ملترلدد ملايةر تجملايددةر                                    لدديرقجدد رزنتحف ددارالددىرق لددملار دد  ملتر لؤولدد

                 لدير دئ رل ح دملر لدمر ر                                    ج ي  ر د رل دملاقرت غدلرز حاةلدةر ت مي هدمل

                                                ضدددددددد يب رنامللددددددددد رضددددددددد ي ةرزنددددددددد   رالدددددددددىرز ابدددددددددملل ر تخفددددددددديدراودددددددددةور

                                                         زنت دددجي ر زنلددد  رالدددىررنيملاهدددملر لدددير دددئ رقافدددملارز  نيدددةرزنلدددت ملةر

                              نمملاوةر لملا ملرليراومرزن  ملا

       نجدددددددمل ا ر                     ددددددد رزن مللدددددددمةر زن دددددددملاقرز ر       زال تظدددددددملظ               لددددددديرقجددددددد رتخفيدددددددار

                     ت ميةرل ملاقرج ي   

                            زنك  ددد  ر تخفددديدر لددد ةرزن طملندددةر ر          زالودددتثمملازت               لددديرقجددد رتشدددجيعر ر

                            زوتخ زوري راملللةرن  مللية 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 وجبةاألسباب امل النص املقترح النص الحالي

     رقوووو           اإلشووووترا ي        املرسوووووم )       الوووودخل       ضوووور بة        قووووانو      مووووق      31       املووووادة

  (        وتعديالت       1959 /   144
 

 

 

   13      زنملأ ر

                                                       تفدد ارزنادد ي ةرالددىرزندد بحرز حقيقدد رق رزندددمح أر  ددةا رلقطةاددةر

                                            ق رينددددددددددا رل ددددددددددهرناددددددددد ر ددددددددددخ را يعدددددددددد رلددددددددديرزندددددددددددمالف  رل لدددددددددد ر ر   ت ددددددددد 

                                           / . .روددد  ةرلئيدددد  ر  ملممليدددددةرقندددارن دددد   ر ياددددمل ر         202220222 /

                    ملدممليةرقندارن د  ر          /رلليةل           202220222                       دذزرزنتد دايد رل دلد ر/     قلىره

     ند ر                            /ر . .ر ملممليةرقندارن د  رناد        2220222                   نلدمالارزندمرا جر /

 :                                           رلملرياز رالىراملتقهرضميرزنل  طرز تية

 

                                                       نلدددددذ ةارقذزرنددددددمريتجدددددمل اروددددديرزنثملل دددددةرالددددد  رق رن مليدددددةرز خملللدددددةر -

 .    ل ية                                          زن ل يير ح رقمص مرنلذييريتملت ة رأازوةرجمل

                                                     نلددذ ةارزندددم مل   رت لددةرلق دد  ر الريقةلددة رت مدد رلددأجةار دد طر -

                                                زن لةرزندمق   ر مةجلر  ملأ را يةرلملأا رايرزنلج ةر      قث ملت

 .     زنصحة                        زنط يةرزن زامةر  ر ازا 

رقازلددددد رق رلطلقدددددملت رالدددددىرق رالر ر     نالدددددملت -                                                 م ددددد را زج ددددديرق رقذزر دددددي 

 .                                   يتجمل ارا أرز  الأرزندملتفي ييرز خملة

                                  زنددددددا ج  ريت ددددددملايرل  ددددددةرق ريلدددددد  ر  يفددددددةر ر                 دددددد ر ددددددمل ر ددددددمل ر دددددد رلددددددي

                                                      د رل همدملرلديرزنتنايد رزنددم طيرنل دملاب ر قذزر دمل رنلددا ج  ر       يلدتفي 

                              موق قوانو  ضور بة موق قوانو  ضور بة             3131                          تعديل املادةتعديل املادة    : :                 والعشرو والعشرو                   السادسةالسادسة            املادة املادة 

                    وتعديالت (وتعديالت (            19591959  //      144144                                                      الدخل )املرسوم اإلشترا ي رق  الدخل )املرسوم اإلشترا ي رق  

 

    امدمر ر        زال در ز                               لديرمدمللة رضد ي ةرزند   ر)زن ودةور ر  13           ت   رزنملأ ر

                              ت  يئته(ر حي رت  حر مملريل : ر    3121 /   366

 
                                                ي ةرالددىرزندد بحرز حقيقدد رق رزندددمح أر  ددةا رلقطةاددةر        تفدد ارزنادد

     ل لدددددد ر                   ا يعدددددد رلدددددديرزندددددددمالف  ر                 ينددددددا رل ددددددهرنادددددد ر ددددددخ ر ر  ق  ر   ت دددددد 

ر  ملددددممليةرزنددددارن دددد  ر      / . .ر  12 0 2      220222 /
ك
                   ودددد  ةر ثئثددددة رلليةلددددمل
ك
                  

         قث ددملرالدد ر  /ر  32 0 2      220222                                   ياددمل رقلددىرهدددذزرزنتد دايددد رل دلددد ر/ ر        ن  ملليددة 

ر  ملدددددددممليةرقنددددددارن ددددددد  
ك
                  لليةلددددددمل
ك
  /ر 2        02220222    جر /               نلدددددددمالارزنددددددددمرا  ر      

                      نددد ر ددد   رلددملريددداز رالدددىر    ناددد  ر    ن ددد      قنددار           ملدددممليةر ر  مل            . .رلليةلدد

 :                      املتقهرضميرزنل  طرز تية

                                                       نلددذ ةارقذزرندددمريتجددمل ارودديرزنثملل ددةرالدد  رق رن مليددةرز خملللددةر -

 .                                              زن ل يير ح رقمص مرنلذييريتملت ة رأازوةرجملل ية

                                                 نلدددددددذ ةارزنددددددددم مل   رت لدددددددةرلق ددددددد  ر الريقةلدددددددة رت مددددددد رلدددددددأجةار -

                            مةجددلرقفددملأ رلددملأا راددير ازا ر               زن لددةرزندددمق   ر           دد طرقث ددملت

                                      زنلؤ  رزالجتمملايةرتثب رز حملجملترز خمللة.

رقازلدد رق رلطلقددملت رالددىرق رالر ر     نالددملت -                                                 م دد را زج دديرق رقذزر ددي 

 .                                   يتجمل ارا أرز  الأرزندملتفي ييرز خملة

                                                    دد ر ددمل ر ددمل ر دد رلدديرزنددا ج  ريت ددملايرل  ددةرق ريلدد  ر  يفددةر -

                        ندددددم طيرنل ددددملاب ر قذزر ددددمل ر                      دددد رل همددددملرلدددديرزنتنايدددد رز       يلددددتفي 

                                                       يددددددددد رق رزنتنايددددددددد رزن دددددددددملال رزنلددددددددد  لرزن مدددددددددة ر دددددددددهر ملنيدددددددددملر زن دددددددددملن ر

                                             . ريلددا رلددملريقددملابرضدد ارز حدد رز أ دديرنألجددةارزنددذلر ر       422.222

      .   ر       122.222         زن ملن ر ر    3114             قم ر  رزن ملور

       نلدددد ةر ر    3114                                             يدددد رقلددددهرتددددمرافددددعرز حدددد رز أ دددديرنألجددددةارل ددددذرزن ددددملور

                                 رزنتناي رزن ملال رأ  رقلرت  ي            %ر ي مملر ق   322

                                                            يد رقلددهرتدمرت دد ي روللددلةرزن تدلر زن  زتددلرنل دمللل  ر دد رزنقطددمل ر

                                                     زن ددملور  ددذنكرنلم لمدد  ر دد رزنقطددمل رز خددملرر حيدد رقلدد ح رميمددةر

رالدددىرتلدددكرزن  زتدددلر ز جدددةار فقددد تر
ك
                              زنتنايددد رزن دددملال رلت ليدددةرميملودددمل
ك
                            

                              ملنتملل رزن مليةرزنتة مل رل همل 

رنلتقددددددددخمرزن قددددددد لرزن
ك
                  لظددددددد ز
ك
                                  ك  دددددددد ر تددددددد   رزنقيمددددددددةرزنلددددددد زايةررنل دددددددد  ر     

            زنل  مللية ر

                                                 ليرقج رتخفيارز ا ملارالىرزنالف  ر ا ي ةرزن    ر

 

 ،مق أجل ذلك

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 وجبةاألسباب امل النص املقترح النص الحالي

                                        يلدددتفي رزنا جدددمل رل مللدددفةر ددد رلدددملر ي همدددملر الدددىر                 ق الأرالدددىراملتق مدددمل

                               ز  لىرليرهذ رزندمملأ .ر   ر ملنةر                                م ورزندململ ز ر فقملر  املورزنفق  

                 ادددئ (ر ددد  رزندددا ج  ر                                       زاللف دددمل رزنقدددمللة  ر) جددد رق ر طدددئ را زجرق

 .                 ُ              يلتفي رزنا جرزندُملاورأفعرزن فقة

                                                        قذزر دددددمل رزنةزنددددد رالريت دددددملايرامدددددئرلدددددأجةازرق ر مللددددد را جتدددددهرتت دددددملاير

                                                      ل  دةرق رتلد  ر  يفدةر ملضد ةرنلاد ي ةرودملاتئذرتلدتفي رزنا جددةر

                                            زندم طيرنل ملابرلير ملل رزنتناي رايرزنا جر مملر                 ائ  رالىرزنتناي 

                                فقددملر  اددملورزنفقدد  رز  لددىرلدديرهددذ ر                           لددير مللدد رزنتنايدد رادديرز  الأ

 .       زندمملأ 

                            يلددتفي رزنا جدمل رل مللدفةر د رلددملر                         نلدا ج  رق الأرالدىراملتق مدمل

             ز  لدىرلديرهدذ ر                                             ي همملر الىرم ورزندململ ز ر فقملر  املورزنفق  

                                                        زندمملأ .ر   ر ملنةرزاللف مل رزنقمللة  ر) جد رق ر طدئ را زجرق 

 .                                  ُ              ائ (ر   رزنا ج  ريلتفي رزنا جرزندُملاورأفعرزن فقة
 

                                              زنةزن رالريت دملايرامدئرلدأجةازر  مللد را جتدهرتت دملاير        قذزر مل ر -

                                               ل  دددددةرق رتلددددد  ر  يفدددددةر ملضددددد ةرنلاددددد ي ةرودددددملاتئذرتلدددددتفي ر

                               زندددم طيرنل ددملابرلددير مللدد رزنتنايدد ر                        زنا جددةراددئ  رالددىرزنتنايدد 

            فقدددملر  ادددملور                                       اددديرزندددا جر مدددملر لدددير مللددد رزنتنايددد راددديرز  الأ

 .                           زنفق  رز  لىرليرهذ رزندمملأ 

 

رلير ز ر                    تط قرق املورهذ رزنملأ 
ك
    ات ملاز
ك
      3 / 3 / 2222    .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

59 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

رنقدددمللة رلةزالدددةر ر                    لددديرمدددمللة رضددد ي ةرزنددد    ر  12      زندددملأ ر
ك
               )ل  ندددةر فقدددمل
ك
           

  (    2231      زن ملور

                                                         ددد أرل دددد  رزنادددد ي ةرالددددىرقابدددمللرزن دددديرزنتجملايددددةر زن دددد ملايةر غ دددد ر

                             زنتجملايةرالىرزن ةا رزنتملنية:

                                                      %ر)قار ةر ملنئة(راديرزنقلدمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذلرالريتجدمل ار 6 -

                       / . .رتل ةرلئي  رن   .         1.222.222 /

                                                  )و  ةر ملنئة(راديرزنقلدمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذلريايد رادير  %ر 2 -

                                / . .رتلددددددددددددددددددددددددددددددد ةرلئيددددددددددددددددددددددددددددددد  رن ددددددددددددددددددددددددددددددد  ر الريتجدددددددددددددددددددددددددددددددمل ار         1.222.222 /

                    ال ييرللية رن   . ر     قار ة      / . .ر          26.222.222 /

                                                     %ر)زث ملرال ر ملنئة(رايرزنقلمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذلريايد ر  32 -

                                         /ر . .رقار ةر ال ييرللية رن   ر الريتجمل ار          26.222.222    اير/

                                /ر . .رقار ةر  مل  رللية رن   .    222.      26.222 /

                                               %ر)ودددددتةرالددددد ر ملنئدددددة(راددددديرزنقلدددددمرز خملضدددددعرنلاددددد ي ةرزندددددذلر  34 -

                       ملددد  رلليدددة رن ددد  ر الر ر     قار دددة       /ر . .ر          26.222.222         يايددد رادددير/

                              / . .رلمليةر قار ةرلئي  رن   .           326.222.222        يتجمل ار/

-  

                    مووووووووق املرسوووووووووم مووووووووق املرسوووووووووم         3232                        تعووووووووديل املووووووووادة تعووووووووديل املووووووووادة     : :                 والعشوووووووورو والعشوووووووورو                   السووووووووابعةالسووووووووابعة            املووووووووادة املووووووووادة 

                                وتعديالتوووووووو  )قووووووووانو  وتعديالتوووووووو  )قووووووووانو              19591959  //  66  //    1212            تووووووووار   تووووووووار             144144                            االشووووووووترا ي  رقوووووووو  االشووووووووترا ي  رقوووووووو  

            توووووووار   توووووووار             144144                                                                            ضووووووور بة الووووووودخل( املعدلوووووووة بموجوووووووب القوووووووانو  رقووووووو  ضووووووور بة الووووووودخل( املعدلوووووووة بموجوووووووب القوووووووانو  رقووووووو  

    ((        20192019                            )موازنة العام )موازنة العام             20192019  //  77  //    3131

 

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366                       لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةورزال دددددددددددددددر ز  رامدددددددددددددددمر ر  12           ت ددددددددددددددد  رزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتددددهر)مددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   (رزن  نددددةر مةجددددلر ر  21  31 / 4 /  32

       (ر حيد ر    2231              )لةزالدةرزن دملور ر    2231 / 2 /  13      تدملاي ر ر   366            زنقمللة راممر

              ت  حر مملريل :

                                                         ددد أرل دددد  رزنادددد ي ةرالددددىرقابدددمللرزن دددديرزنتجملايددددةر زن دددد ملايةر غ دددد ر

                             زنتجملايةرالىرزن ةا رزنتملنية:

رالر6 - رزنذل رنلا ي ة رز خملضع رزنقلم راي ر ملنئة( ر)قار ة %

 للية رن   .رو  ةر ال   / . .ر22.222.222جمل ار/يت

رايرزنقلمرز خملضعرنلا ي ةرزنذلرياي ر2 - %ر)و  ةر ملنئة(

ر/ ر22.222.222اي ر ال   / . . ر الررو  ة رن    للية 

 للية رن   .رزثق ر و    / . .ر22.222.222يتجمل ار/

رزنذلر32 - رنلا ي ة رايرزنقلمرز خملضع رال ر ملنئة( ر)زث مل %

ر22.222.222ياي راير/ ر و    /ر . . للية رن   ر الررزثق 

 للية رن   .رلئةر زثق ر وت  /ر . .ر342.222.222يتجمل ار/

%ر)وتةرال ر ملنئة(رايرزنقلمرز خملضعرنلا ي ةرزنذلر34 -

للية رن   ررلئةر زثق ر وت  /ر . .ر342.222.222ياي راير/

ر/ ريتجمل ا ر132.222.222 ال رال  ر/ . . ر زثق  رثئثمملية

   .للية رن 

رنت هةارميمةرزن ملةرزنل  مللية 
ك
                              لظ ز
ك
     

                                                        لدديرقجدد رتخفيددارز ا ددملارزنادد يبيةرالددىرزنالفدد  ر ادد ي ةرزندد   ر

         ز ابملل    الىر

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر

 

 ر           زنندددد ر ضدددد  همل ر  ية     زفلددددئ                                للدددد   رزنقددددمللة رز خددددملرر ةضددددعرز خطددددةر

                                                 ز حاةلدددددددةرزنلدددددددمل قةرتادددددددميرافدددددددعرل ددددددد الترزناددددددد ي ةرالدددددددىر ددددددد  ملتر

           %راددددديرزن دددددملور  22    ر     2221   ر    2222             %راددددديرزن دددددملل  ر  35 ر   قلدددددى       ز لدددددةز ر

          لملرت  . ر    2226

 

                                                 ه دددددددددددمل رزمرددددددددددد زلرن فدددددددددددعرل ددددددددددد الترزناددددددددددد ي ةرالدددددددددددىرزنالفددددددددددد  رزندددددددددددذيير

                                                            يلددتثم   رزنددةزأرزنتددةف  ر دد رز اار  دد ر ملا هددملر ملوددت  ملارلددملريت لددقر

          ن ر  نية.         ملنةزأرز
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                                               %ر) ز دددددد ر الدددددد يير ملنئددددددةر(رادددددديرزنقلددددددمرز خملضددددددعرنلادددددد ي ةر  23 -

                              /ر . .رلمليددةر قار ددةرلئيدد  رن ددد  ر          26.222.222 3              زنددذلريايدد راددير/

                          / . .رلمليتدددددددددمل ر  ملدددددددددةر الددددددددد   ر           222.222.222            الريتجدددددددددمل ار/

            للية رن   .

                                              %ر) ملددددةر الدددد   ر ملنئدددددة(رادددديرزنقلدددددمرز خملضددددعرنلاددددد ي ةر  22 -

               ملةر الد   ر ر      لمليتمل        /ر . .ر           222.222.222             زنذلرياي راي/

            للية رن   .

 

                زنلدددد  ملترزنحدددد  أ ر ر-                                  قابددددمللر دددد  ملترز لددددةز ر)زنلددد  ملترزن فلددددة    قلدددملر

                                              ددد  ملترزنتةلددديةر مل وددد مر ملننلددد ةرنللددد  ملارزنةلددد  (ر ر-        زنلدددؤ نية

                     %ر)و  ةرال  ر ملنئة(.  32                         فتخاعرنا ي ةر لبيةرم اهملر

 

                                                     ا دددد ر لددددملبرزنادددد ي ةريردددد  رلدددديرزندددد بحرز خملضددددعرن ددددملرلددددملر ددددمل رأ  ر

                                             ز نارن   .ر الرتامل رقيةرائ  رالىرقل رزنا ي ة.

رليرقام
ك
       يط قرهذزرزن  رزات ملاز
ك
  .    2231         مل رزن ملور                     

رنلا ي ةر23 - رز خملضع رزنقلم راي ر ملنئة( ر ال يي ر) ز   %

ر132.222.222زنذلرياي راير/ ر . . رثئثممليةر زثق رال  /

وتممليةر  مسر/ . .ر422.222.222للية رن   ر الريتجمل ار/

 للية رن   .ر و    

%ر) ملةر ال   ر ملنئة(رايرزنقلمرز خملضعرنلا ي ةر22 -

ر/ راي رياي  ر . .422.222.222زنذل ر  مسرر/ وتمملية

 للية رن   .ر و    

 

                زنلدددد  ملترزنحدددد  أ ر ر-                                  قابددددمللر دددد  ملترز لددددةز ر)زنلدددد  ملترزن فلددددة    قلددددملر

                                              ددد  ملترزنتةلددديةر مل وددد مر ملننلددد ةرنللددد  ملارزنةلددد  (ر ر-        زنلدددؤ نية

                     %ر)و  ةرال  ر ملنئة(.  32                         فتخاعرنا ي ةر لبيةرم اهملر

 

                                                     ا دددد ر لددددملبرزنادددد ي ةريردددد  رلدددديرزندددد بحرز خملضددددعرن ددددملرلددددملر ددددمل رأ  ر

                                           نارن   .ر الرتامل رقيةرائ  رالىرقل رزنا ي ة.  ز 

رلير
ك
    يط قرهذزرزن  رزات ملاز
ك
                     3 / 3 / 2222    .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

61 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 ر    3121 / 4 /  32 ر     تدددددددملاي  ر   366 ر   امدددددددم ر        زف دددددددر ز   ر      زن ودددددددةو ر  لدددددددي ر  61 ر     زندددددددملأ 

  (     زن    ر     ض ي ة ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 

   :ر  61      زنملأ ر

 

 

 

 

 

        ق ري دد لر ر  63                            الر ملضدد ةرنلتاليددار فقددملرنلمددملأ ر                الددىرلدديريدد فعرقلددةز

                                                 اددددددديرهدددددددذ رز لدددددددةز رضدددددددميرزن لدددددددةرزنحددددددد أ رنلت ددددددد يحراددددددديرقابمل دددددددهر

                                                     ز خمللدددددةرت ددددد رق ريادددددة رمددددد رزمتطدددددعرل هدددددملرزناددددد ي ةرزنحلدددددةبةرالدددددىر

                                       زنلدددمل قة.ريجدددلرتلددد ي رهدددذ رزناددد ي ةرزنقتط دددةر ر  62           قودددملسرزندددملأ ر

                        قلىرز خاي ةرلعرزنت  يح.

 

                    مووووق املرسوووووم مووووق املرسوووووم         4343                  نووووص املووووادة نووووص املووووادة               تعووووديلتعووووديل      ::                والعشوووورو والعشوووورو                   الثامنووووةالثامنووووة            املووووادة املووووادة 

                                            وتعديالت  )قانو  ضور بة وتعديالت  )قانو  ضور بة             19591959  //  66  //    1212            تار   تار             144144                          اإلشترا ي رق  اإلشترا ي رق  

              الدخل(الدخل(

 

      تددددددددملاي ر ر   366    امددددددددمر ر        زال ددددددددر ز            لدددددددديرزن وددددددددةور ر  61              ي دددددددد  رلدددددددد رزنددددددددملأ ر

                                            ت  يئتددهر)مددمللة رضدد ي ةرزندد   (ر حيدد ري دد حر مددملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :

 

 ر                                                    الددىرلدديريدد فعر دد رودديمل رلمملاوددةر لددملاهرقلددةزالر ملضدد ةرنلتاليددا

راددددددددديرهدددددددددذ رز لدددددددددةز ر يلددددددددد أر ر  63             فقدددددددددملرنلمدددددددددملأ ر
ك
                     ق ري ددددددددد لرف دددددددددليمل
ك
             

رليرنهمليةر  رف  رت  رق رياة رم ر ر  32                 زنا ي ةرضميرل لةر
ك
                                يةلمل
ك
    

  .  62                                          زمتطعرل هملرزنا ي ةرزنحلةبةرالىرقوملسرزنملأ ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 يددددددد رق رزن  يددددددد رلددددددديرقادددددددحملبرزن ددددددديريمملاودددددددة رقامدددددددمل ر  دددددددةا ر

                اممل رهؤالارالويمملر           ت  اجرضميرق ر                          لكتةلةر حملجملتر مللةرنل   رال

                                                 تليي رزن ملا ر قاممل رزن ئطر زنط شر زن همل ر  ئفه ر

                                                   يدددددد رقلددددددهرالري فدددددديرقلرأ دددددد رلدددددديرزنادددددد ي ةرقالر دددددد  رلدددددد يحر ددددددد ر

                             زنا يب ر تةويعرمملا  رزنالف  ر ر       زالنرازو                      زنقمللة ر ليرقج رتف ي ر

رالىر قة رز خاي ة.
ك
                    فمل مل
ك
       

 

 ل لك،

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  يالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعد

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                        إجووووووووراء إعووووووووادة تقيووووووووي  اسووووووووتثنائية إجووووووووراء إعووووووووادة تقيووووووووي  اسووووووووتثنائية     : :                                 التاسووووووووعة والعشوووووووورو التاسووووووووعة والعشوووووووورو             املووووووووادة املووووووووادة  

                                                                                                            لألصووول الثابتووة للمكلفووي  بضوور بة الوودخل وللعقووارات املشوومولة لألصووول الثابتووة للمكلفووي  بضوور بة الوودخل وللعقووارات املشوومولة 

 مق املادة 
 
 مق املادة بححكام البند ج مق ثالثا
 
          بححكام البند ج مق ثالثا
 
                                 
 
                                  انو  ضر بة الدخل انو  ضر بة الدخل         مق قمق ق        4545                       

            تووووووووووووار   تووووووووووووار           6464                              مووووووووووووق القووووووووووووانو  رقوووووووووووو  مووووووووووووق القووووووووووووانو  رقوووووووووووو          1313                                      املعدلووووووووووووة بموجووووووووووووب املووووووووووووادة املعدلووووووووووووة بموجووووووووووووب املووووووووووووادة 

2020    //  1010    //  20172017          

 

                                                        يجددةارقجدد زارقاددملأ رتقيدديمرزوددت  ملايةرنأللددة رزنثمل تددةرنلمالفدد  ر ر - 3

ر
ك
  ادد ي ةرزندد   ر نل قددملازترزنلدددمةنةر أ اددملورزن  دد رجرلدديرثملنثدددمل
ك
                                                      

                                        لدديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   رزن  نددةر مةجددلرزنددملأ ر ر  62         لدديرزنددملأ ر

رنملريل : ر    2232 /  32 /  22      تملاي ر ر  46         مللة راممر      ليرزنق ر  31
ك
         فقمل
ك
     

                                                   إجوووراء إعوووادة تقيوووي  اسوووتثنائية لألصوووول الثابتوووة للمكلفوووي   -   أ

              بضر بة الدخل:

                                             يجددددددددددةارنأل ددددددددددخملررز حقيقيدددددددددد  ر زن  ددددددددددةي  رزنلددددددددددال  ر ملددددددددددكر

ر   دددددةررممللةليدددددةرق رت ظيميدددددةر نددددد  ر
ك
                               لحملوددددد ةرل تظمدددددةرامدددددئ
ك
                 

 ر        رقجددددد زا    2222 /  32 /  13                               ز ددددد  رفقددددد  ر ضدددددميرل لدددددةرتنتهددددد ر ددددد ر

          ) مدددددددملرفتهدددددددملر ر                                          قاددددددملأ رتقيددددددديمرزودددددددت  ملايةرن  مللددددددد رز لدددددددة رزنثمل تدددددددة

                                       ز ودددددددددددددد مر ودددددددددددددد  زترزندددددددددددددد يير ودددددددددددددد  زتر   دددددددددددددد رزنلددددددددددددددملا ةر

                                                       زن قملازتر زنةجةأزترزنثمل تةرز    (رنتصدحيحررثدملارزنتقدخمر

                                           زن ق لرزن ملتجرايرزنت ي  ر  رميمرتلكرز لة .

 

 

                                                          ي رت   رق رزن  ي رليرزنالف  ر ا ي ةرزند   رندمريتمك دةزرلدير

  ر          زالوت  ملاية                       ليرق املورقاملأ رزنتقييمر ر        زالوتفملأ 
ك
 زنن رقم ترومل قمل
ك
                

 

                                   خمرزن قدد لرزن ددملتجرادديرزنت ي دد ر دد رمدديمر                      لدديرقجدد رتصددحيحررثددملارزنتقدد

                                                   ز لددددددددة رزنثمل تددددددددةرنلمالفدددددددد  ر ادددددددد ي ةرزندددددددد   رالددددددددىرقوددددددددملسرزندددددددد بحر

                                                        ز حقيقدددد  ر ادددديرزنت ي دددد ر دددد رمدددديمرزن قددددملازترزنندددد ريملك ددددملرز  ددددخملرر

رلددديرقلدددة رلمملاودددةر
ك
                زنط ي يدددة رق رزن  ةيدددة ر زننددد رالرتلدددا رقلدددئ
ك
                                      

        امل م ر

       نالفددد  ر                                                يددد رقلدددهريقتيددد  رزنلدددممللر ادددحملبرزن قدددملازترلددديرغ ددد رز

                 ن قددددملازاهمرت دددد رق ر ر         زوددددت  ملاية                                ادددد ي ةرزندددد   رقجدددد زارقاددددملأ رتقيدددديمر

رنلا ي ة 
ك
         قل حرهذزرزن بحر ملض مل
ك
                     

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                     تت دددددمل  رامليدددددةرقادددددملأ رزنتقيددددديمرجميدددددعرز لدددددة رزنلدددددملارقنتهدددددملر ددددد ر

 اجةر  رميةأرزنؤولةر تملاي رومل قرندأل  ر   زنف
ُ
                                     ق  رزنلمل قةر زن
ُ
               

                             ر  ددددددد طرق رالرتايددددددد رميمدددددددةرز لدددددددة ر    2222                لدددددددير دددددددمللة رزنثدددددددمل  ر

                                                    زن دددددملأرتقييم دددددملراددددديروددددد  رزنلدددددة ر تدددددملاي رقجددددد زارامليدددددةرقادددددملأ ر

         زنتقييم.

 ر       زنحلفدددد          ز خبدددد زار                                    تجدددد  رامليددددةرقاددددملأ رزنتقيدددديمر ةزوددددطةرق دددد ر

                       ةرنل قملازترزنن رتلا ر                     رن  مل ر ذنكر ملننل ر               لتخم  رزن قملال  ن

ر
ك
 قلددةال
ك
                                              بةزوددطةرق دد رز خبدد زارزن تلدد   رقلددىرلقمل ددةر بدد زار      ثمل تددةر    

                              ملننلددد ةرن قيدددةرز لدددة  رريختدددملا ر ر                        زنحملوددد ةرزنجدددملايير ددد رن  دددمل 

  ر            لمل لرزن ئمة.

                                                      تخادعرزنف  مدملترزفيجمل يدةرزن ملتجدةراديرامليدةرقادملأ رزنتقيدديمر

   مدددةر                  ) ملدددةر ملنئدددة(رلددديرمي ر % 5                          ناددد ي ةر لدددبيةرج يددد  رل ددد ن ملر

              هذ رزنف  مملت.

                            َّ                             يلتفي رليرقاملأ رزنتقييمرزن يَّ ةر  رهذ رزنملأ  رزنالفة رالدىر

                                                 قوددددددملسرزندددددد بحرزنقطددددددة رق رزنقدددددد ا رقذزرثبدددددد ر جددددددةأرللددددددت  زتر

                                       تلمحر إاملأ رتقييمرا ملل رز لة رزنثمل تة.

                                                ددددددددد رلطلدددددددددقرز  دددددددددةز  رالريجدددددددددةارق رتت دددددددددملاارهدددددددددذ رز  ادددددددددملو ر

          ليار وددددددددددملا ر                                      ملننلدددددددددد ةرنلم ددددددددددملا  رلددددددددددعرمددددددددددمللة رزن قدددددددددد ر زنتلدددددددددد

                                                   زن  ةررزنت ظيميةر زنتط يقيةرزن ملأا رايرل   رن  مل .

رزنتفدددد ألرادددديرقلرقلدددد رلدددديرز لددددة رزن ددددملأرتقييم ددددملر                                                     دددد ر ددددمل رتددددم 

ر  اددددملورهددددذ رزنفقدددد  رم دددد رلددد  ارثددددئترودددد ةزترالددددىرتددددملاي ر
ك
                                                فقدددمل
ك
    

                                                       قاملأ رزنتقييمريحتللرابحرزنتحلد  ر دملنف  ر د  رميمدةرزنتفد ألر

                                 ايرز ل ر ميمتهرم  رقاملأ رتقييمه.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    إجوووراء إعوووادة تقيوووي  اسوووتثنائية للعقوووارات املشووومولة بححكوووام  -   ب

 مووووق املووووادة 
 
          البنوووود ج مووووق ثالثووووا
 
                     مووووق قووووانو  ضوووور بة الوووودخل     45                

      توووووووووار       64               موووووووووق القوووووووووانو  رقووووووووو      13                   املعدلوووووووووة بموجوووووووووب املوووووووووادة 

20  / 10  / 2017    :  

                                                     يجددددةارنأل ددددخملررزنط ي يدددد  ر زن  ددددةي  رزنلددددملارقنددددتهمر دددد رزن  دددد ر

      تدددددددددملاي ر ر  46        لة رامدددددددددمر                                 "ج"رلددددددددديرزندددددددددملأ رزنثملنثدددددددددةرالددددددددد  رلددددددددديرزنقدددددددددمل

                                      ر نددددددد  ر ز دددددددد  رفقدددددددد  ر ضددددددددميرل لددددددددةرتنتهدددددددد ر دددددددد ر    2232 /  32 /  22

                                             رقجددددد زارقادددددملأ رتقيددددديمرزودددددت  ملايةرنل قدددددملازترزننددددد ر    2222 /  32 /  13

          يملاةنهمل.

                                                          تج  رامليةرقاملأ رزنتقييمر ةزوطةرق  رز خبد زارزن تلد   رقلدىرر

                                                         لقمل ةر ب زارزنتخم  رزن قملالر  رن  مل ريختملا رلمل لرزن ئمة.

                                            مددملترزفيجمل يددةرزن ملتجددةرادديرامليددةرقاددملأ رزنتقيدديمر           تخاددعرزنف   

                           %ر)ثئثدةر ملنئدة(رلديرميمدةرتلدكر 1                          نا ي ةر لبيةرج ي  رل  ن ملر

          زنف  مملت.

                                                    تلددددد أرزناددددد ي ةرالدددددىرزنف  مدددددملترزفيجمل يدددددةرزن ملتجدددددةراددددديرامليدددددةر

ر ملنرازليرلعرتق يمراللرزنةزفقةرالىرقاملأ ر
ك
                                         قاملأ رزنتقييمرلق ز
ك
                  

                             زنتقييمرقلىرزفأزا رزنا يبية.

                                                        ب رزنة   رزنملنيةرزنخت ةرت مليةرقاملأ رزنتقييم ر قذزرافا ر ت

ن رهدذ رزن تيجدة ريتةجدلرالتهدملرق دئألر                                                            زنةزفقةرالىرلتيج هملرق را  

                                                  قادددددددحملبرزن ئمدددددددةرم زاهدددددددملر دددددددملن فدرق ر ملنت ددددددد ي ر يحدددددددقرن دددددددؤالار

ر
ك
 زالار زارقلملور ج ةرزالار زضملترزنخت ةر ا ي ةرزن   ر فقدمل
ك
                                                    

                      رزفج زازترزنا يبية.                           نأللة رزن  ةررالتهملر  رممللة 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    يلدددددد أرقاددددددحملبرزن ئمددددددةرزنلددددددملارقنددددددتهمر دددددد رزنفقدددددد ت  ر"ق"ر ر"ب"ر - 2

                                                          قائ  رف  رزنا ي ةرزن ملتجرايرقأ مل رايملأ رالىرلتيجةرزنتقييمر

                                                      ددئ رل لددةر دد  ييرلدديرتددد ل  مرمدد زارزفأزا رتحدد راملالددةروددد يمل ر

                                                      فملادددد  ر لدددد  هملرت ددددملأ ر لدددد ةرزنفملادددد  رالددددىرودددد  زترز خاي ددددةرندددد  ر

                                       لددددىر دددد  رزنتلدددد ي  ر مددددملريمكدددد همرزوددددر جمل رفدددد  ر            مددددسرودددد ةزترق

رالدىر                                                  ك     زنا ي ةرزنتةجلرن مر د ر دمل رتخفديدرزنتقيديمر ذندكر  دملاك

                                          اللر ط ريق لةلهرقلىرزنة   رزنملنيةرزنخت ة.

                                                        يمكيرتم ي رزن لةرزن طمل رفج زارامليدةرقادملأ رزنتقيديمرند ت  ر ر - 1

                                              فقددددد  ر ددددد رلدددددد  رنددددد  روددددددتةرق ددددد   ر مةجدددددلرل وددددددةوريتخدددددذر دددددد ر

                                 ازار  ملارالىرزمر زلر اي رزنملنية.          لجلسرزنةا 

                                                  تحددد أرا ددد رزالمتادددملا رقلدددة رتط يدددقرهدددذ رزندددملأ ر قددد زاري ددد ار ر - 6

                اير اي رزنملنية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

ر32/4/3121رتملاي ر366راممرزال ر ز  رزن وةورلير61رزنملأ 

 (زن   رض ي ةرممللة  )ر ت  يئته

 

 

 49املادة 

 
 

 

 

ر ز جةا  زن  زتل لجمة  زن ملفية  غ    ملنةزاأزت يق  

 زن ق ية  زن ملفع  زف  زليملت  ز جةزاا  زنت ةياملت  زنتخ ي ملت

 . زن ينية

                                وم االشووووترا ي رقوووو  وم االشووووترا ي رقوووو                مووووق املرسوووومووووق املرسوووو        4949                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة       ::                الثالثووووو  الثالثووووو                املووووادةاملووووادة

                                                          وتعديالت  )قانو  ضر بة الدخل(وتعديالت  )قانو  ضر بة الدخل(            19591959  //  66  //    1212            تار   تار             144144

 

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366    امدددددددددددددددمر ر        زال دددددددددددددددر ز            لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةور ر  61            ت ددددددددددددددد   رزندددددددددددددددملأ ر

                                            ت  يئتددهر)مددمللة رضدد ي ةرزندد   (ر حيدد رت دد حر مددملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :
 

        ز جدددةار        زن  زتدددل      لجمدددة          زن دددملفية     غ ددد            دددملنةزاأزت     يق ددد 

 ر       زن ق يدة         زن ملفع            زف  زليملت    زاا       ز جة             زنت ةياملت            زنتخ ي ملت

                                                ر  دددد ر ددددمل رتددددمرتخفدددديدرتلددددكرزن  زتددددلر للحقملاهددددملرنةجددددةأر         زن ينيددددة

                                                    لبدد ارمددمللة  رق رتلددبلرتخفددديدروددملاملترزن مدد رتحتلددلرزناددد ي ةر

                             تل أرالىرقوملسرزن ل رزنخفد.

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 يدددد رق رزن  يدددد رلدددديرقاددددحملبرزن مدددد رامدددد  زرقلددددىرتخفدددديدرقجددددةار  

                   زن ددد  ةرزننددد ري دددمللة ر ر         زالمت دددملأية                            زن ددمللل  رنددد يهمرلتيجدددةرز  ضدددمل ر

                                                           ل هملرالرويمملرتلبلرزنش ر  رزن  الارز ل    ر رلبلرجملاحةر ةا لملر

                                                      زننددددد رقجبددددد اهمرالدددددىرزفمفدددددمل رز جائددددد راددددديرزن مددددد  ر لتيجدددددةرتقلدددددي ر

             وملاملترزن م  

رن  ف مرليرزن م                     ي رق رز ج زاراض
ك
                 خةزرن ذزرز ل رتفملأيمل
ك
                     

                                                      يددددددد رق رزن  زندددددددةرزناددددددد يبيةرتقتيدددددددد  رق رتلددددددد أرزناددددددد ي ةرالددددددددىر

                                         زن  زتلرزنف ليةرزنن ريتقملضملهملرزنلتخ لة  

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 ر    3121 / 4 /  32 ر     تدددددددملاي  ر   366 ر   امدددددددم ر        زال دددددددر ز   ر      زن ودددددددةو ر  لدددددددي ر  24 ر     زندددددددملأ 

 ر  لدددي ر  65 ر     زندددملأ  ر      مةجدددل ر      زن  ندددة  (ر     زنددد    ر     ضددد ي ة ر      مدددمللة   ) ر         ت  يئتددده

 ر      زن مللدددددددددة ر       زنةزالدددددددددة ر      مدددددددددمللة   ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تدددددددددملاي  ر   366 ر   امدددددددددم ر        زنقدددددددددمللة  

  (    2231 ر    ن ملو ر      زنلحقة ر          زنةزالملت

 

 

 

  :  56      املادة 

 

 

 

 

 

ر          تفدددد ارزنادددد  
ك
 ي ةرالدددددىرزنددددةزاأزترزنلدددد ةيةرزن دددددملفيةرزنحدددد أ ر فقدددددمل
ك
                                            

                                 ليرمدمللة رضد ي ةرزند   رت د رق ريندا ر ر  22   ر  61   ر  65              املورزنةزأر

ر  اددملور
ك
       ل هددملرنادد ر ددخ را يعدد رلدديرزنالفدد  رزنتنايدد رزن ددملال ر فقددمل
ك
                                                  

                                     لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرزنددددددددددد   رضدددددددددددميرذزترزنلددددددددددد  ط ر ر  13      زندددددددددددملأ ر

             ملليدددددةرلددددديرقودددددملسر                                           ملفضدددددملفةرقلدددددىرتنايددددد رل لددددد رالددددد  رلئيددددد  رن ددددد  رن  

                           زن ملشرزنتقملا لرنلمتقملا يي.

 

                    مووووووووووق املرسوووووووووووم مووووووووووق املرسوووووووووووم         5656                        تعوووووووووديل املووووووووووادة تعوووووووووديل املووووووووووادة     : :                   والثالثووووووووووو  والثالثووووووووووو                    الحاديووووووووووةالحاديووووووووووة              املوووووووووادةاملوووووووووادة

                                            وتعديالت  )قانو  ضور بة وتعديالت  )قانو  ضور بة             19591959  //  66  //    1212            تار   تار             144144                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

            تووار   تووار             144144                              مووق القووانو  رقوو  مووق القووانو  رقوو          4848                                                    الوودخل( املعدلووة بموجووب املووادة الوودخل( املعدلووة بموجووب املووادة 

                  حقوووووة لعوووووام حقوووووة لعوووووام                                                                       )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة واملوازنوووووات امل )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة واملوازنوووووات امل             20192019  //  77  //    3131

20192019        ))    

  

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366    امدددددددددددددددمر ر        زال دددددددددددددددر ز            لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةور ر  24           ت ددددددددددددددد  رزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتددددهر)مددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   (رزن  نددددةر مةجددددلر ر    3121 / 4 /  32

               )ممللة رزنةزالدةر ر    2231 / 2 /  13      تملاي ر ر   366               ليرزنقمللة راممر ر  65      زنملأ ر

                حر مملريل : ت        ( ر حي ر    2231                             زن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور

  

ر                 تفدددد ارزنادددد ي ةرالدددددىر
ك
 زنددددةزاأزترزنلدددد ةيةرزن دددددملفيةرزنحدددد أ ر فقدددددمل
ك
                                    

                                 ليرمدمللة رضد ي ةرزند   رت د رق ريندا ر ر  22   ر  61   ر  65              املورزنةزأر

ر  اددملور
ك
       ل هددملرنادد ر ددخ را يعدد رلدديرزنالفدد  رزنتنايدد رزن ددملال ر فقددمل
ك
                                                  

                                     لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرزنددددددددددد   رضدددددددددددميرذزترزنلددددددددددد  ط ر ر  13      زندددددددددددملأ ر

     قوددددملسر                   رن دددد  رن  ملليددددةرلددددير  ة    لليدددد       ملدددد  ر                        ملفضددددملفةرقلددددىرتنايدددد رل لدددد ر

                           زن ملشرزنتقملا لرنلمتقملا يي.

 

ُ                  يلددتفي ر اثدددةرزنتقملاددد ييرلددديرتنايددد راددملال رُيجددداقر نلددد ةر  دددةر ددد ر                                      

                        ل همر  رزن ملشرزنتقملا ل.

 

 
 

                                              ي رق رزنتناي رزن ملال ريلتفملأرل هرن  ر ز    

                                                        ليرقج رتأل  رزن  زنةر  رز تلملبرزنتناي رزن ملال رنلةاثة ر

                  نايدد راددملال ريت ملوددلر                                      يدد رقلددهريقتيدد  رق ريح دد ر دد ر ايدد رلدديرت

                           لعر  تهر  رزن ملشرزنتقملا ل 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ر   امددم ر        زنقددمللة   ر      مةجددل ر      زن  نددة ر     زندد    ر     ضدد ي ة ر      مددمللة   ر  لددي ر  25 ر     زنددملأ 

  (    2231 ر     زن ملو ر      لةزالة ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تملاي  ر   366

 

 

                      ليرممللة رض ي ةرزن   ر ر  25      زنملأ ر

 

 
 
 

                                                 ددددددد أرل ددددددد  رزناددددددد ي ةر ملننلددددددد ةرنل  زتدددددددلر ز جدددددددةار ل مل دددددددملتر -   ق

                  زنتقملا ر مملريأت :

 

                                                %ر)زث ددددمل ر ملنئددددة(رادددديرملددددمرزنددددةزاأزترزن ددددملفيةرز خملضدددد ةر 2 -

                  /ر . .رروددددتةرلئيدددد  ر         4.222.222                       نلادددد ي ةرزنددددذلرالريتجددددمل ار/

                                        ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد  رقلددددىرزن  ددددارلدددديرقوددددملسر        ن ددد  رن  

                            ل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

-  

                                                %ر)قار ددددةر ملنئددددة(رادددديرملددددمرزنددددةزاأزترزن ددددملفيةرز خملضدددد ةر 6 -

                     / . .روتةرلئي  رن   ر         4.222.222                      نلا ي ةرزنذلرياي راير/

                (ر . .ر ملددددددددددةرالدددددددددد ر          32.222.222                      ن  ملليددددددددددةرررر الريتجددددددددددمل ار)

                  رقلددددىرزن  ددددارلددددير                                 لليددددة رن دددد  رن  ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد

                                 قوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                                        ملنئددددة(رادددديرملدددددمرزنددددةزاأزترزن ددددملفيةرز خملضددددد ةر ر    ودددد  ة   %ر) 2 ر-

                              موووووق قوووووانو  ضووووور بة موووووق قوووووانو  ضووووور بة         5858                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة       ::                  والثالثوووووو  والثالثوووووو                    الثانيوووووةالثانيوووووة              املوووووادةاملوووووادة

            20192019  //  77  //    3131            تووووار   تووووار             144144                                                              الوووودخل املعدلووووة بموجووووب القووووانو  رقوووو  الوووودخل املعدلووووة بموجووووب القووووانو  رقوووو  

    ((        20192019                            )موازنة العام )موازنة العام 

 

                                          ليرممللة رض ي ةرزن   رزن  ندةر مةجدلرزنقدمللة ر ر  25           ت   رزنملأ ر

            (ر حيددد رت ددد حر    2231              )لةزالدددةرزن دددملور ر    2231 / 2 /  13      تدددملاي ر ر   366    امدددمر

          مملريل :

  تر                                               ددد أرل ددد  رزناددد ي ةر ملننلددد ةرنل  زتدددلر ز جدددةار ل مل دددمل -   ق

                  زنتقملا ر مملريأت :

 

                                                %ر)زث دددمل ر ملنئدددة(راددديرملدددمرزندددةزاأزترزن دددملفيةرز خملضددد ةر 2 -

       ثمملليدددددددددددةر        /ر . .رر        222.222.  35                       نلادددددددددد ي ةرزندددددددددددذلرالريتجددددددددددمل ار/

                                        ن د  رن  ملليدة.ر يخفدددرهدذزرزن د  رقلدىرزن  ددار ر      لليدة   ر   الد 

                                    ليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

 

  ةر                                              %ر)قار دددةر ملنئدددة(راددديرملدددمرزندددةزاأزترزن دددملفيةرز خملضددد  6 -

           ثمملليدددةرالددد ر      / . .ر        222.222.  35                      نلاددد ي ةرزندددذلريايددد رادددير/

      ملددةر       (ر . .ر        222.222.  62                        ن دد  رن  ملليددةر الريتجددمل ار) ر      لليددة  

                                        لليددددددددة رن دددددددد  رن  ملليددددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلددددددددىر ر        قار دددددددد  

                                          زن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                                               %ر)ودد  ةر ملنئددة(رادديرملددمرزنددةزاأزترزن ددملفيةرز خملضدد ةر 2 ر -

      ملددددددددددةر       /ر . .ر        222.222.  62           لريايدددددددددد راددددددددددير/           نلادددددددددد ي ةرزنددددددددددذ

رنت هةارميمةرزن ملةرزنل  مللية 
ك
                              لظ ز
ك
     

                                              ليرقج رتخفيارز ا ملارزنا يبيةرالىرزنلتخ ل   

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                /ر . .ر ملددةرالدد ر          32.222.222                      نلادد ي ةرزنددذلريايدد راددير/

            / . .رثئثددددد  ر          12.222.222                              لليدددددة رن ددددد  رن  ملليدددددةر الريتجدددددمل ار/

                                                 لليددددة رن دددد  رن  ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد  رقلددددىرزن  ددددارلددددير

                            ل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل. ر    قوملس

                                          %ر)ق ددددددددد رالددددددددد ر ملنئدددددددددة(راددددددددديرملدددددددددمرزندددددددددةزاأزترزن دددددددددملفيةر  33 -

       /ر . .ر          12.222.222                              ز خملضددددددد ةرنلاددددددد ي ةرزندددددددذلريايددددددد رادددددددير/

       /ر . .ر          42.222.222                                    ثئثدددد  رلليددددة رن دددد  رن  ملليددددةر الريتجددددمل ار/

                                                   وددت  رلليددة رن دد  رن  ملليددة.ر يخفدددرهددذزرزن دد  رقلددىرزن  ددار

        مملثل مل.                            ليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملري
 

                                   الدددددد ر ملنئددددددة(رادددددديرملددددددمرزنددددددةزاأزترزن ددددددملفيةر ر     ملددددددة   %ر)  32 -

       /ر . .ر          42.222.222                              ز خملضددددددد ةرنلاددددددد ي ةرزندددددددذلريايددددددد رادددددددير/

            /ر . .رلمليددددددةر           322.222.222                           وددددددت  رلليددددددة رن دددددد  ر الريتجددددددمل ار/

                                                الددددددد   رلليدددددددة رن ددددددد  رن  ملليدددددددة.ر يخفددددددددرهدددددددذزرزن ددددددد  رقلدددددددىر

                                          زن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                             نئدددددددددددددة(راددددددددددددديرملدددددددددددددمرزندددددددددددددةزاأزترزن دددددددددددددملفيةر           %ر)الددددددددددددد   ر مل  22 -

      / . .ر           322.222.222                              ز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرزنددددددذلريايدددددد راددددددير/

                                         لمليدددددددددددددددددددددددةر الددددددددددددددددددددددد ييرلليدددددددددددددددددددددددة رن ددددددددددددددددددددددد  رن  ملليدددددددددددددددددددددددةر الريتجدددددددددددددددددددددددمل ار

                                      /ر . .رلمليتمل ر  ملةر ال   رللية رن   ر           222.222.222 /

                                           ن  ملليددددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلددددددددىرزن  ددددددددارلدددددددديرقوددددددددملسر

                            ل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                                  ر ملنئة(راديرملدمرزندةزاأزترزن دملفيةر              %ر) ملةر ال     22 -

       /ر . .ر           222.222.222                              ز خملضدددد ةرنلادددد ي ةرزنددددذلريايدددد رادددددير/

                                                لمليتددمل ر  ملددةر الدد   رلليددة رن دد  .ر يخفدددرهددذزرزن دد  ر

  .                                            قلىرزن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل

رلير -   ب
ك
    يط قرهذزرزن  رزات ملاز
ك
                     23  / 5 / 2231    .  

      / . .ر        222.222.  12                              لليددة رن دد  رن  ملليددةر الريتجددمل ار/ ر        قار دد  

                                        لليدددددددددة رن ددددددددد  رن  ملليدددددددددة.ر يخفددددددددددرهدددددددددذزرزن ددددددددد  رقلدددددددددىر ر     تلددددددددد   

                                          زن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                                          %ر)ق ددددددد رالددددددد ر ملنئدددددددة(راددددددديرملدددددددمرزندددددددةزاأزترزن دددددددملفيةر  33 ر -

       /ر . .ر       222.222 .  12                              ز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرزنددددددذلريايدددددد راددددددير/

  /ر        222.222.   352                              لليددددددددة رن ددددددد  رن  ملليددددددددةر الريتجددددددددمل ار/ ر     تلددددددد   

                              ن دد  رن  ملليددة.ر يخفدددرهددذزرزن دد  ر ر                  لئددةر ثمددملل  رلليددة        . .ر

                                              قلىرزن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.
 

                                           %ر) ملدددددةرالددددد ر ملنئدددددة(راددددديرملدددددمرزندددددةزاأزترزن دددددملفيةر  32 -

    .ر    /ر .        222.222.   352                              ز خملضددد ةرنلاددد ي ةرزندددذلريايددد رادددير/

       /ر . .ر        222.222.   142                ن ددد  ر الريتجدددمل ار/ ر                  لئدددةر ثمدددملل  رلليدددة  

                                        للية رن   رن  مللية.ر يخفدرهذزرزن   رقلىر              ثئثممليةر وت  ر

                                          زن  ارليرقوملسرل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.
 

                                        %ر)الدددددددددددد   ر ملنئددددددددددددة(رادددددددددددديرملددددددددددددمرزنددددددددددددةزاأزترزن ددددددددددددملفيةر  22 -

      / . .ر        222.222.   142                              ز خملضدددد ةرنلادددد ي ةرزندددددذلريايدددد رادددددير/

                             لليددددددددددددددددددددة رن دددددددددددددددددددد  رن  ملليددددددددددددددددددددةر الريتجددددددددددددددددددددمل ار ر   ت            ثئثممليددددددددددددددددددددةر ودددددددددددددددددددد

           للية رن   ر ر                  وتممليةر  مسر و           /ر . .ر        222.222.   422 /

                                           ن  ملليدددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلدددددددىرزن  ددددددددارلدددددددديرقوددددددددملسر

                            ل مل ملترزنتقملا ر لملريمملثل مل.

                                      %ر) ملدددددددددددددةر الددددددددددددد   ر ملنئدددددددددددددة(راددددددددددددديرملدددددددددددددمرزندددددددددددددةزاأزتر  22 -

                                     زن ددددددددددددددددددددددملفيةرز خملضدددددددددددددددددددددد ةرنلادددددددددددددددددددددد ي ةرزنددددددددددددددددددددددذلريايدددددددددددددددددددددد راددددددددددددددددددددددير

           لليدة رن د  ر ر             ةر  مدسر ود         وتمملي ر     /ر .         222.222.   422 /

                                           .ر يخفددددددرهدددددذزرزن ددددد  رقلدددددىرزن  دددددارلددددديرقودددددملسرل مل دددددملتر

                     زنتقملا ر لملريمملثل مل.

رلير -   ب
ك
    يط قرهذزرزن  رزات ملاز
ك
                     3 / 3 / 2222    .  
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

       الوووووووودخل       ضوووووووور بة        قووووووووانو      مووووووووق    59       املووووووووادة         الثانيووووووووة        الفقوووووووورة    نووووووووص

  (        وتعديالت       1959 /   144     رق           اإلشترا ي        املرسوم )

   59      املادة 

 

 
 

 

           ن دد  ر) ملددةر /      220222/          م لدد ري ددملأ    ر     ز وددملس                يحلددلرزنتنايدد رلددير

                   نل دمللل  ر ملنلدملاةر ر      نألجد زا                                    ال ييرزنارن   رن  مللية(راير  ريةور

               زنذييريتقملضة ر
ك
 قجةاز
ك
                                      يةليةر    رزن ظ راير ملن همرزن ملالية.ر ر     

                                                                  تعوووديل نوووص الفقووورة الثانيوووة موووق املوووادة تعوووديل نوووص الفقووورة الثانيوووة موووق املوووادة       ::                  والثالثوووو  والثالثوووو                    الثالثوووةالثالثوووة              املوووادةاملوووادة

                                                                                      مووووووووووق قوووووووووووانو  ضووووووووووور بة الووووووووووودخل )املرسووووووووووووم اإلشوووووووووووترا ي رقووووووووووو مووووووووووق قوووووووووووانو  ضووووووووووور بة الووووووووووودخل )املرسووووووووووووم اإلشوووووووووووترا ي رقووووووووووو         5959

                    وتعديالت (وتعديالت (            19591959  //      144144

 
                     لدديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   ر ر  21                                ت د  رلدد رزنفقدد  رزنثملليددةرلدديرزنددملأ ر

                         ت  يئتده(ر حيد رت د حر مدملر ر    3121 /   366    امدمر ر        زال در ز          )زن وةور

     يل :

 

          رررررررررر ر    ليووووووووووورة/       125,000/            م لددددددددددد ري دددددددددددملأ  ر     ز ودددددددددددملس                يحلدددددددددددلرزنتنايددددددددددد رلدددددددددددير 

 ر      نألجددددد زا                            زندددددارن ددددد  رن  ملليددددة(رادددددير ددددد ريدددددةور                 لمليددددةر  مدددددسر الددددد   ر )

                                نل ددددمللل  ر ملنلددددملاةرزنددددذييريتقملضددددة ر    
ك
 قجددددةاز
ك
                 يةليددددةر  دددد  رزن ظدددد ر ر     

                      اير ملن همرزن ملالية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتقدددددددددخمرزن قددددددددد لرزنك  ددددددددد ر تدددددددد   رزنقيمدددددددددةرزنلددددددددد زايةررنل ددددددددد  ر
ك
                                                   لظدددددددد ز
ك
    

            زنل  مللية ر

                                                 ليرقج رتخفيارز ا ملارالىرزنالف  ر ا ي ةرزن    ر

 

 ،مق أجل ذلك

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 20222022  تعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العاملل

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

     رقوووو           االشووووترا ي        املرسوووووم    مووووق    63       املووووادة    مووووق       األولووووى        الفقوووورة

       ضووووووور بة        قوووووووانو   )          وتعديالتووووووو       1959 / 6 /  12       توووووووار       144

  (     الدخل

 

   63      املادة 

 

 

 

       يد ف  مل     زنند          ز جدةا         زن  زتل   لي        زنا ي ة      يقتطع   ق       زن م    اب    الى

    د      ز د       ثئثدة    د         ز خاي دة    قلدى        زنقتط دة       زن دملن      يدؤأل     ز   رر      ز ج د      قلدى

       زنثئثدة     فرد      يلد      زندذل      زنلد     لدي           ز خدمللسرالد       يت د    ال     لةاد 

 .      زن  ية     ز   

      مووق مووق         6363                                                        تعووديل الفقوورة األولووى مووق املووادة تعووديل الفقوورة األولووى مووق املووادة       ::                  والثالثووو  والثالثووو                    الرابعووةالرابعووة              املوادةاملوادة

                  وتعديالتووووووووو  وتعديالتووووووووو              19591959  //  66  //    1212                    توووووووووار توووووووووار           144144                                        املرسووووووووووم االشوووووووووترا ي رقووووووووو  املرسووووووووووم االشوووووووووترا ي رقووووووووو  

                                        )قانو  ضر بة الدخل()قانو  ضر بة الدخل(

 

 ر   366    امدمر ر        زال در ز            لديرزن ودةور ر  41                           ت   رزنفق  رز  لدىرلديرزندملأ ر

                                         ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزند   ( رنت د حر مدملر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

     يل :

 

                                                     الددددددىرابرزن مددددددد رق ريقتطدددددددعرزناددددددد ي ةرلددددددديرزن  زتدددددددلر ز جدددددددةارزننددددددد ر

        بووووالليرة                     زنقتط ددددةرقلددددىرز خاي ددددةر ر                                يدددد ف  ملرقلددددىرز ج دددد ر ق ريددددؤألرزن ددددملن 

ُ                             زنندد رُأف دد رفتهددملرتلددكرزن  زتددلر ز جددةار ر                         اللبنانيووة بالقيمووة الفعليووة      

                                                       د رثئثدةرق دد  ر د رلةادد رالريت د  رز خددمللسرالد رلدديرزنلد  رزنددذلر

                             يل رفر  رزنثئثةرق   رزن  ية.

 

                 مةجلرم زاري  ار ر       زالمتاملا                                تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ  را  ر

                 اير اي رزنملنية.ر

 

 

 

 

 
 

 

رل هددددملر ددددملنظ   ر
ك
               يدددد رق رت دددددرزنؤولددددملتر تحللددددمل
ك
 ر         زالمت ددددملأية                         

                                                         زن ددددد  ةرزننددددد ري دددددمل  رل دددددهرقج زةهدددددملرلتيجدددددةرتددددد   رزنقددددد ا رزنلددددد زايةر

رق ر
ك
     جددددددةاهم رامدددددد ترقلددددددىرتلدددددد ي رقجددددددةارهددددددؤالارزنلددددددتخ ل  ر ليددددددمل
ك
                                               

ر ملن  الارز ل     
ك
                 جاايمل
ك
      

                                                       يدد رق رزنلدددطةار زن ددد الترزناددد يبيةرلحدد أ ر ددد رمدددمللة رضددد ي ةر

                              رالىرقوملسرزنل   رزنل  مللية     زن  

                 مللدددددةرق رزنتط يددددددقر                                     لددددديرقجددددد رز حفددددددملظرالدددددىرزن  زندددددةرزنادددددد يبيةر

                                                   زنف ل ريتمرالىرزوملسرزنقيمةرزنف ليةرنل ملةرز ج بية 

ر لر ل رق رث   رم ريلجأرقنتهملرزن  د 
ك
                                     تئفيمل
ك
       

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  انونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص الق

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

          مووووق املرسوووووم     47               تعووووديل نووووص املووووادة                          املووووادة السووووابعة واألر عووووو :

                      وتعديالت  )قانو  ضور بة       1959 / 6 /  12      تار        144             االشترا ي رق  

        الدخل( 

                   تلتثقمرليرزنا ي ة:

     .... ر- 3

     .... ر- 2

    ... ر- ر 1

                                    يير ل مل ددددددددددملترتقملاددددددددددد ر اثددددددددددةر ددددددددددد  زارزنقدددددددددددة ر            اثددددددددددةرزنتقملاددددددددددد ر- 6

                                                      زن لدك يةر ز ل يددةر ز ج خددىر دد رزنقددة رزن لددك يةر مددملر دد أاهملر

                        ليرممللة رزن فمل رزنةاق . ر  52            ق املورزنملأ ر

       ...... ر- 2

       ...... ر- 4

        ....... ر- 2

        ....... ر- 5

       ...... ر- 1

       ...... ر-  32

       ...... ر-  33

 

      مووووق مووووق       44  77                  مووووق املووووادة مووووق املووووادة       44                        تعووووديل البنوووود تعووووديل البنوووود       ::                  والثالثووووو  والثالثووووو                    الخامسووووةالخامسووووة              املووووادةاملووووادة

                                            )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة             20192019  //  77  //    3131            توووووار   توووووار             144144                        القوووووانو  رقووووو  القوووووانو  رقووووو  

    ((        20192019                                            واملوازنات امل حقة لعام واملوازنات امل حقة لعام 

 

 

      تدددددددددددملاي ر ر   366               لددددددددددديرزنقدددددددددددمللة رامدددددددددددمر ر  62         لددددددددددديرزندددددددددددملأ ر ر 6           ي ددددددددددد  رزن  ددددددددددد ر

                                           مدددددددددمللة رزنةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور ) ر    2231 / 2 /  13

                     (ر حي ري  حر مملريل :    2231
 

                      قددددددددة رزن لددددددددك يةر ز ل يددددددددة ر  زن ر          ةاثددددددددةر دددددددد  زا ن             ل مل ددددددددملترتقملادددددددد ر ر- 6

                                                          ل مل ددملترتقملادد رز ج خددىر دد رتلددكرزنقددة ر مددملر دد أاهملرق اددملورزنددملأ ر

                                                  لدددديرمددددمللة رزندددد فمل رزنددددةاق ر ل مل ددددملترتقملادددد رلددددة ف رزنقطددددمل ر ر  52

                                                            زن ددملورزنددذييريتةفددة رقث ددملارلمملاودد همرامل ددمرق رتةزجدد همر دد رل ز ددار

       امل م.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         لددديرزندددملأ ر ر 6                                            لددديرقجددد رتددد زا رز خطدددأرزندددذلر مدددعرا ددد رت ددد ي رزن  ددد ر

                  زنددددددذلرلددددددتجرا ددددددهرق ر ر    2231                             لدددددديرمددددددمللة رزنةزالددددددةرزن مللددددددةرن ددددددملور ر  62

                                                           زفافملارليرزنا ي ةريت مل  ر اثةر   زارزنقة رزن لك يةر ز ل يةر

                                                      دددد ر دددد  رق رزنصددددحيحرق رزفافددددملاريجددددلرق ريت ددددمل  رل مل ددددملتر اثددددةر

                 هؤالارزن لك ي   ر

رن ددد قرزن  زندددةر زنلدددمل ز رتدددمرقضدددملفةرفقددد  رج يددد  رقلدددىرز
ك
                                                 تألي دددمل
ك
     ندددملأ ر       

                                                        هددد رقافدددملارل مل دددملترتقملاددد رلدددة ف رزنقطدددمل رزن دددملورزندددذييريتةفدددة ر

                                                قث ملارلمملاو همرامل مرق رتةزج همر  رل ز ارامل م 

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    إعفووووووواء التعو ضوووووووات التوووووووي تعطووووووون إعفووووووواء التعو ضوووووووات التوووووووي تعطووووووون       ::                  والثالثوووووووو  والثالثوووووووو                    السادسوووووووةالسادسوووووووة              املوووووووادةاملوووووووادة 

                                                                                                            للمستخدمي  والعمال نتيجة صرفه  موق الخدموة أو اسوتقالته  للمستخدمي  والعمال نتيجة صرفه  موق الخدموة أو اسوتقالته  

                                          مق الضر بة على الدخلمق الضر بة على الدخل

 

 

ر لرلدددد رر دددد  رت فدددديرلدددديرزنادددد ي ةرالددددىرزن  زتددددلر ز جددددةا ر
ك
                                                 ئفددددمل
ك
    

                                                           مدددملرت تبددد رلددديرز ا دددملارزنقمل لدددةرنلتنايددد رلدددير زاأزترقادددحملبرزن مددد ر

                                          ىرقودددددددملسرزنددددددد بحرز حقيقددددددد  رزنت ةيادددددددملترزننددددددد رت طدددددددير          زنالفددددددد  رالددددددد

                                                       نلملدددتخ ل  ر زن مدددمل رلتيجدددةرلددد ف مرلددديرز خ لدددةرق رزودددتقملن هم ر

       ر ندددمر    2223 /  32 /  13        ن مليدددةر ر    2231 / 2 / 3                      دددئ رزنفرددد  رزنمتددد  رلدددير

                                                              نةرتجمل اترز ح  أرزن  ةررالتهملر  رزنقةزل  رزن ملفذ ر  رن  مل .

 

                 مةجلرم زاري  ار ر       زالمتاملا                                تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ  را  ر

                 اير اي رزنملنية.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

                           زنندددددد رادددددد قترالددددددىرزندددددد ئأر جملاحددددددةر ر         زالمت ددددددملأية               يدددددد رق رز  ضددددددمل ر

                                                       ةا لدددددملرقنالدددددملرت ددددددرزنلددددد  ملتر زنؤولدددددملترالدددددىرزفمفدددددمل رزنتدددددملورق ر

        ز جائ  

               قلددددىرلدددد  رزن  يدددد ر ر     زضددددط ت                              يدددد رق رهددددذ رزنل  ملت/زنؤولددددملتر

              رزنقمللةلية                                            ليرز ج زار زنلتخ ل  رلعرق رأ  رل زامل رز لة 

                                                           ي رق رغملن يةرزن   ف  رلديرزن مد رغ د رمدملأاييرالدىرقيجدملأرقلر

                               ام رج ي ر  ر  رزنظ   رزن زه ة 

                                                 لدددددددديرقجدددددددد رتخفيددددددددارز ا ددددددددملارزنادددددددد يبيةرالددددددددىرزنلددددددددتخ ل  رزنددددددددذيير

 ر         زالمت ددددملأية                                          ي دددد فة رلدددديرز خ لددددةرق ريلددددتقيلة رلتيجددددةرز  ضددددمل ر

    ذنكر     ر  دددد    2231                                         زن دددد  ةرزنندددد ري يلدددد ملرن  ددددمل رل ددددذرل ت ددددارزن ددددملور

                                              تخفيدددددددددددارتلدددددددددددكرز ا دددددددددددملارالدددددددددددىرقادددددددددددحملبرزن مددددددددددد رزندددددددددددذييريددددددددددد ف ة ر

                                                       ت ةياملترقضملفيةرنلتخ لتهمرتتجمل ارز ح  أرزن  ةررالتهملر  ر

                  زنقةزل  رزن ملفذ  

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 سباب املوجبةاأل  النص املقترح النص الحالي

                                                        أحكوووام ضووور نية خاصوووة باملسوووواعدات أحكوووام ضووور نية خاصوووة باملسوووواعدات       ::                  والثالثوووو  والثالثوووو                    السوووابعةالسوووابعة              املوووادةاملوووادة 

            20202020        ي ي                                                                                         النقديووووة والعينيووووة التووووي دفعووووع أو منحووووع خووووالل العووووامالنقديووووة والعينيووووة التووووي دفعووووع أو منحووووع خووووالل العووووام

                20212021  وو

  

  

ر لرلدد رر دد  رت تبدد رلدديرز ا ددملارزنقمل لددةرنلتنايدد رلددير زاأزتر
ك
                                                       ئفددمل
ك
    

                                                     قادددحملبرزن مددد رزنالفددد  رالدددىرقودددملسرزنددد بحرز حقيقددد  رزنلدددملا زتر

 ر    2222 ر                                          ةر زن ينيددددددددةرزنندددددددد رأف دددددددد رق رل حدددددددد ر ددددددددئ رزن ددددددددملل      زن ق يددددددد

                                              ر ت فدددددددددديرلدددددددددديرزنادددددددددد ي ةرالددددددددددىرزن  زتددددددددددلر ز جددددددددددةارزن ددددددددددملن ر ر    2223  

                                                 زن فةادددددددةرن دددددددمر ملدددددددملا زترق رقامللدددددددملتر اأترلددددددديرلؤولدددددددملتر ددددددد ر

        ز خملاج.

  ر

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 
 

 

 

 

                                       قاحملبرزن م رالىرللملا  رللتخ لتهمرزندذيير ر            ليرقج رتشجيع

رلتيجةرزلفجملارل فأر    تر  ر
ك
                            تا ا زرلملأيمل
ك
    ر    2222 / 5 / 6            

                                                  ليرقج رتخفيارز ا ملارزنا يبيةرايرهؤالارزنلتخ ل   

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 األسباب املوجبة النص املقترح يالنص الحال

                                                              إعفووواء رواتووب املووووظفي  واملسوووتخدمي  إعفووواء رواتووب املووووظفي  واملسوووتخدمي        ::                  والثالثووو  والثالثووو                    الثامنوووةالثامنوووة              املووادةاملووادة 

                                                                                                          الوووو يق أصوووويبوا بئعاقوووووة دائمووووة نتيجوووووة انفجووووار مرفوووووح بيووووروت موووووق الوووو يق أصوووويبوا بئعاقوووووة دائمووووة نتيجوووووة انفجووووار مرفوووووح بيووووروت موووووق 

                                                        الضر بة على الرواتب واألجور الضر بة على الرواتب واألجور 

 

 

ر لرلدد رر دد  رت فددديرا زتددلرزنددة ف  ر زنلددتخ ل  رزندددذيير
ك
                                                 ئفددمل
ك
    

        زفضدددددملفيةر ر         زال تيملجدددددملت           حةزرلددددديرذ لر                        قلدددددي ةزر إاملمدددددةرأزامدددددةر قلددددد 

                                                       لتيجةرزلفجملارل فأر    ترليرزنا ي ةرالىرزن  زتلر ز جةا.

 

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     لدددديرزجدددد رزنلددددملهمةر دددد رتخفيددددارز ا ددددملارزنادددد يبيةررالددددىرزنددددة ف  ر

                            زر إاملمددددددددملترجلدددددددد يةرأزامددددددددةرلتيجددددددددةر                         زنلددددددددتخ ل  ررزنددددددددذييرقلددددددددي ة 

                   زلفجملارل فأر    ت 

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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          تووووار      144     رقوووو           اإلشووووترا ي        املرسوووووم    مووووق      73       املووووادة    مووووق   5       البنووود

  (     الدخل       ضر بة        قانو   )          وتعديالت       1959 / 6 /  12

 

 

   73      املادة 

                                            يستث   ربح التفرغ على األسه  مق ضر بة الدخل.  -   5  

      موووووق موووووق             7373                  مووووق املووووادة مووووق املووووادة       55                        تعوووووديل البنوووود تعوووووديل البنوووود     : :                   والثالثووووو  والثالثووووو                    التاسووووعةالتاسووووعة              املووووادةاملووووادة

                  وتعديالتووووووووو  وتعديالتووووووووو              19591959  //  66  //    1212            توووووووووار   توووووووووار             144144                                        املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو  املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو  

                                          )قانو  ضر بة الدخل( )قانو  ضر بة الدخل( 
  

 ر   366    امددددددمر ر        زال ددددددر ز            لدددددديرزن وددددددةور ر ر  21   أ ر      لدددددديرزنددددددمل ر 2 ر     زن  دددددد      ي ددددد  ر

           حي ري  حر                              ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (ر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

         مملريل 
 ر                                                    ملوددددددت  ملارزنلدددددد  ملترزن اجددددددةرقودددددد م ملر دددددد ر ةالددددددةر  دددددد  ت ريخاددددددع

                     نل قدددددددملازت رزنددددددد بحرزندددددددذلر ر         زاللتقدددددددمل  ر      زنفددددددد زأل ر   اودددددددم ر     ت دددددددملأ  ر      ناددددددد ي ة

     ق د  ر                                               يحققهرز  خملررزنط ي ية را  رتف غ مرايرقو م مر د ر

                         زنل  ملترزنلملهمةرزنتملنية:

                                                 زنلدددد  ملترزنندددد رياددددة رلةضددددةا ملرزنة يدددد رق رز ومل دددد  رتملددددكر -

                             زن قملازترزن نيةر غ  رزن نية.

                                                    زنلددد  ملترزننددد رتت دددملاير لدددملطرتجدددملا رزن قدددملازترزن نيدددةر غ ددد ر -

                                زن نيةرق ر لملطرزنتطةي رزن قملال.

                                                    زنلددد  ملترزنندددد رتتجددددمل ارميمددددةرقلدددةن ملرزنثمل تددددةرلدددديرزن قددددملازتر -

                      ملل رقلةن ملرزنثمل تة.     %رلير  22

                                                    يلدددتثقمرزنددد بحرزنددددذلريحققدددهرهددددؤالارز  دددخملررا دددد رتفددد غ مراددددير

                                قو م مر  ر قيةرزنل  ملترزنلملهمة.

                                      أمدملاقرتط يدقرهدذ رزندملأ ر مةجدلرمد زاري د ار ر       زالمتاملا         تح أرا  ر

                اير اي رزنملنية.

 

      تدددددددددددملاي ر ر   366    امدددددددددددمر ر        زال دددددددددددر ز            لددددددددددديرزن ودددددددددددةور ر  21              يددددددددددد رق رزندددددددددددملأ ر

                               مددددددمللة رضدددددد ي ةرزندددددد   ( ررت دددددد اجرضددددددمير           ت  يئتددددددهر) ر    3121 / 4 /  32

                                                            زن ملبرزنثملن رليرذنكرزنقمللة رزنذلريت دمل  رزناد ي ةرالدىرقيد زأزتر

                                                           اة سرز لدةز رزن قةنددة رفيمدملرق رزن ددملبرز   رل دهريت ددمل  رزنادد ي ةر

                                                 الىرز ابمللرزنتجملايةر زنا ي ةرالىرقابمللرزنتحل   ر

   ا ر                                                     يدددد رق رز ابددددمللرزنندددد رتنددددتجرادددديرزنتفدددد ألرادددديرز ودددد مرزنندددد رتلدددد

ر ملننلددددد ةرنلمتفدددددد ألرتخاددددددعرنلاددددد ي ةرالددددددىرز ابددددددمللر
ك
رتجملايددددددمل

ك
                                         لةضدددددةامل

ك
       

ك
      

           زنتجملاية ر

                                                         يدددد رق رز ابددددمللرزنندددد رتنددددتجراددددديرزنتفدددد ألرادددديرز ودددد مرزنندددد رت ددددد اجر

                                                 ضدددددددددميرز لددددددددددة رزنثمل تدددددددددةرنلمتفدددددددددد ألرتخاددددددددددعرنلاددددددددد ي ةرالددددددددددىرقابددددددددددمللر

      ( ررر  62                     زنتحل  ر)ض ي ةرزنملأ ر

 ر   366    امددمر ر          زال در ز          لديرزن وددةور ر ر  21         لدديرزندملأ ر ر 2                يد رق رزن  د ر

          زنذلرقضيار ر                             ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   ( ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

                                 زندددذلريت دددمل  رتح يددد رزنددد بحرزن دددملتجر ر    3155 / 1                   مةجددلرزنقدددمللة رامدددمر

                                        ايرزنتف ألرايرزنل م ر مل ري  رالىرلملريل :

                                                        "يلددددت  رقلددددىرزنفدددد  ر دددد  ر لفددددةرتملددددكرزنلدددد مر ودددد  رزنتفدددد ألرزنف لدددد ر

      ا ه".

               لدديرزنقدمللة رامددمر ر  31          ةجددلرزندملأ ر                                يد رقلدهرتددمرقن دملارهددذزرزن  د ر م

                                 حي رل  رتلكرزنملأ رالىرلملريل :ر ر    3111 /   252
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                                            يستث   ربح التفرغ على األسه  مق ضر بة الدخل.  -   5 

                                                         يددد رق رزن ددد  رلددديرقافدددملارابدددحرزنتفددد ألراددديرز وددد مرزننددد ريملك دددملر

                                                      ز  خملررزنط ي ية ر  رزنلد  ملترزنلدملهمةر دمل رتشدجيعرزنتد ز  ر

       ملنية ر                       مل و مر تنلي رزنلة رزن

                                                      ي رت   رق رهذزرزفافملارنمريؤأرزن تيجةرزنتة مل رل ه 

رلدددديرزنالفدددد  ر ملنادددد ي ةرالددددىرزندددد    ر
ك
ر   دددد ز

ك
                                  يدددد رت دددد  رق رادددد أز

ك
      

ك
                 

                                                           زوت لةزرهذزرزفافملارر ق د رزن هد برلديرزناد ي ةرالدىرز ابدمللرزنند ر

                                                    تتةجدددددددلرالدددددددتهمرا ددددددد رزنتفددددددد ألراددددددديرزن قدددددددملازت ر حيددددددد رامددددددد  زررقلدددددددىر

                             ة رزن قدددددملازتر ملودددددم مل رر ا دددددد لملرر                       تأوددددديسر ددددد  ملترللدددددملهمةري دددددجل

                                                         ي يدد   رزنتفدد ألرادديرتلددكرزن قددملازتريقةلددة ر ددملنتف ألرادديرز ودد مر دد ر

                                                          زنل  ةر حي ري  حرزنتف ألرنهرزنملنكرزنف ل رنل قملازترق ر ململور

                                                         زن قددملازتر نلدد ةرلددملرتمثلددهرميمددةرز ودد مرلدديرميمددةرزن قددملارلدديرأ  ر

                                                ق رتخاعرز ابمللرزن ملتجةرايرذنكرزنتف ألرنلا يبية ر

 ووك، لل

                                 ليرزج رز ح رليرزن ه برزنا يب  

                                  ليرقج رز حفملظرالىر قة رز خاي ة 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 ر    3121 / 4 /  32 ر     تدددددددملاي  ر   366 ر   امدددددددم ر        زال دددددددر ز   ر      زن ودددددددةو ر  لدددددددي ر  52 ر     زندددددددملأ 

  (     زن    ر     ض ي ة ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 

 -  52      زنملأ ر

  ر
 

      تدأل  ر ر   ق            جائد رند هير ر   ق                     يح  رالىرت م  ر ل ر ر  ق      مل ر ر   ل      الريحقر

        زنادددد ي ةر ر  ق  ر   ق ال                                       ل ددددج رضددددممللةرندددد ييرينددددتجرفةزادددد  رلددددملرنددددمريثبدددد ر

                                 زنتةج ةرالىرهذ رزنفةزا رم رو أت.

                     رزالج زا رتتةلىرهذ ر                                             ر مل رت فيذرزن هيرز رزنتأل  ر ةزوطةرأ زا

         ز خاي ة. ر   قلى                                               زن  زا رزمتطمل رزنا ي ةرليرزن ملن رزنح لةر أف  ملر

 

                                              مووووق املرسوووووم االشووووترا ي رقوووو  مووووق املرسوووووم االشووووترا ي رقوووو          8787                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                 األر عووووو  األر عووووو                املووووادةاملووووادة

                                                          وتعديالت  )قانو  ضر بة الدخل(وتعديالت  )قانو  ضر بة الدخل(            19591959  //  66  //    1212            تار   تار             144144

 

      تددددددددددددددملاي ر ر   366                        لدددددددددددددديرزن وددددددددددددددةورزال ددددددددددددددر ز  ررامددددددددددددددمر ر  52           ت دددددددددددددد  رزنددددددددددددددملأ ر

                                            يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (ر حيد رت د حرر مدملر   ت ر    3121 / 4 /  32

     يل :

                                                         الريحقر لر مل رق ريح  رالىرت م  ر ل رق رجائد رند هيرق رتدأل  ر

                                                  ل دددددج رضدددددممللةرنددددد ييريندددددتجرفةزاددددد  رلدددددملرندددددمريح ددددد رالدددددىرلةزفقددددددةر

                                  لل قةرليرزن  زا رزنا يبيةرزنخت ة.

                ج زا رتتةلىرهذ ر                                ن هيرق رزنتأل  ر ةزوطةرأ زا رزال                   ر مل رت فيذرز

                                                           ن  زا رزمتطمل رزنا ي ةرليرزن ملن رزنح لةر أف  ملرقلىرز خاي ة. ز

ر لرلددددد رر ددددد  رل دددددمللئتر
ك
                   تلدددددتثقمرلددددديرق ادددددملورهدددددذ رزندددددملأ ر  ئفدددددمل
ك
                               

                                                          تدددد م  رزندددد هيرق رزنتددددأل  رزن ملادددد  رنللدددديملازترزنلدددديمل يةر زنة دددد زتر

                                                    زنلدددددك يةرزننددددد رتملك دددددملرقادددددحملبهملر مةجدددددلرمددددد  ا ر ددددد ر دددددمل ر مللددددد ر

                              ج ةرزن زا ةر ملض ةرنلاد ي ةرالدىر                             زنفةزا رزن ملتجةرا هملرن لحةرز 

                 قابمللرهذ رز ج ة.

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر ق زازترت  اراير اي رزنملنية.

                                                  ندددددملر مللددددد رزن دددددملا ر زنؤولدددددملترزنملنيدددددةرتقددددد ورتلددددد يئترل ددددد فيةر

                                                       تلدددددددددليفملترلملنيدددددددددةرقلدددددددددىرابملا هدددددددددملرفتمدددددددددملورامليدددددددددملتر ددددددددد زارزنلددددددددديملازتر

                    ز خ ةليةر ملنتقلي  ر

                                 تجملايددددددةرزن تلدددددد ةرقلددددددىرجم يددددددةرللددددددتةاألر                    نددددددملر مللدددددد رزنؤولددددددملترزن

                                                           زنلدددديملازتر دددد رن  ددددمل رتقددددةورت مليددددملتر يددددعر ملنتقلددددي رنابملا هددددملرزنددددذيير

                                                   يددددةأ  ر دددد زارودددديملازترودددديمل يةر  ةلددددية ر تقددددةور ت ظدددديمراقددددةأر

رنأللددددددة رندددددد  رهيئدددددددةرقأزا ر
ك
                      تددددددأل  رق راهدددددديرن ددددددمل ح ملرت ددددددج ر فقددددددمل
ك
                              

                                         ز نيملتر زن   ملتر)ل لحةرت جي رزنليملازت( ر

                                      ادددددددددد ر زن ملاددددددددددد زتر زفيدددددددددد زأزترزن ملتجدددددددددددةرادددددددددديرتلدددددددددددكر               نددددددددددملر مللددددددددددد رزنفةز

رلددددددددديرقلدددددددددة رزن  دددددددددةرنتلدددددددددكر
ك
                    زنتلددددددددد يئتر زنتلدددددددددليفملترت تبددددددددد رجدددددددددااز
ك
                              

                                                       زن دملا ر زنؤولددملترزنملنيدةر زنؤولددملترزنتجملايدةرزنددذ ةا رقاددئ  ر

                                                       تخاددعرنادد ي ةرزن ددملبرز   رلددديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   ر)زناددد ي ةر

                ند  زا رزنادد يبيةر                                               الدىرز ابدمللرزنتجملايدة( ر تادة ر ملنتددملل رتحد راممل دةرز

                         زنخت ةر  ر ازا رزنملنية ر

                                                          نددددملر مللدددد راقددددةأرزنتددددأل  رق رزندددد هيرز جملايددددةرالددددىرودددديملازترودددديمل يةر

                                                       ةلددديةريملك دددملرق دددخملررا ي يدددة  رالرتدددةف رنلددد  زا رزنادددد يبيةر

                                                     ل طيدملترتددةزالرزنلددقملترزنندد ريتك د هملرقاددحملبرزن ئمددةرنلح ددة ر

           رزن هي ر                                              الىرت  ي رلل قرليرتلكرزن  زا رنر م  رزنتأل  رق

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 ر  62 ر   امدددددم ر        زال دددددر ز   ر      زن ودددددةو ر  لدددددي ر 4 ر     زندددددملأ  ر  لدددددي  "ر   " ر    "ر  هدددددد " ر       زن  ددددد يي

       هةن    ر- ر       زنقمل اة ر       زنل  ملت ر    لظملو    3151 / 4 /  26 ر     تملاي 

 

  4      زنملأ ر

..............               
 

 ر % 4 ر                                              تخاددعر دد  ةرزن ةندد   رنادد ي ةرودد ةيةرلقطةاددةرلقدد زاهمل ر-  هددد

                                                      لددديرلجمددددة رميمددددةراقودددمملن ملرلاددددملفملرقنيددددهرلدددمل رزال تيددددملطرا دددد لملرالر

                         ن ددددددد  رن  ملليدددددددة.ر يخفددددددددرل ددددددد  ر      لليدددددددة ر ر  22 ر                 يتجدددددددمل ارهدددددددذزرزنجمدددددددة 

   ر    ن ددد   ر      لليدددة   ر  52   ر      لليدددة   ر  22 ر                   نلم دددملن رزنةزم دددةر ددد    %ر 6 ر           زناددد ي ةرزلدددى

                  ن دد  رن  ملليددة رالددىر ر      لليددة   ر  52 ر                    نلم ددملن رزنندد رتتجددمل ا   %ر 2 ر             ن  ملليددة ر زلددى

 ر           ملدددددةرلئيددددد   ر                                        ق رالريت ددددد  رلجمدددددة رزناددددد ي ةرزنلددددد ةيةرزندددددذ ةا 

                                                           ن دد  رن  ملليدددة.رتط دددقرهددذ رزناددد ي ةرالدددىر دد  ةرزن ةنددد   رز تددد زارلدددير

                               ق  رو ةرلملنيةرل مملر ملل رل اهمل.

 

         را دددددددد ر                                        تددددددددؤأ رزنادددددددد زالرزنتةج ددددددددةرالددددددددىرزنلدددددددد  ةرأف ددددددددةر ز دددددددد ر-  

                                                  زنت ددددددد يحراددددددديرزالامدددددددمل ر  دددددددئ رزن لدددددددةرزنحددددددد أ رنددددددده.ر تادددددددمل رزلدددددددىر

                                                        زنا ي ةرغ زلةرم اهملرل ار مل ناراير  ريةورتأ   رايرزن فع.

 

      66            املوادة املوادة       موق موق                                         البنوديق ههووه و هوهالبنوديق ههووه و هوه            تعديل تعديل       ::                  واألر عو  واألر عو                    الحاديةالحادية              املادةاملادة

                          نظام الشر ات نظام الشر ات         19831983  //  66  //    2424            تار   تار           4545                                              مق املرسوم االشترا ي رق  مق املرسوم االشترا ي رق  

              هولدنغهولدنغ    --                القابضة القابضة 

 ر  62                       لدديرزن وددةورزال ددر ز  رامددمر ر 4      زنددملأ ر ر  لددي ر ر                  زن  دد ز ر"هددد"ر ر" " ر    دد   ي

رنملريل ر: ر–                     لظملورزنل  ملترزنقمل اةر    3151 / 4 /  26      تملاي ر
ك
         هةن   رر فقمل
ك
             

 ر                                              تخادددددددعر ددددددد  ةرزن ةنددددددد   رناددددددد ي ةروددددددد ةيةرلقطةادددددددةرلقددددددد زاهمل ر- ه

                           ملة رللية رن   رن  مللية.

                                                     تط دددددقرهدددددذ رزناددددد ي ةرالدددددىر ددددد  ةرزن ةنددددد   رز تددددد زارلددددديرق  روددددد ةر

                      ملنيةرل مملر ملل رل اهمل. ل

 ر                                              تددددددؤأ رزناددددددد زالرزنتةج دددددددةرالدددددددىرزنلددددددد  ةرأف دددددددةر ز ددددددد  را ددددددد  ر-  

          ر دددددددد ر ددددددددمل ر ر                       ددددددددئ رزن لددددددددةرزنحدددددددد أ رندددددددده. ر      ز امددددددددمل            زنت دددددددد يحراددددددددير

                                                     لخملنفدددةرزنلددد  ةرنةج ملاهدددملرزناددد يبيةرتط دددقرزن  زلدددملترزن  دددةرر

                )مددمللة رزفجدد زازتر ر    2221 /  33 /  33      تددملاي ر ر  66                     التهددملر دد رزنقددمللة رامددمر

           زنا يبية(.

رلير      ي م رب   .    2222 / 3 / 3               ك    هذزرزن  رز ت زاك

 

 

 

 

 

 

رنت   رميمةرزن ملةرزنةا ية
ك
                          لظ ز
ك
  ر      

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ر    لظددددملو    3151 / 4 /  26 ر     تددددملاي  ر  62 ر   امددددم ر        زال ددددر ز   ر      زن وددددةو ر  لددددي ر 2 ر     زنددددملأ 

       هةن    ر- ر       زنقمل اة ر       زنل  ملت

 

 

 

 

 

 

              لدديرهددذزرزن وددةور ر 1                                         دد ر ددمل رلخملنفددةر دد  ةرزن ةندد   رق اددملورزنددملأ ر

                                                        زال ر ز   رت  حرهذ رزنل  ةر ملض ة ر ملننل ةرنلل ةرزنند رتمد ر

                                                       فتهددددملرزنخملنفددددة رقلددددملرنادددد ي ةرزندددد   رزنط قددددةرالددددىر دددد  ملترز لددددةز ر

         %رلددددددديرقلددددددد ر  22            غ زلدددددددةرمددددددد اهملر                             زن ملللدددددددةر ددددددد رن  دددددددمل  ريادددددددمل رقنتهدددددددملر

                            دمل نارلدديرقلد راقوددممل رزنلدد  ةر ر 1                           زناد ي ة ر قلددملرن  زلدةرمدد اهملر

                                                             لاملفملرقنيهرلمل رزال تيملط رالىرق ري ملارزلىرزوتيفملارزن ل رز الى.

 

 

                    موووووووووق املرسووووووووووم موووووووووق املرسووووووووووم       77                        تعوووووووووديل املووووووووادة تعوووووووووديل املووووووووادة       ::                  واألر عووووووووو  واألر عووووووووو                    الثانيوووووووووةالثانيوووووووووة              املووووووووادةاملووووووووادة

                          نظووووووووام الشوووووووور ات نظووووووووام الشوووووووور ات         19831983  //  66  //    2424            تووووووووار   تووووووووار           4545                          االشووووووووترا ي رقوووووووو  االشووووووووترا ي رقوووووووو  

        دنغدنغ      هولهول    --                القابضة القابضة 

 

      تددددددددددددددددددملاي ر ر  62                       لدددددددددددددددددديرزن وددددددددددددددددددةورزال ددددددددددددددددددر ز  رامددددددددددددددددددمر ر 2           ت دددددددددددددددددد  رزنددددددددددددددددددملأ ر

رنملريل : ر      هةن    ر–                     لظملورزنل  ملترزنقمل اةر    3151 / 4 /  26
ك
         فقمل
ك
      

 

              لدديرهددذزرزن وددةور ر 1                                         دد ر ددمل رلخملنفددةر دد  ةرزن ةندد   رق اددملورزنددملأ ر

             نللدددد ةرزنملنيددددةر         ملننلدددد ةر ر                                زال ددددر ز   رت دددد حرهددددذ رزنلدددد  ةر ملضدددد ة 

                        رزنط قدددددةرالدددددىر ددددد  ملتر         ناددددد ي ةرزنددددد ر                      زننددددد رتمددددد رفتهدددددملرزنخملنفدددددة 

                        قابمل  دددددملرزنلددددد ةيةرزن دددددملفيةر         الدددددىر مللددددد ر ر                       ز لدددددةز رزن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل 

 ر     باملئوة    50 ر                     ادمل رقنتهدملرغ زلدةرمد اهمل ي ر                         زنتأتيةرليرجميعر لدملاملاهمل 

  .             زنتةج ةرالتهمل ر               ليرميمةرزنا ي ة

 

 

 

 

 

 

                    يدةرقامدمل ريحظد رالتهدملر أ                                     ليرقجد راأ ر د  ملترزن ةند   راديرزنقيدملور 

ر
ك
 زنقيملوربهملر تفملأيمل
ك
                         لروةارف مرنل  رز حملل                    

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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       تووووووووووووووووار      46     رقوووووووووووووووو           االشووووووووووووووووترا ي        املرسوووووووووووووووووم    مووووووووووووووووق   4       املوووووووووووووووادة

       لبنوا       خوارج   ا     نشواطه         املحصور          الشر ات      نظام    1983 / 6 /  24

     شور      أوف  -

  : 6      زنملأ ر

 

 

 

 

                                                   ت فددديرزنلددد  ةرلددديرضددد ي ةرزنددد   رالدددىرز ابدددمللر تخادددعر ددد الرلدددير

            تلدد أرل مل دد  ر     ن دد  ر ر      لليددة   ر                             ذنددكرنادد ي ةرودد ةيةرلقطةاددةرمدد اهمل

                   تط قرهذ رزنا ي ةر  .ر                                      زلىرزن زا  رزنملنيةرزنخت ةر ا ي ةرزن   

                                                    الىرزنل  ةرز ت زارليرق  رو ةرلملنيةرل مملر ملل رل اهمل.

 

 

 

                    مووووووووق املرسووووووووووم مووووووووق املرسووووووووووم       44                        تعوووووووووديل املووووووووادة تعوووووووووديل املووووووووادة     : :                   واألر عووووووووو  واألر عووووووووو                    الثالثووووووووةالثالثووووووووة              املووووووووادةاملووووووووادة

                          نظووووووووام الشوووووووور ات نظووووووووام الشوووووووور ات         19831983  //  66  //    2424            تووووووووار   تووووووووار           4646                          االشووووووووترا ي رقوووووووو  االشووووووووترا ي رقوووووووو  

                  أوف شور أوف شور     --                                                  املحصور نشاطها خارج لبنا  املحصور نشاطها خارج لبنا  

 

      تدددددددددددددددددملاي ر ر  64                        لددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددةورزال دددددددددددددددددر ز  ررامدددددددددددددددددمر ر 6           ت ددددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-                                      لظددملورزنلددد  ملترزنح دددةار لددملا ملر دددملاجرن  دددمل ر    3151 / 4 /  26

رنملريل 
ك
        ةار فقمل
ك
  : ر        

 

                                                   ت فددديرزنلددد  ةرلددديرضددد ي ةرزنددد   رالدددىرز ابدددمللر تخادددعر ددد الرلدددير

                   خمس وعشرو  مليو   ر                             ذنكرنا ي ةرو ةيةرلقطةاةرمد اهمل

                                    . (.ر تط ددقرهدددذ رزنادد ي ةرالددىرزنلددد  ةر    25        000.000.      ليوورة )

                                         ز ت زارليرق  رو ةرلملنيةرل مملر ملل رل اهمل.

 

  .    2222 / 3 / 3                  ي م ربهذزرزن  رلير

 

 

 

 

 

 

رنت   رميمةرزن ملة    
ك
                  لظ ز
ك
رنلتةوعر  رلطدمل رز امدمل ر ر    

ك
                       زنةا يةر لظ ز
ك
             

                                                  زننددددددد رودددددددمحرنلددددددد  ملترز   ر دددددددةارت ملاتهدددددددملر مةجدددددددلرنقدددددددمللة رامدددددددمر

31  / 2225       

 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ر    لظددددملو    3151 / 4 /  26 ر     تددددملاي  ر  64 ر   امددددم ر        زال ددددر ز   ر      زن وددددةو ر  لددددي ر 1 ر   ملأ   زندددد

      ةا  ر   ق   ر- ر     ن  مل  ر     ملاج ر       لملا مل ر       زنح ةا  ر       زنل  ملت

 

 

 

 

                                               تدددددددددؤأ رزنادددددددددد زالرزنتةج ددددددددددةرالددددددددددىرزنلددددددددد  ةرأف ددددددددددةر ز دددددددددد  را دددددددددد ر

 ر   قلددددددى                              ددددددئ رزن لددددددةرزنحدددددد أ رندددددده.ر تاددددددمل ر ر      ز امددددددمل            زنت دددددد يحراددددددير

                                               زنا ي ةرغ زلةرم اهملرل ار مل ناراير  ريةورتأ   .

 

 

 

                                      مووق املرسوووم االشووترا ي مووق املرسوووم االشووترا ي       99                        تعووديل املووادة تعووديل املووادة       ::                  واألر عووو  واألر عووو                    الرابعووةالرابعووة            ملووادةملووادة  اا

                                        نظوووووووووووام الشووووووووووور ات املحصوووووووووووور نظوووووووووووام الشووووووووووور ات املحصوووووووووووور         19831983  //  66  //    2424            توووووووووووار   توووووووووووار           4646        رقووووووووووو  رقووووووووووو  

                  أوف شور أوف شور     --                                    نشاطها خارج لبنا  نشاطها خارج لبنا  

 

      تدددددددددددددددددملاي ر ر  64                       لددددددددددددددددديرزن وددددددددددددددددةورزال دددددددددددددددددر ز  رامددددددددددددددددمر ر 1           ت دددددددددددددددد  رزنددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-        جرن  مل ر                               لظملورزنل  ملترزنح ةار لملا ملر ملا     3151 / 4 /  26

رنملريل 
ك
        ةار فقمل
ك
        :  

 

                                              ؤأ رزنادددددددددد زالرزنتةج ددددددددددةرالددددددددددىرزنلددددددددد  ةرأف ددددددددددةر ز دددددددددد  را دددددددددد ر تددددددددد

                 ر  ر مل رلخملنفةر  .ر                      ئ رزن لةرزنح أ رنه ر      ز اممل            زنت  يحراير

                                                       زنلددد  ةرنةج ملاهدددملرزناددد يبيةرتط دددقرزن  زلدددملترزن  دددةررالتهدددملر ددد ر

                )مددددددددددددددددمللة رزفجدددددددددددددددد زازتر ر    2221 /  33 /  33      تددددددددددددددددملاي ر ر  66            زنقددددددددددددددددمللة رامددددددددددددددددمر

            زنا يبية(.ر

 

 

 

 

 

رقلددددىرق رمدددمللة رزفجدددد زا
ك
                    لظددد ز
ك
                                 زترزنادددد يبيةر  ددد رزن  زلددددملترزنتةج ددددةر    

                                        الىرزنخملنفملترزنن ري تكبهملرزنالفة ر ملفة 

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر    لظدملو ر    3151 / 4 /  26 ر     تدملاي  ر  64 ر   امدم ر   ز        زال در   ر      زن ودةو ر  لدي ر  32 ر     زنملأ 

      ةا  ر   ق   ر- ر     ن  مل  ر     ملاج ر       لملا مل ر       زنح ةا  ر       زنل  ملت

 

 

 

 

 

 

              لددددددددديرهدددددددددذزرزن ودددددددددةور ر 2                                  ددددددددد ر دددددددددمل رلخملنفدددددددددةرزنلددددددددد  ةر  ادددددددددملورزندددددددددملأ ر

                                                         زال در ز   رت دد حر ملضد ةر ملننلدد ةرنللد ةرزنندد رتمد رفتهددملرزنخملنفددةر

                 زن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل ر ر      ز لدددددةز                               ناددددد ي ةرزنددددد   رزنط قدددددةرالدددددىر ددددد  ملتر

  .               ليرميمةرزنا ي ة ر      ملنئة ر  22 ر                نتهملرغ زلةرم اهمل       لاملفملرق

 

 

 

 

                    مووووووووق املرسوووووووووم مووووووووق املرسوووووووووم         1010                        تعووووووووديل املووووووووادة تعووووووووديل املووووووووادة       ::                  واألر عووووووووو  واألر عووووووووو                    الخامسووووووووةالخامسووووووووة              املووووووووادةاملووووووووادة

                          نظوووووووووام الشووووووووور ات نظوووووووووام الشووووووووور ات             19831983  //  66  //    2424            توووووووووار   توووووووووار           4646                          االشوووووووووترا ي رقووووووووو  االشوووووووووترا ي رقووووووووو  

                  أوف شور أوف شور     --                                                  املحصور نشاطها خارج لبنا  املحصور نشاطها خارج لبنا  

 

                             لددددددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددددددةورزال دددددددددددددددددددددر ز  رامدددددددددددددددددددددمرتدددددددددددددددددددددملاي ر ر  32           ت ددددددددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-                       دددةار لددملا ملر دددملاجرن  دددمل ر                لظددملورزنلددد  ملترزنح    3151 / 4 /  26

رنملريل ر:
ك
          ةار فقمل
ك
         

 

              لددددددددديرهدددددددددذزرزن ودددددددددةور ر 2                                  ددددددددد ر دددددددددمل رلخملنفدددددددددةرزنلددددددددد  ةر  ادددددددددملورزندددددددددملأ ر

             نللدددد ةرزنملنيددددةر         ملننلدددد ةر ر       ملضدددد ة  ر          هددددذ رزنلدددد  ة ر              زال ددددر ز   رت دددد ح

                              ناددددد ي ةرزنددددد   رزنط قدددددةرالدددددىر ددددد  ملتر ر                      زننددددد رتمددددد رفتهدددددملرزنخملنفدددددة 

              لددددد ةيةرزن دددددملفيةر          قابمل  دددددملرزن         الدددددىر مللددددد ر ر                       ز لدددددةز رزن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل 

 ر     باملئوة    50 ر                     ادمل رقنتهدملرغ زلدةرمد اهمل ي ر                         زنتأتيةرليرجميعر لدملاملاهمل 

  .             زنتةج ةرالتهمل ر       زنا ي ة        ليرميمةر

 

 

 

 

 

 

ر لروةارف مرنل  رز حملل  
ك
                        تفملأيمل
ك
       

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ر      مددمللة   ) ر    3142 / 5 / 2 ر     تددملاي  ر  42 ر   امددم ر        زال ددر ز   ر      زن وددةو ر  لددي ر  22 ر    لددملأ 

  (     زنملل  ر      زنطملتع ر   اوم

 

 

  ر-  22      زنملأ ر

 

                                                     يددددؤأ رزن وددددمر ط يقدددددةرقن ددددمل رزنطددددملتعرزندددددملل رزن دددد ر  ي ددددملرن دددددذ ر

                                                      زن مليدددة رلدددملرندددمريددد  رزنقدددمللة رلددد ز ةرالدددىر جدددةبرزاتمدددملأرا يقدددةر

                          لددددملريلتهددددمل رق رالددددىرزنلددددممللر ر  24                زن ي ددددةر دددد رزنددددةزأر              ق دددد  رلدددديرزنطدددد  ر

             ملاتمملأهمل.ر

     لئتددددددملر ر     / . .      222222                                   دددددد طرق رالرتتجددددددمل ارميمددددددةرزن وددددددمرزنتةجددددددل/

                                                           زنارن   رن  مللية ر  د رهدذ رز حدمل  ريتةجدلرتلد ي رزن ودمرلقد زر د ر

                                                      لددددد ملأيقرزنملنيدددددةر مةجدددددلرق زلددددد رمددددد درلدددددملأا راددددديرزنددددد  زا رزنملنيدددددةر

                               زا رزن قملايددةرزنندد رزوددتم  رقلددىر                            زنخت ددةر دد رزنحملفظددملترق رادديرزندد 

                                                           زن قدد ر مدددملر ددد رذنددكرزناملتدددلرزن قملايدددةرزن مل لددةرق راددديرزنحتلددد   ر ددد ر

            زنن رزوتم  ر ر        ز نيملت                           ق رايرل لحةرت جي رزنليملازتر           ز مايةر

     ي اجر ر  ق                                                      زلىراق رزن يعر مملر  رذنكرزناملتلرزنتملت ةرنلم لحة رالىر

         فملاراودددددددةور                                         اودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل رضدددددددميرزلددددددد رزنقددددددد درزنددددددد ظمرالودددددددتي

                     زنت جي ر اوةورزنل  .

 

                    مووووووووق املرسوووووووووم مووووووووق املرسوووووووووم         2020                        تعووووووووديل املووووووووادة تعووووووووديل املووووووووادة       ::                            ادسووووووووة واألر عووووووووو  ادسووووووووة واألر عووووووووو        السالس              املووووووووادةاملووووووووادة

                                                  )قانو  رس  الطاب  املالي()قانو  رس  الطاب  املالي(            19671967  //  88  //  55            تار   تار           6767                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42                       لدديرزن ودددةورزال ددر ز  رامدددمر ر  22           ت دد  رزندددملأ ر

 :                                      )ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنت  حر مملريل 

                                           يؤأ راومرزنطملتعرزنملل ر إ   رزنط  رزنتملنية: ر-  22      زنملأ ر

رن ددذ رزن مليددة ر ر-
ك
              ادديرا يددقرقن ددمل رزنطةزتددعرزنملنيددةرزن دد  ر  ي ددمل
ك
                                        

                                                      الدددىرق رالرتتجدددمل ارميمدددةرزن ودددمرزنتةجدددلرالدددىرزن دددكرق رزنكتمل دددةر

                                             . .ر بملودددددددددت  ملارز حدددددددددملالترزننددددددددد ريددددددددد  رفتهدددددددددملرزنقدددددددددمللة ر ر       222.222

                                          ل ز ةرالىرزاتمملأرا يقةرق   رنتل ي رزن وم.

        تخ زل ملر                                          ةزودطةررالترزنةودمرند  رز  ددخملررزند   رن دمر ملودد ر-

ر  اددددددددملورهددددددددذزرزنقددددددددمللة  رالددددددددىرق رالرتتجددددددددمل ارميمددددددددةرزن وددددددددمر
ك
                                                فقددددددددمل
ك
    

       . .ر           222.222.222

ددملبرزن دد  رادديرزن دداة ر زفودد ملأرزنندد ري ظمةنهددملرق ر ر-                                                         لقدد زرندد  ر ت 

          تدد اجرميمدددةر ر  ق                                           ي ددملأمة رالتهددمل ر ل مدددملر ل دد رميمددةرزن ودددم.رالددىر

                                                     اومرزنطملتعرزنملل رضميرزفي مل رزنذلري  ا رزناملتلرزن   .

 

 

                  نلتخفيارليرزاتمملأر ر                                      ق رزنتةجهرزن ملورن  رل ظمرأ  رزن ملنمرهة

            زثدددةر تطدددةار                                                زنطةزتدددعرزنةاميدددةرزنتقلي يدددةر زودددت  زن ملر طددد  رز ثددد ر 

                                                      مددددددملريلدددددد  رالددددددىرزنددددددةزا   رامليددددددملترتلدددددد ي راوددددددةورزنطةزتددددددع.ر مددددددملر

                                                      يلدددددددمحر ملالودددددددتفملأ رلددددددديرزنتقددددددد ورزنتك ةندددددددة  رر لةز  دددددددةرزنتق يدددددددملتر

         ز ح يثة.

رنل  دددةررزنقمللةليددةرز حملنيدددةرفددإ راددد  رزنتلدد ي رلح دددةا ر
ك
                                                   فقددمل
ك
     

                                                  ملنل دددددددددقر زنتلددددددددد ي رزن قددددددددد لرنددددددددد  رلددددددددد ملأيقرز خاي دددددددددةر ددددددددد رت ددددددددددر

            رالترزنةوم.ر ر       زوتخ زو ر   قلى                 ز حملالت رر ملفضملفةر

            تلدد ي رن وددةور ر      قوددملنيل       ز تاددملار ر   قلددى                          مدد ر  دد ترلددؤ  زر ملجددةرللحددةر

                     زنددددد  زا رزن ودددددميةرتلدددددا ر ر   قلدددددى                              زنطةزتدددددعرالرتلدددددتلاور ادددددةارزنالفددددد  ر

                                        ددددددددد  ترزاأ مللدددددددددملتريندددددددددتجرا هدددددددددملرلخدددددددددملا رادددددددددحيةرالدددددددددىر ر   قلدددددددددى     يدددددددددؤألر

                   زنةزا   ر زنة ف  .

 ر                            امدددد ررنتلدددد ي راوددددمرزنطددددملتعرزنددددملل  ر    قيددددملو            ل لددددةرز خملددددةر ر  ق        يدددد ر

                                                     تلتةجلرتةف  ر وملا رتل ي رو ي ةر رليطةر لتمل ةرأزاممل.ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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                                                              ئفملرن  رزنفقد  رزنلدمل قة رت تبد را د رزن  دملارز رزادملأ رزن  دملارز ر

                                                           زضددملفةرالددىر  ددملا رزنندد رزوددتة  را هددملراوددمرزنطددملتعرزنددملل رن ددقملرم دد ر

                                                          ل  ارهذزرزنقمللة ر  ملل رميمتهرتاي رايرلملان رزنارن د  رللد أ ر

                                 الريتةجلرالتهملرزلراومرز رغ زلة.

 

 

  ر-
ك
 لق ز
ك
     . ر ر       222.222                                         رل ملأيقرزنملنيةرقذزرتجمل اترميمدةرزن ودمر ر    

                                                        ذنددكر مةجددلرق زلدد رمدد درلددملأا رادديرزندد  زا رزنملنيددةرزنخت ددةر دد ر

                                                             زنحملفظملترق رايرزن  زا رزن قملايدةرزنند رزودتم  رقلدىرزن قد ر مدملر د ر

      ق راير                                                         ذنكرزناملتلرزن قملايةرزن مل لةرق رايرزنحتل   ر  رز مايةر

                                     زتر ز نيددملترزنندد رزوددتم  رقلددىراقدد رزن يددعر                   ل ددلحةرت ددجي رزنلدديملا 

                                                           مددملر دد رذنددكرزناملتددلرزنتملت ددةرنلم ددلحة رالددىرق ريدد اجراوددمرزنطددملتعر

                                                     زنددملل رضددميرقلدد رزنقدد درزندد ظمرالوددتيفملاراوددةورزنت ددجي ر اوددةور

                          زنل  ر اوةورقجملازترزن م .

                                                        مةجلرق  ملازترتل ي ريتمرزاتمملأهملرليرجملللر ازا رزنملنية. ر-

                         فقدملرنلطد  ر ز نيدملترزنند ر رe-stamp        نكر   د ر ق                 مةجلراملتعرلدملل ر ر-

                      ت تم هملر ازا رزنملنية.

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.
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 ر    3142 / 5 / 2 ر     تدددددددددددملاي  ر  42 ر   امدددددددددددم ر        زال دددددددددددر ز   ر      زن ودددددددددددةو ر  لدددددددددددي ر  23 ر     زندددددددددددملأ 

  (     زنملل  ر      زنطملتع ر   اوم ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 

  ر-  23      زنملأ ر

 

 

 

                                                     تحددددددددد أر قددددددددد زارلدددددددددير ايددددددددد رزنملنيدددددددددةر ميدددددددددملترزنطةزتدددددددددعرزنملنيدددددددددةرزنمكدددددددددير

                                                                قل زاهمل ر فئملاهملر ق املن مل ر زن ممل ةرالىرا ملا هملر تملاي ر ض  ملر  ر

  .        زنت ز   

 

 

                    موووووووووق املرسووووووووووم موووووووووق املرسووووووووووم         2121                        تعوووووووووديل املوووووووووادة تعوووووووووديل املوووووووووادة       ::                                  السوووووووووابعة واألر عوووووووووو  السوووووووووابعة واألر عوووووووووو                املوووووووووادةاملوووووووووادة

                                        وتعديالتوووووو  )قووووووانو  رسوووووو  وتعديالتوووووو  )قووووووانو  رسوووووو              19671967  //  88  //  55            تووووووار   تووووووار           6767                            االشووووووترا ي رقوووووو االشووووووترا ي رقوووووو 

                            الطاب  املالي(الطاب  املالي(

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42                       لدديرزن ودددةورزال ددر ز  رامدددمر ر  23           ت دد  رزندددملأ ر

                                                   ت  يئتهر)ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنت  حر مملريل :ر

                                                      يدددددتمرتحادددددد  ر بيدددددعرزنطةزتددددددعرزنةاميدددددةرزنئلددددددقةر إ ددددد  رزنطدددددد يقت  ر

           زنتملنيت  :

 

                                 ي رزنكميملترزنمكيرقل زاهملرل همل ر                       اةزتعرل   رلل قملريتمرتح - 3

                                                                فئملاهددملر ق دداملن مل ر زن ممل ددةرالددىرا ملا هددملر تددملاي ر ضدد  ملر دد رزنتدد ز  ر

                                 مةجلرم زاري  اراير اي رزنملنية.
 

         التهدددملرلدددير ر        زالوتح دددمل     يدددتمر رe-stamps         نكر  ليدددةر ق            اةزتدددعرلملنيدددةر - 2

                                                    رالتر مللدددددةريدددددتمرزنرددددد  ي ر ر  يبهدددددملر قلدددددة رزودددددتخ زل مل ر  دددددا ر

                                 مةجلرم زاري  اراير اي رزنملنية.                   زنطةزتعر لةزلفملاهملر

 

                                                       تحفار قة ر ملاةرزنطةزتدعرزنةاميدةرز حمللدل  رالدىرتد  ي ر بيدعر

                                                            زنطةزتعر تملاي ر ل رهذزرزنقمللة رلدير لد ةرلديرميمدةرز ج ملندةرزنند ر

                                 يح  رالتهملر ملاةرزنطةزتعرزن ممية.

 

                                                      تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر ق زاري  اراير اي رزنملنية.

 

                          لديرمدمللة راودمرزنطدملتعرزندملل ر ر  22              لرت د ي رزندملأ ر                 ي رزلدهرتدمرزمرد ز

          أ ددددددد راددددددد  ر رE-STAMPS ر          زفنكر  ليدددددددة                       نللدددددددممللر ملاتمدددددددملأرزنطةزتدددددددعر

                                     هذ ررزنطةزتدعرهد را دملا راديراةزتدعر اميدةر ر  ق                    تل ي رزن وم.ر ر مملر

                    مللدةر  يثدةر لتطدةا ر ر     قج دا                 نكر  ليدملر ةزودطةر ق             فةايدةرلط ةادةر

             زتددعريلددملا ر دد ر                                             ل تمدد  رر دد ر ث دد رلدديرزندد    ر هددذزرزنلددا رلدديرزنطة 

                                                    تةف  هددددددملرنلمالفدددددد  ر ط يقددددددةرزودددددد  ر زودددددد   ر يلددددددملهمر دددددد رتخفدددددديدر

                                                لفقملترا ملاةر تخاييرزنطةزتعرزنةاميةرزن   رلل قمل 

                                  هدددددذزرزن دددددة رلددددديرز ج دددددا ريلدددددتلاور ضدددددعرلددددد ر ر       زودددددتخ زو ر  ق        يددددد ر

                                                    مددددددددمللة  رنتح يدددددددد رز ج ددددددددةرلددددددددمل  ةرزن ددددددددئ يةر ددددددددملنر  ي ر ر  يبهددددددددملر

          زنندددد رودددديتمر ر      ر  ليددددة    زفنك                        ددددا ر لةزلددددفملترزنطةزتددددعر ر           زوددددتخ زل مل

   .ر      ز ج ا                       زالوتح مل رالتهملرليرهذ ر

                                              ملادددددةرزنطةزتدددددعرزنةاميددددددةرز حمللدددددل  رالدددددىرتددددد  ي ر بيددددددعر          يددددد رق ر

                                                  يمكديرق رياةلدةزرمد رزنرالدةزر  فقدملترلتيجدةر  دةن مرالدىر ر       زنطةزتع

                                                      هدذزرزنرد  ي ر لدد زارلادمل رنمملاوددةرقامدملن م رلمددملريقتيد  ر فددار

                               ق مرلير ل ةرليرميمةرز ج ملنة 

 

       مر زل.          جملارهذزرزال
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 ر    3142 / 5 / 2 ر     تدددددددددددملاي  ر  42 ر   امدددددددددددم ر        زال دددددددددددر ز   ر      زن ودددددددددددةو ر  لدددددددددددي ر  22 ر     زندددددددددددملأ 

  (     زنملل  ر      زنطملتع ر   اوم ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 

 

  ر-  22      زنملأ ر

 

                       نيةرليرز جم ةار ةزوطة:                ت مل رزنطةزتعرزنمل

 

                                               زن ملاةرزنجملايير فقملرال املورهذزرزن وةورزال ر ز  . ر- 3

 

 

 

                 زنؤولدددددملترزن مللدددددةر ر       زفأزازت                       زن ددددد ملأيقرق رزندددددة ف  ر ددددد ر ر     قل دددددملا ر- 2

                                                ذنكر  رز حملالترزنن رتح أر ق زارلير اي رزنملنية.

 

       رالددىر     ق دد                                 زنؤولددملترزن مللددةر  دد رقلرل ز ددار ر       زفأزازت       رالتر دد ر ر- 1

       لدددديرهددددذزر ر  26                                        تتجددددمل ار لدددد ةرز ج ملنددددةرتلددددكرزنحدددد أ ر دددد رزنددددملأ ر     ق رالر

 ر      قلدددةن مل                                                زن ودددةورزال دددر ز   ر ذندددكر ددد رز حدددملالترزننددد رتحددد أر تددد ظمر

                       ق زارلير اي رزنملنية.

 

                                      مق املرسوم االشترا ي مق املرسوم االشترا ي         2222                        تعديل املادة تعديل املادة       ::                                  الثامنة واألر عو  الثامنة واألر عو                املادةاملادة

                                                                    وتعديالت  )قانو  رس  الطاب  املالي(وتعديالت  )قانو  رس  الطاب  املالي(            19671967  //  88  //  55            تار   تار           6767        رق  رق  

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42    امدددمر ر        زال ددر ز            لدديرزن ودددةور ر  22           ت دد  رزندددملأ ر

 :                                      )ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنت  حر مملريل 

 

"رليرز جم ةار ةزوطة:
ك
                    ت مل رزنطةزتعرزنملنيةر"زن   رلل قمل
ك
                                 

 

                                               زن ملاددددددددددددةرزنجددددددددددددملايير فقددددددددددددملر  اددددددددددددملورهددددددددددددذزرزن وددددددددددددةورزال ددددددددددددر ز   ر - 3

        زناددددددد زالر ر                                              زنؤولدددددددملترزنت ملمددددددد  رلدددددددعرزن  ندددددددةرزنل  ملليدددددددةرالودددددددتيفملا

          زن وةو.

 

                                                     قل دددددملارزن ددددد ملأيقرق رزندددددة ف  ر ددددد رزفأزازتر زنؤولدددددملترزن مللدددددةر - 2

                                                ذنكر  رز حملالترزنن رتح أر ق زارلير اي رزنملنية.

 

                                                      رالتر د رزفأزازتر زنؤولددملترزن مللدةر  دد رقلرل ز دارق دد   رالددىر - 1

       لدددديرهددددذزر ر  26                                             ق رالرتتجددددمل ار لدددد ةرز ج ملنددددةرتلددددكرزنحدددد أ ر دددد رزنددددملأ ر

                                           ر ذندددكر ددد رز حدددملالترزننددد رتحددد أر تددد ظمرقلدددةن ملر              زن ودددةورزال دددر ز 

                       ق زارلير اي رزنملنية.

 

 
 

 

 ر         زنط ي يدددددددددد                                      يدددددددددد رق رزندددددددددد  رز حددددددددددملل ريلددددددددددمحرفقدددددددددد رنأل ددددددددددخملرر

                                                        مل ح ددددددة رالددددددىرتدددددد  ي ر بيددددددعرزنطةزتددددددعرزنملنيددددددة ر بملنتددددددملل رالريمكددددددير

        تلددددددددددليمر ر     الوددددددددددتئو                                      نلمؤولددددددددددملترزنت ملمدددددددددد  رلددددددددددعرزن  نددددددددددةرزنل  ملليددددددددددةر

                     ز ح دددة رالدددىرتددد  ي .رلدددعر ر                            زن دددمللئتر مددد درزناددد زالر زن ودددةو

                                         هددددذ رزنؤولددددملترتلددددتخ ور ميددددملترضددددخمةرلدددديرزنطةزتددددعر ر  ق       زن لددددمر

                                                   الدددددىرل دددددمللئترزنددددددةزا    رتادددددط رنلدددددد زئهملرلددددديرادددددد  رثملنددددد رن يددددددهر

                    ت  ي ر بيعرزنطةزتع.

 ر      قلجدددددددملا                                        تدددددددةزف رزنطةزتدددددددعرنددددددد  رز ج دددددددملترزندددددددذ ةا رريلددددددد  ر ر  ق        يددددددد ر

                                                   زن ددددددمللئترالددددددىرزنددددددةزا   ر يلددددددملا ر دددددد رتقدددددد يمرز خدددددد لملتر  ددددددةا ر

          ا ر زو     زف

 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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       تووووار      67     رقوووو           االشووووترا ي        املرسوووووم    مووووق    43       املووووادة    مووووق   6        الفقوووورة

  ( ي    املال        الطاب      رس         قانو   )          وتعديالت       1967 / 8 / 5

 

 

  :  43      املادة 

1 - ....     

2 - ....     

3 - ...    

4 - ...    

5 - ....     

                                             يمكير ادحملبرزنؤولدملتر زنلد  ملترتأأيدةراودمرزنطدملتعر - 6

                                                   زندددملل رزنقطدددة رلقددد زراددديرزنفدددةزت  رزن ممدددةرزننددد ري دددد ا نهملر

                       م  ر ض  ملر  رزالوت ممل .

 

      مووووق مووووق         4343                  مووووق املووووادة مووووق املووووادة       66                          تعووووديل الفقوووورة تعووووديل الفقوووورة       ::                                  التاسووووعة واألر عووووو  التاسووووعة واألر عووووو                املووووادةاملووووادة

                                وتعديالتوو  )قوووانو  وتعديالتوو  )قوووانو              19671967  //  88  //  55            تووار   تووار           6767                                        املرسوووم االشووترا ي رقووو  املرسوووم االشووترا ي رقووو  

                                    رس  الطاب  املالي(رس  الطاب  املالي(

 

      تدملاي ر ر  42                       ليرزن وةورزال در ز  رامدمر ر  61         ليرزنملأ ر ر 4            ت   رزنفق  ر

                                                  ت  يئتهر)ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنت  حر مملريل : ر    3142 / 5 / 2

 

                                                        الىر ملفةرزنالف  رزنلال  ر إل زارفةزت  ر قي ملالتر ق  ملازتر ر–   4

                             نطدملتعرزنددملل رزنقطدة رزنتةجدلراددير                            أزا دةر ل ي دةرق ريلدد أ زراودمرز

                                                          زنفددددةزت  ر زفي ددددملالتر زف دددد ملازترزن زا ددددةر زن ي ددددةرزنندددد ري دددد ا نهملر

ر ر  32                                                      يملر ق ريتق لةزر ت ملايحر   يةرقنكر  ليةر ئ رل لةر
ك
 يةلمل
ك
    

                                                           لدديرزل هددملارزنلددد  رزن قدد  ر مةجددلرلمدددملذجرتادد  ملر ازا رزنملنيددةرن دددذ ر

        زن ملية.

 

رل                            يرق  رزنف  رزنذلريل رزنف د ر                            ك  تط قرق املورهذ رزنفق  رز ت زاك

                            زنذلرينل رفيهرهذزرزنقمللة .ر

 

            مةجددددلرمدددد زار ر       زالمتاددددملا                                  تحدددد أرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنفقدددد  ر را دددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 
 

 

                                                   زنتل ي رزنل قرن ومرزنطملتعرزنملل رزنقطدة راديرزنفدةزت  ر ر  ق      ي ر

                                              زنلدددت  زترزنمملثلددةري تدددلرالدددىرزنؤولددملترأفدددعرل دددملن ر ر         زفي ددملالت

                                                يلدتةجلرلتملت دةرأميقدةرلديرجمللبهدملر لديرجمللدلرزفأزا ر ر      ق زنهدمل    م  ر

                                                      نئاددددد زأرزننددددد رتدددددمرزنتلددددد ي را هدددددملر ي فدددددعرز تمملنيدددددةر  دددددة رق طدددددملار

                    زنت  ارنل  زلملت ر

                             امليدددملترزنتلددد ي رزن قددد لرن ودددمر ر         زفنكر   ددد         زنت ددد يحر ر  ق        يددد ر

                            لدملر دملبه ملريد يحرزنالفد  رلدير ر         زفي دملالت                         زنطملتعرزنملل راديرزنفدةزت  ر

                                                    ارزن حددد راددديرزنطةزتدددعرزنةاميدددةر لددديرادددلارتخاي هدددملر زال تفدددملظر   ا دددمل

                                تادددددملنيارزنط ملادددددةر زنتخدددددايي ر يلدددددملا ر ر      زفأزا                   بهدددددمل ر مدددددملريدددددةف رالدددددىر

                                          زن  زا رزنملنيةر  رل زم ةراحةرتل ي رزن وم 

 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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                                                                                  إعفاء امل سسوات والشور ات التوي تنشوح أو التوي إعفاء امل سسوات والشور ات التوي تنشوح أو التوي       ::                الخمسو  الخمسو                املادةاملادة 

                                                                                                                يوت  تمديود أجلهوا فووي أي موق السوجلي  التجوواري واملودني بعود نشوور يوت  تمديود أجلهوا فووي أي موق السوجلي  التجوواري واملودني بعود نشوور 

                                                                                            ه ا القانو  مق رس  الطاب  املالي ملدة ثالث سنواته ا القانو  مق رس  الطاب  املالي ملدة ثالث سنوات

 

 

               تم يدد رقجل ددملر دد ر ر                                           ت فدديرزنؤولددملتر زنلدد  ملترزنندد رتنلددأرق رزنندد ريددتم

ر
ك
 قلرليرزن جل  رزنتجملالر زن   ر ئ رفر  ررثئترود ةزترزات دملاز
ك
                                                        

                                                        لددديرتدددملاي ر لددد رهدددذزرزنقدددمللة  رلددديراودددمرزنطدددملتعرزندددملل رزنقطدددة رادددير

          لدددديرز جدددد   ر ر 4   ر 1                                    ا  ددددةرزنتأودددديسرزن  ددددةرراليددددهر دددد رزن  دددد يير

 ر    3142 / 5 / 2      تددددددددددملاي ر ر  42                           زنلحددددددددددقر ملن وددددددددددةورزال ددددددددددر ز  رامددددددددددمر ر 3    امددددددددددمر

                                          راودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل (ر لددددددديراودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل ر                ت  يئتدددددددهر)مدددددددمللة 

                                       زننلب رايرميمةراقسرزنمل ر ز و مرزنح ا .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        زنليئة  ر         زالمت ملأية            لظ زرنلظ   ر

                    تأويسر   ملترلمل ئة ر ر   قلى                                    اغ ةر  رتحف ارزنةا   رالىرزن ملأا ر

رنلمؤولددملتر زنلدد  ملترزنقملامددة
ك
                           تشددجي مل
ك
                       نئوددتم زار ملن مدد ر دد ر مددملر ر       

                        تح يكرزنيجلةرزالمت ملأية.         يلملهمر  ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر

  ر



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

90 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    إعفووووواء الشووووور ات وامل سسوووووات موووووق إعفووووواء الشووووور ات وامل سسوووووات موووووق       ::                  والخمسوووووو  والخمسوووووو                    الحاديوووووةالحاديوووووة              املوووووادةاملوووووادة 

                                                      املتوجبوووووة جووووراء عووووودم تجديوووود مووووودة املتوجبوووووة جووووراء عووووودم تجديوووود مووووودة                                                   غرامووووات رسوووو  الطووووواب  املوووواليغرامووووات رسوووو  الطووووواب  املووووالي

            العقدالعقد

 

 

                                                    ت فددديرزنؤولدددملتر زنلددد  ملترزن دددجلةر ددد رزن دددج رزنتجدددملالر  دددذنكر

                                                      زنلددد  ملترزن ليدددةرزن دددجلةر ددد رزن دددج رز خدددملرر ملنلددد  ملترزن ليدددة ر

                                                          ليرزن  زلملترالىراومرزنطملتعرزنملل رزن ملتجةرايراد ورتج يد رلد  ر

  ةر                                               زنلدددددد  ةرق رزنؤولددددددةر دددددد طرق ريددددددتمرتلدددددد ي رزن وددددددمر ددددددئ رل لدددددد

  .    2222 /  32 /  13       قم ملهملر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         تلبلرزنظ   رزالمت ملأيةر زالجتمملايةرزن   ة 

رالدددددددددددىرزندددددددددددةزا   ر نلدددددددددددملا اهمر ددددددددددد رتصدددددددددددحيحر
ك
                                  تخفيفدددددددددددمل
ك
 ر       ق ضدددددددددددملا م       

                                                       زنقمللةليدددة ر تشدددجي ملرالدددىرتلدددةيةرق ضدددمل رزنلددد  ملتر زنؤولدددملتر ددد ر

              زن ئمدددةرغ زلدددملتر ر     قادددحملب                                زن دددج رزنتجدددملالر زنددد   ر ددد   رتحميددد ر

                       حمل ملر  رزنةم رز حملل .                 م رالريتمك ةزرليرت

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر

 

  ر
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       )ت ددددددددددددد ي ر ر    2232 /  32 /  22      تددددددددددددملاي ر ر  46               لدددددددددددديرزنقدددددددددددددمللة رامددددددددددددمر ر 1      زنددددددددددددملأ ر

        وةو(ر                         زوتح زترت درزنا زالر زن

 

 

26    

      ممرر 

                                 ددددد ر ئلدددددةرنل دددددج رزن ددددد ل را ددددد لملرتلدددددلمر

       نألف زأ

 4.000      

     ل.ل.

46   

                                  ددددد رقي دددددمل ر قددددد درل لددددد رلددددديرزندددددمل رت طيدددددهر

                                 زن  نةر زنؤولملترزن مللةر زن ل يملت

1.000       

     ل.ل.

                                دددددددددددددد رفددددددددددددددملتةا رت دددددددددددددد اهملر ازا رزفت ددددددددددددددملالتر

                                 نلملر    ر خ لملترزن ملتار زاللر ل 

2.500       

     ل.ل.

47   
                     د زار زودتئورق ر لدة ر                     رقي مل ريل  رزلدىرق

         ق رقي ز 
     ل.ل.     250

68   

                                 ددد ر لدددار يدددمل ر  ددد رالدددمر تح يدددكر لدددملبر

                              ددددددددد ر ئلدددددددددةر لدددددددددملبري ودددددددددلهرل ددددددددد  رز ر

                                    لؤولدددددددةرلملنيدددددددةرق رتجملايدددددددةرق رلددددددد ملايةرزلدددددددىر

                                   ز دددددد رزنابددددددملايرز رزن مددددددئار  ددددددذنكرزن ددددددملا ر

           فيمملر ي همل
 

     ل.ل.     250

 
 
 

            لصووووووومو  لصووووووومو                                      تعووووووديل تعرفوووووووات بعووووووض اتعووووووديل تعرفوووووووات بعووووووض ا      ::                  والخمسوووووووو  والخمسوووووووو                    الثانيووووووةالثانيووووووة              املووووووادةاملووووووادة

                                                                                                                  والمتابووات الووواردة فووي الجووداول امل حقووة باملرسوووم اإلشووترا ي رقوو  والمتابووات الووواردة فووي الجووداول امل حقووة باملرسوووم اإلشووترا ي رقوو  

                                      )رس  الطاب  املالي()رس  الطاب  املالي(        6767  //    6767
 

 دددددد   
ُ
    ت
ُ
                                               ت  فددددددملترت دددددددرزن دددددداة ر زنكتمل ددددددملترزنددددددةزاأ ر دددددد رز جدددددد ز  ر ر 

      حي ر ر                  )اومرزنطملتعرزنملل ( ر  42 /  42    اممر ر        زال ر ز                 زنلحقةر ملن وةور

               ت  حر مملريل :ر

 
 ر  24

      لك ا 

           دددددد لملرتلددددددلمر                       دددددد ر ئلددددددةرنل ددددددج رزن دددددد ل را

       نألف زأ

 10.000 

 ل.ل.

64   

                                  ددددد رقي دددددمل ر قددددد درل لددددد رلددددديرزندددددمل رت طيدددددهر

                                 زن  نةر زنؤولملترزن مللةر زن ل يملت

5.000 

 ل.ل.

 ر       زالت دددددددددددددددملالت                    فدددددددددددددددملتةا رت ددددددددددددددد اهملر ازا ر    ددددددددددددددد ر

          زفلر ل                         نلملر    ر خ لملترزن ملتار

5.000 

 ل.ل.

62   
                     ق دد زار زوددتئورق ر لددة ر ر   قلدى               د رقي ددمل ريلدد  ر

         ق رقي ز 

1.000 

 .ل.ل

45   

                                 ددد ر لدددار يدددمل ر  ددد رالدددمر تح يدددكر لددددملبر

 ر   ق                             دددددددددد ر ئلددددددددددةر لددددددددددملبري وددددددددددلهرل دددددددددد  ر

    ز  ر ر   قلى                                لؤولةرلملنيةرق رتجملايةرق رل ملايةر

                         زن مددددددئار  دددددددذنكرزن ددددددملا رفيمدددددددملر ر   ق          زنابددددددملاير

       ي همل
 

1.000 

 ل.ل.

 
 
 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذلرز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

  وةور ملنل   رزنل  مللية زن

 

 .زالمر زلجملارهذزر
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94   

                                       دد رقي ددمل رز ر امددةرز رفددملتةا ريثبدد رزوددتئور

                            ةأرز رز از رلملنيددددددددددةرتجملايددددددددددةرز ر           ق رقيدددددددددد ز رلقدددددددددد

                                      ودد  زتر اددملئعر) زالدد (رز ر اددملئعرز روددةزهملر

          ليرل قةالت

      . . ر   222

                              دددددددددد رقي دددددددددددمل رت ددددددددددد ا رلؤولدددددددددددملترزن دددددددددددملتار

                                    ز خليدددةلرز ر ددد  ملترزالت دددملالترزالنكر  ليدددةر

                                    )زاللر ل (ر ق درميمةرفةزت  رزنلر    

 ر     2.222

. .      

                                        رفملتةا رز ر طملمةرلل قةرزند فعرت د اهملر

              ترز رزنل  ملتر          تلكرزنؤولمل
      . . ر   222

                 فملتةا رغ  رلل أ    12
      . . ر   222

 

333    

                                        ز  از رغ  رزنذ ةا ر د رهدذزرزنقدمللة را د لملر

                                     تادة ر ملضد ةرن ودمرزنطدملتعر فقدملرنلم ددملأ ار

                                       زن مللددددةرزنددددةزاأ ر دددد رهددددذزرزنقددددمللة ر ا ددددد لملرالر

                        تاة ر ملض ةرنل ومرزننلب 

      . . ر   222

 

 

16   

                     فدددملتةا ريثبددد رزودددتئورق ر ر   ق        امدددةر ر   ق            ددد رقي دددمل ر

      وددد  زتر ر   ق               لملنيدددةرتجملايدددةر ر     ق از  ر  ق            قيددد ز رلقدددةأر

         ودددددددددددددةزهملرلدددددددددددددير ر   ق         ادددددددددددددملئعر ر   ق               ادددددددددددددملئعر) زالددددددددددددد (ر  

       ل قةالت

ر3.222

. .  

                            ت دد ا رلؤولددملترزن ددملتارز خليددةلر ر     قي ددمل     دد ر

 ر (       زفلر لددددددد  ) ر          زفنكر  ليدددددددة               ددددددد  ملترزالت دددددددملالتر ر   ق  

                           ق درميمةرفةزت  رزنلر    

ر2.222

. .  

                          طملمدددددةرللددددد قةرزنددددد فعرت ددددد اهملر ر   ق             ددددد رفدددددملتةا ر

       ل  ملتر  زن ر  ق       ؤولملتر      تلكرزن

ر3.222

. .  

             ا رغ  رلل أ      فملتة    12
ر3.222

. .  

333    

                                        ز  از رغ ددددد رزندددددذ ةا ر ددددد رهدددددذزرزنقدددددمللة را ددددد لملر

 ر       نلم دددددددملأ                             تادددددددة ر ملضددددددد ةرن ودددددددمرزنطدددددددملتعر فقدددددددملر

                                            زن مللةرزنةزاأ ر  رهدذزرزنقدمللة ر ا د لملرالرتادة ر

                    ملض ةرنل ومرزننلب 

ر3.222

. .  
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     3113 /  21 /  32 ر     تملاي  ر  12 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر     ز  لى ر     زنملأ 

                                 ز  لى:رف اراومر   جرالىرزنلملف يي ر     زنملأ 

 

 

 

 

                                                    يفدددد ارالددددىرزنلددددملف يير ط يددددقرز جددددةرالددددىرزندددد  ئترزنندددد رتت دددد   ر ر-

                     لمراومر   جرم ا :ر   122        للملف هملر

 
 

   ة.                                   . رالىر  رللملف رليرزن اجةرزنليمل ي ر      22.222

                                       . رالىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل . ر       332.222

                                   . رالىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى. ر       322.222

                                       . رالىر  رللملف رالىرلر راملا زتر مللة. ر       122.222

ُ                                                     مددملرُيفدد ارالددىرزنلددملف يير ط يددقرز جددةر زن حدد رالددىرزندد  ئترزنندد ر     

 ر                                       لدم ر ةج دةرنهملايدةرند  رل دملأااهمرز از د     122                الرتت   رللملف هملر

                         زنل  ملليةراومر   جرم ا :

 

                                                                  تعووديل املووادة األولووى مووق القووانو  رقوو  تعووديل املووادة األولووى مووق القووانو  رقوو      : :                   والخمسووو  والخمسووو                    الثالثووةالثالثووة              املووادةاملووادة

          19911991  //    0909  //    1010            تار   تار           9090

 

 
ُ
 ت
ُ
        زن   ر ر    3113 / 1 /  32      تملاي ر ر  12                                    رزنملأ رز  لىرليرزنقمللة راممر 

              )مددددددمللة رلةزالدددددددةر ر    3111 /  32 /  32      تددددددملاي ر ر   252                   مةجددددددلرزنقددددددمللة رامددددددمر

 ر   366              زنقددمللة رامددمر ر    2232 /  32 /  22      تددملاي ر ر  46               (ر زنقددمللة رامددمر    3111

                                            )مددمللة رزنةزالددةرزن مللددةر زنةزالددملترزنلحقددةرن ددملور ر    2231 / 2 /  13      تددملاي ر

     :ر                 حي رت  حر مملريل  (ر    2231
 

   ق ر                                     فددددد اراودددددمر ددددد  جرالدددددىرزنلدددددملف يير ط يدددددقرز جدددددةر       ز  لدددددى:ر ر     زندددددملأ 

                                     زن ح رر اومرأ ة رالىرغ  رزنل  مللي  .

   ق ر       قرز جددددةر                     فدددد ارالددددىرزنلددددملف يير ط يدددد                  ئفددددملر لرلدددد رر دددد  ري - 3

 :             اومر   جرم ا        زن ح رر

  .                               الىر  رللملف رليرزن اجةرزنليمل ية ر $  12

 .                                الىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل  ر $  22

 .                            الىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى  $   42

 .     مللة ر       ق ريخةت ر                           الىر  رللملف رالىرلر راملا زت ر $   322
 

                                                  يفددددد ارزن وددددددمرالدددددىر طملمددددددملترزنلدددددف رزنندددددد رت ددددد ارت دددددد ر لددددد رهددددددذزر ر

         زنقمللة .

 

     ميمددددددددةر ر     قأازج ر                                         يدددددددد رق رقلظمددددددددةرزنط دددددددد ز رزن ملنيددددددددةرتفدددددددد ارق ريددددددددتم

                           ل   دددددد  ر يلدددددد أهملرزن ز ددددددلربهددددددذ ر                              زن وددددددةورالددددددىرزنتددددددذ   ر ملندددددد  الارز  

        زن ملة.

                                                        يددددددد رق رتلددددددد ي رزن ودددددددمرنلخاي دددددددةر دددددددملنل   رزنل  ملليدددددددةرلددددددديرجمللدددددددلر

                                              لؤولددددددددملترزن قدددددددد ريخلددددددددقرت دددددددددرزنلددددددددمل  ر ج ددددددددةرقودددددددد ملارزن دددددددد  ر

         زن تم   

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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                                      . رالىر  رللملف رليرزن اجةرزنليمل ية. ر      220222

                                       . رالىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل . ر      220222

                                   . رالىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى. ر       3220222

                                               . رالىر  رللملف رالىرلر راملا زترق ريخةتر مللة. ر       3220222

                زنبدددد رندددد  رأ ددددةن مر                                       يفددد ارالددددىرزنلددددملف ييرغ دددد رزنل  ددددمللي  ر ط يددددقر ر-

                . .ر)الد  رزال ر ر      222 32                                 ز از   رزنل  ملليةراودمرأ دة رمد ا رر

                                      ن   رن  مللية(ريلتة ىر مةجلراملتعرلملل .

                                                  يفددددد ارزن ودددددمرالدددددىر طملمدددددملترزنلدددددف رزننددددد رت ددددد ارت ددددد ر لددددد رهدددددذزر ر-

  .        زنقمللة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       يفدد ارالددىرزنلددملف ييرغ دد رزنل  ددمللي  ر ط يددقرزنبدد رندد  رأ ددةن مر ر- 2

         زنددارن دد  ر ر       ملددة   ) ر ر      22.222                                ز از دد  رزنل  ملليددةراوددمرأ ددة رمدد ا 

 .                               ن  مللية(ريلتة ىر مةجلراملتعرلملل 

 

                                                      تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر ق زاري  اراير اي رزنملنية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

     3113 /  21 /  32 ر     تملاي  ر  12 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر       زنثمللية ر     زنملأ 

 

          زنثمللية:ر ر   ملأ   زن

 

                                            اددد  ر  يفيدددةرزودددتيفملاراودددمرز خددد  جر قددد زارللدددر  ر ر     قلدددة       تحددد أر

 .             زن مللةر زن ق  ر        ز   مل                      ي  اراير اي لرزنملنيةر

 

 

                                                                      تعديل املادة الثانية موق القوانو  رقو  تعديل املادة الثانية موق القوانو  رقو        ::                  والخمسو  والخمسو                    الرابعةالرابعة              املادةاملادة

          19911991  //    0909  //    1010            تار   تار           9090

 

 

    رزنملأ رزنثملليةرليرزنقمللة رامدمر
ُ
                                  ت
ُ
      حيد ر ر    3113 / 1 /  32      تدملاي ر ر  12 

               ت  حر مملريل :ر

 

ر لرلددددد رر ددددد رتحددددد أر
ك
                 ئفددددمل
ك
                         اددددد  ر  يفيدددددةرزودددددتيفملاراودددددمر ر     قلدددددة      

                                                           ز خ  جر زنفئملترزن فمل رل هر ق زارللر  ري  اراير اي لرزنملنيةر

               زن مللةر زن ق . ر        ز   مل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             ليرقج رتفملألرت درزنلمل  ر زنث  زتر  رزنتط يق 

 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  يالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعد

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

     3113 /  21 /  32 ر     تملاي  ر  12 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر       ز خملللة ر     زنملأ 

 

          ز خملللة:ر ر     زنملأ 

 

                   هددذزرنقددمللة  رالرودديمملر ر       ق اددملو                             تلغددىرجميددعرزن  ددةررزنندد رتت ددملاار

 ر      ز  ادملو                   ت  يئتهر ملودت  ملار ر    3142 / 2 / 5      تملاي ر ر  42 /  22            زنقمللة راممر

      تدملاي ر ر     32234                          زن  دةررا هدملر د رزن ودةورامدمر ر          ملفافدملازت        زنت لقدةر

 .         ت  يئته ر    3141 / 1 /  13

 

 

                                                              تعديل املادة الخامسة موق القوانو  تعديل املادة الخامسة موق القوانو      : :                   والخمسو  والخمسو                    الخامسةالخامسة              املادةاملادة

          19911991  //    0909  //    1010            تار   تار           9090        رق  رق  

 

 

 دددددد   رزنددددددملأ رز خملللددددددةرلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر
ُ
                                  ت
ُ
 ر    3113 / 1 /  32      تددددددملاي ر ر  12 

                     حي رت  حر مملريل :ر
 

                                             ادد  ر  يفيددةرزوددتيفملاراودمرزندد  ة رادديرا يددقرزنبدد ر ر     قلددة       تحد أر

                                                     زنفئددددددددملترزن فددددددددمل رل ددددددددهر قدددددددد زارللددددددددر  ري دددددددد اراددددددددير ايدددددددد لرزنملنيددددددددةر

          زن ل يملت.             زن ز ليةر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ليرقج رتفملألرت درزنلمل  ر زنث  زتر  رزنتط يق 

 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

          زن دددددملأار ددددد ر ر   364 ر                     لددددديرزن وددددةورز دددددر ز  رامدددددم ر 1         لددددديرزندددددملأ ر ر 2      زن  دددد ر

                                        )فدددددددددد اراوددددددددددمرزلتقددددددددددمل رالددددددددددىرز لددددددددددةز رزن قةنددددددددددةر غ دددددددددد ر    3121 / 4 /  32

رلدديرزنقدمللة رامددمر
ك
                زن قةندة(رزناددمل ر مةجدلرزن  دد رازت دمل
ك
      تددملاي ر ر   352                                

                                         )تم يددد رزن ددد ر لددد حرت ددددرزفافدددملازترلددديرزناددد زالر ر    2222  /ر 5 /  31

                                                             زن ودددةو(رزنت لدددقر إافدددملار اثدددةرزنل  دددمللي  رزندددذييرمادددةزر ددد رزلفجدددملار

   .ر       زاللتقمل      اوةور              ل فأر    ترلير

 

                                                        اثددددددةرزنل  ددددددمللي  رزنددددددذييرماددددددةزر دددددد رزلفجددددددملارل فددددددأر  دددددد  تر تددددددملاي ر ر- 2

                                               الدددددىرجميدددددعرز حقدددددة ر ز لدددددةز رزن قةندددددةر غ ددددد رزن قةندددددةر    2222 / 5 / 6

لةزر ملنت دملايحر زنلدت  زتر قةر ر  ملترلدةاثتهمر د طرق ريتقد  
 
                                                      زنت ل
 
     

                                                          زنث ةتيةر ئ رل لةرو ةرليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة رليرزنة  زتر

    الدددددىر ر        نئوتح دددددمل                                    ملنيدددددةرزنخت دددددةرفاطدددددملئهمرزنرددددد  ي رزنطلدددددةبر  زن

رنأللة .ر ر       زاللتقمل                               كمر   رزفاتر قاطملئهمرلذ  زتر
ك
         فقمل
ك
     

 

 

      موووق موووق       99                  موووق املوووادة موووق املوووادة       77                          تعوووديل  البنووود تعوووديل  البنووود     : :                                   السادسوووة والخمسوووو  السادسوووة والخمسوووو                املوووادةاملوووادة

              املتعلوووووووق املتعلوووووووق             19591959  //  66  //    1212                    الصوووووووادر فوووووووي الصوووووووادر فوووووووي           146146                                      املرسووووووووم اشوووووووترا ي رقووووووو  املرسووووووووم اشوووووووترا ي رقووووووو  

                                  ار مرفووح بيووروت مووق ار مرفووح بيووروت مووق                                                                                   بئعفوواء ورثووة اللبنووانيي  الوو يق قضوووا فووي انفجووبئعفوواء ورثووة اللبنووانيي  الوو يق قضوووا فووي انفجوو

                              رسوم اإلنتقالرسوم اإلنتقال

 

       زن دملأار ر   364                      ليرزن وةورز ر ز  رامدمر ر 1         ليرزنملأ ر ر 2            ي   ررزن   ر

                                        )فدددددد اراوددددددمرزلتقددددددمل رالددددددىرز لددددددةز رزن قةنددددددةر غ دددددد ر    3121 / 4 /  32    دددددد ر

رلدديرزنقدمللة رامددمر
ك
                زن قةندة(رزناددمل ر مةجدلرزن  دد رازت دمل
ك
      تددملاي ر ر   352                                

      اددد زالر                                   )تم يددد رزن ددد ر لددد حرت ددددرزفافدددملازترلددديرزن ر    2222  /ر 5 /  31

                                                             زن ودددةو(رزنت لدددقر إافدددملار اثدددةرزنل  دددمللي  رزندددذييرمادددةزر ددد رزلفجدددملار

               ي  حر مملريل .ر      حي ر ر       زاللتقمل                    ل فأر    ترليراوةور
 

                  زلفجددددددملارل فددددددأر  دددددد  تر ر       لدددددديرجدددددد زا                            اثددددددةرزنل  ددددددمللي  رزنددددددذييرماددددددةزر ر- 2

                                     الددددددىرجميددددددعرز حقددددددة ر ز لددددددةز رزن قةنددددددةر غ دددددد ر ر      2222 / 5 / 6        تددددددملاي ر

قدددددددددددةر ر  دددددددددددملترلدددددددددددة 
 
             زن قةندددددددددددةرزنت ل
 
لةزر                    ن مليدددددددددددةر                      اثتهمر ددددددددددد طرق ريتقددددددددددد  

                                         ملنت ددددددددددملايحر زنلددددددددددت  زترزنث ةتيددددددددددةرلدددددددددديرزنة دددددددددد زتر ر    2222 /  32 /  13

    الدددددىر ر        نئوتح دددددمل                                      زنملنيدددددةرزنخت دددددةرفاطدددددملئهمرزنرددددد  ي رزنطلدددددةبر

رنأللة . ر       زاللتقمل                               كمر   رزفاتر قاطملئهمرلذ  زتر
ك
        فقمل
ك
     

 

 

 

 

                        ملنلدذييرماددةزر د رزلفجددملار ر      زفافدملا                           يد رق رزند  رز حددملل رمد ر  دد ر

                          رأ  رق ريلددددددم رلدددددديرماددددددةزرلددددددير    2222 / 5 / 6             تر تددددددملاي ر       ل فددددددأر  دددددد

                                  ج زارهذزرزاللفجملارت  رهذزرزنتملاي  

وررزنةاثددةر ملنت ددملايحر زنلددت  زترزنث ةتيددةر دددئ ر                                                            ز ددر طرق ريتقدد  

                                   ل لةرو ةرليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة  

                                لدددددددد همرمددددددددد رفجددددددددا زرادددددددديرتددددددددأل  رزنلدددددددددت  زتر ر ي ي      زن  يدددددددد           يدددددددد رق ر

                        ت ددرزنقدحمليملرمد رمادةزرت د ر ر                              زنث ةتيدةرضدميرزن لدةرزنحد أ  ر ق 

                              ق ث رليرو ةرالىرل  ارزنقمللة  

  ر

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر  ي     تددددددددددددملا  ر   364 ر   امددددددددددددم ر        زنقددددددددددددمللة   ر  لددددددددددددي ر       زنتملودددددددددددد ة ر     زنددددددددددددملأ  ر  لددددددددددددي ر 2 ر     زن  دددددددددددد 

32  / 24  / 3121     

 

     :... 1      زنملأ ر

 

                    اثيدددةرزن دددملفيةرزندددذلرالر                                ي فددديرلددديرزن ودددمرز جددداارلددديرز ح دددةرزف  ر- 2

         يتجمل ا:ر

                        زنةزنددددددددد يي:رلملادددددددددةر الددددددددد   ر ر        ز ا زج              ناددددددددد رلددددددددديرزنفددددددددد   ر - ق  

            للية رن   .

         :رثمملليددددددددةر      ز  دددددددد  ر     ز خ             غ دددددددد رزنةزنددددددد يير ر      ز لدددددددة         ناددددددد رلددددددددير - ب  

            للية رن   . ر         قار ة  

         ة رن   .           ال   رللي ر     قار ة                    نا رلير ملق رزنةاثة:ر - ج  

 

        زالاثية: ر     ز  الأ                        ميمةرز جاارزن فيرلير  ةر ر   قلى       يامل ر

                                                     زث ددددمل ر ودددد  ة رلليددددة رن دددد  را دددد لملرياددددة رزنةندددد رل ددددمل ملرت ملهددددةر -

                      أزامةرتم  هرايرزن م .

                                                      قار دددةرلئيدددد  ر ثممللممليددددةرزنددددارن دددد  رادددير دددد راددددملورز ر لدددد رزن ددددملور -

                                      زنةن رزنقملل رايرزنثملل ةرال  رليرام  .     يف  

-  

                                  موووق املوووادة التاسوووعة موووق املوووادة التاسوووعة       55                        تعوووديل البنووود تعوووديل البنووود                                       السوووابعة والخمسوووو  السوووابعة والخمسوووو                املوووادةاملوووادة

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار             146146                              مق القانو  رق  مق القانو  رق  

 
      تدددددملاي ر ر   364                                لددددديرزندددددملأ رزنتملوددددد ةرلددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر 2           ددددد  رزن  ددددد ر ي

               ني  حر مملريل : ر    3121 /  24 /  32

    لرالر                اثيدددةرزن دددملفيةرزندددذ                                ي فددديرلددديرزن ودددمرز جددداارلددديرز ح دددةرزف  ر- 2

         يتجمل ا:ر

      ن   . ر      للية   ر      وتمملية            زنةزن يي:ر ر        ز ا زج              نا رليرزنف   ر - ق  

 

       لملاتددددددددددمل ر  :ر      ز  دددددددددد  ر     ز خ             غ دددددددددد رزنةزندددددددددد يير ر      ز لددددددددددة         نادددددددددد رلددددددددددير - ب  

            للية رن   . ر         قار ة  

      ن   . ر      للية   ر          لئةر ال                       نا رلير ملق رزنةاثة:ر - ج  

 

        زالاثية: ر     ز  الأ                        ميمةرز جاارزن فيرلير  ةر ر   قلى       يامل ر

                          را دددددد لملريادددددددة رزنةندددددد رل دددددددمل ملر    ن دددددد   ر      لليدددددددة   ر              ثئثمملاددددددةر وددددددتة   -

                            ت ملهةرأزامةرتم  هرايرزن م .

           لدددددد رزن ددددددملور ر   ق            اددددددير دددددد راددددددملور ر          لليددددددة رن دددددد   ر            قار ددددددةر الدددددد    -

                                      زنةن رزنقملل رايرزنثملل ةرال  رليرام  .     يف  

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذلرز  كس
 
                                                  لظ ز
ك
  رميمةرر    

 زنر  ةر ملنل   رزنل  مللية 

  نتخفيارز ا ملارالىرزنةاثة 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                    ن   را  لملرياة رالىراملتقرزنةاي را جر ر      للية   ر         قار ة         ثمملليةر -

                                       الددد   رلليدددة رن ددد  رادددير ددد ر نددد رندددمريتجدددمل ار ر       قار دددة     ا جدددةر ر   ق  

      د  أر ر       زفضدملفملت                  الريت   رلجمدة رهدذ ر ر  ق                  زنثملل ةرال  رالىر

                        لمليةر ال   رللية رن   .

 
                             زنددةزاأرت دد زأهملر دد رهددذ رزنفقدد  ر ر       زفضددملفملت                    يلددر طرنئوددتفملأ رلددير

ر تملاي ر فمل                            ياة رزنلبلرزنذلرز لأرز حقرب ر  ق 
ك
            هملرمملاممل
ك
       زنةات.         

                                      لليددة رن د  را دد لملريادة رالددىرادملتقرزنةايدد ر ر               لملاتدمل ر قار دة   -

                        لليددددة رن دددد  راددددير دددد ر ندددد رنددددمر ر          لئددددةر الدددد          ا جددددةر   ر   ق      ا جر

                  الريت دددددددد  رلجمددددددددة رهددددددددذ ر ر  ق              ل ددددددددةرالدددددددد  رالددددددددىر           يتجددددددددمل ارزنثمل

  ر    ن    ر      للية   ر ة ا    وتممل        أر ر       زفضملفملت

 

                             زنددةزاأرت دد زأهملر دد رهددذ رزنفقدد  ر ر       زفضددملفملت                    يلددر طرنئوددتفملأ رلددير

  ر     ياة   ر  ق 
ك
 زنلبلرزنذلرز لأرز حقربهملرمملاممل
ك
       زنةات.             تملاي ر فمل  ر                              
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

     3121 /  24 /  32 ر     تملاي  ر   364 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر  34 ر     زنملأ 

 

 

 

  ر-  34      زنملأ ر

 
 

                                                      ت فددديرلددديرزن ودددةورجميدددعرزنلدددملا زتر زفامللدددملتر زنددد حرزننددد رتدددؤأ ر

ر دد ره ددةرالرتتجددمل ارميم هددملرلليددة ر
ك
                              لدديرز لددةز رزن مللددة ر ت فدديرقياددمل
ك
                            

                                                           ودددددتممليةرقندددددارن ددددد  .ر قذزرازأتريلدددددتة ىرزن ودددددمرالدددددىرزنايدددددملأ رقالرقذزر

 ر                          جم يددددةرايملضدددديةرق رثقملفيددددةرق   ر                             ددددمل رزنةهددددةبرنددددهرلؤولددددةر   يددددةرق 

                                                            ف يدددةرق ر   يدددةرق رأينيدددةر مدددملرفتهدددملرز  مدددمل رزن ينيدددةرفيلدددم رزفافدددملار

                     ل ل رلئةرللية رن   .

 

                              مووووق القووووانو  رقوووو  مووووق القووووانو  رقوووو          1616                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة       ::                                  الثامنووووة والخمسووووو  الثامنووووة والخمسووووو                املووووادةاملووووادة

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار             146146

 

      نت  حر ر    3121 /  24 /  32      تملاي ر ر   364               ليرزنقمللة راممر ر  34           ت   رزنملأ ر

          مملريل :

 

                              زتر زفامللدددملتر زنددد حرزننددد رتدددؤأ ر                         ت فددديرلددديرزن ودددةورجميدددعرزنلدددملا

ر دددددددد ره ددددددددةرالرتتجددددددددمل ارميم هددددددددملر
ك
                        لدددددددديرز لددددددددةز رزن مللددددددددة ر ت فدددددددديرقياددددددددمل
ك
        رررررررر                            

                        قذزرازأتريلدددتة ىرزن ودددمر ر        ندددارن ددد  . ق ر          قار مملادددة          الددد رلليدددة ر ر     قار دددة

      جم يددددددةر ر                                               الددددددىرزنايددددددملأ رقالرقذزر ددددددمل رزنةهددددددةبرنددددددهرلؤولددددددةر   يددددددةرق 

            فتهدددددددملرز  مدددددددمل ر                                               ايملضددددددديةرق رثقملفيدددددددةرق رف يدددددددةرق ر   يدددددددةرق رأينيدددددددةر مدددددددملر

  .                  تل ممليةرللية رن                             زن ينيةرفيلم رزفافملارل ل ر

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتدد   رزنك  دد ر دد رميمددةرزنل دد  رزنل  ملليددةرزنددذلرز  كددسر دد رميمددةر
ك
                                                           لظدد ز
ك
    

                          زنر  ةر ملنل   رزنل  مللية 

                            نتخفيارز ا ملارالىرزنةاثة 

                                                   لددددددددديرقجددددددددد رتشدددددددددجيعرتقددددددددد يمرزن  دددددددددملترقلدددددددددىرزنؤولدددددددددملترز خ  يددددددددددةرق ر

                                             رزنثقملفيةرق رزنف يةرق رز خ  يةرق رزن ينية                    ز جم يملترزن يملضيةرق

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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     3121 /  24 /  32 ر     تملاي  ر   364 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر  61 ر     زنملأ 

  ر-  61      زنملأ ر

 

 

                                                         ائ  رالىراوةورزاللتقمل رزنح أ ر  رز ج   رزنلحقربهذزرزن ودةور

                                          يفددد اراودددمرزلتقدددمل رلقطدددة رمددد ا ر ملدددةر دددمل نارالدددىر ر        زال دددر ز  

                                                              جميعرز حقة ر ز لةز رزن قةنةر غ  رزن قةنةرزنن رتؤ  رقلىرزن    ر

                                                            ملوددددددت  ملارزن  ندددددددةر زن لددددددد يملتر ط يددددددقرزفاترق رزنةلددددددديةرق رزن  دددددددةرق ر

                                         لرا يقرر  ر ئراةاري ملأ رميم هملرز حقيقية.            زنةما رق ر أ

                                                      يتةجلرهذزرزن ودمرزفضدمل  رزنقطدة رالدىرز جداارلديرلجمدة رميمدةر

                                                            ز حقددة ر ز لددةز ر زنقدديمرزن تقلددةرغ دد رزن ددمل  رزنددذلريتجددمل ارقار دد  ر

                                                            لليدددددة رن ددددد  رن  ملليدددددة ر ي تبددددد رلددددديرزنددددد ية ر زالنرازلدددددملترزنر ت دددددةرالدددددىر

                       لجمة رزن  ملل رزنذ ةا .
 

رننلدلر ر         يمكير  ملا
ك
      نطللرقاحملبرزن ئمة رتةايدعرهدذزرزن ودمر فقدمل
ك
                                       

ر  ادددددملور
ك
         ددددد رزنةاثدددددةر أ  رزات ملاهدددددملرلددددديرقا دددددملارزنر  دددددة ر ئفدددددمل
ك
                                              

                             زنفق  رزنلمل قةرليرهذ رزنملأ .

                              موووق القوووانو  رقوووو  موووق القوووانو  رقوووو          4343                        تعووووديل املوووادة تعووووديل املوووادة                                       التاسوووعة والخمسوووو  التاسوووعة والخمسوووو                املوووادةاملوووادة

          19591959  //    0606  //    1212            تار   تار             146146

 
      نت  حر ر    3121 /  24 /  32      تملاي ر ر   364               ليرزنقمللة راممر ر  61             رزنملأ ر ت

          مملريل :

 

                                                         ائ  رالىراوةورزاللتقمل رزنح أ ر  رز ج   رزنلحقربهذزرزن ودةور

                                          يفددد اراودددمرزلتقدددمل رلقطدددة رمددد ا ر ملدددةر دددمل نارالدددىر ر        زال دددر ز  

                                                              جميعرز حقة ر ز لةز رزن قةنةر غ  رزن قةنةرزنن رتؤ  رقلىرزن    ر

       دددددددةرق ر                                                      ملوددددددت  ملارزن  ندددددددةر زن لددددددد يملتر ط يددددددقرزفاترق رزنةلددددددديةرق رزن 

                                                     زنةما رق ر ألرا يقرر  ر ئراةاري ملأ رميم هملرز حقيقية.

      رررررر                                                 يتةجددددددلرهددددددذزرزن ودددددددمرزفضددددددمل  رزنقطدددددددة رالددددددىرز جددددددداارلدددددديرلجمدددددددة ر

                                                          ميمدددةرز حقدددة ر ز لدددةز ر زنقددديمرزن تقلدددةرغ ددد رزن دددمل  رزندددذلريتجدددمل ار

                                     ي تبدددد رلدددديرزندددد ية ر زالنرازلددددملترزنر ت ددددةر ر             ن دددد  رن  ملليددددة             لمليتددددملرلليددددة ر

            ل رزنذ ةا .               الىرلجمة رزن  مل

رننلدلر
ك
      يمكير  ملارنطللرقاحملبرزن ئمة رتةايدعرهدذزرزن ودمر فقدمل
ك
                                                 

ر  ادددددملور
ك
         ددددد رزنةاثدددددةر أ  رزات ملاهدددددملرلددددديرقا دددددملارزنر  دددددة ر ئفدددددمل
ك
                                              

  .                           زنفق  رزنلمل قةرليرهذ رزنملأ 

 

 

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذلرز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

 زنر  ةر ملنل   رزنل  مللية 

 ز ا ملارالىرزنةاثة ر نتخفيا

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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                                                   ج   ر م  التراوةورزاللتقمل رالىرز ح د ر زنلدطةارز خملضد ةر

     3116 / 5 /  26      تملاي ر ر   126                        نل ومرل   ر فقملرنلقمللة ر

 
شطور الحصص 

 الخاضعة للرس 

الفئة 

 األولى

الفئة 

 الثانية

الفئة 

 الثالثة

الفئة 

 الرابعة

الفئة 

 الخامسة

 الفروع

 االزواج

االصول  الوالدا 

غير 

 الوالديق

االخوة، 

 واالخوات

 

الع  او 

العمة 

 الخال

الخالة اوالد 

 االخ

 اوالد االخع

 

باقي 

 املكلفي 

   34   32  1  4  1   22        12.222.2      ن مليةر

           12.222.223    ليرر

           42.222.222    زلىر

2  1  32   34   23   

           42.222.223   لير

            322.222.222    زلىر

2  32   34   23   22   

            322.222.223   لير

            222.222.222    زلىر

32   34   22   24   11   

            222.222.223   لير

            122.222.222    زلىر

32   35   26   13   11   

           لملرياي راي

122.222.222            

32   35   26   14   62   

 

 

 

                                                        جووووووودول معووووووودالت رسووووووووم االنتقوووووووال علوووووووى جووووووودول معووووووودالت رسووووووووم االنتقوووووووال علوووووووى             تعوووووووديل تعوووووووديل       ::              السوووووووتو  السوووووووتو                املوووووووادةاملوووووووادة

    ::                                          والشطور الخاضعة للرس والشطور الخاضعة للرس               الحصصالحصص

  

                 ل شددر   ل ضلةددع                                     جددد   دعدددسو  ادد ق لسعلىددل  ص دد  ل   دد      يعددد  
                ي بح كدل ي ي:      اق    
 

 شطور الحصص
 الخاضعة للرسم

الفئة 
 األولى

الفئة 
 الثانية

الفئة  الفئة الثالثة
 الرابعة

الفئة 
 الخامسة

 الفروع
 األزواج

 األصول لدانالوا
غير 

 الوالدين
 ،األخوة

 واألخوات

 أوالعم 
العمة 
 الخال
الخالة 
 أوالد
 األخ
 أوالد
 األخت

 

باقي 
 كلفينمال

 34 32 1 4 1 12.222.222ن مليةر

 12.222.223ليرر

 352.222.222رقلى

2 1 32 34 23 

 352.222.223لير

 122.222.222رقلى
 

2 32 34 23 22 

 122.222.223لير

 422.222.222رقلى
 

32 34 22 24 11 

 422.222.223لير

 3.222.222.222رقلى
 

32 35 26 13 11 

 لملرياي راي

3.222.222.222 

32 35 26 14 62 

 

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذلرز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

 زنر  ةر ملنل   رزنل  مللية 

  نتخفيارز ا ملارالىرزنةاثة 

 

 نذنك 

      ر زل.           جملارهذزرزالم
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       توووووووووووووار          املبنيوووووووووووووة       األمووووووووووووال        ضووووووووووووور بة        قووووووووووووانو      موووووووووووووق    17       املووووووووووووادة

         وتعديالت       1962 / 9 /  17

   -  17      املادة 

 

 

 

ر  ادددملورزنفقددد  رز   ددد  رلددديرزندددملأ ر
ك
                               ئفدددمل
ك
ر  34    

ك
  رت تبددد ر دددملغ  رزات دددملاز
ك
                     

                                                               ليرتملاي رقلجملاهملرزنف ل رز  نيةرق رقململورز  نيدةرز ج يد  رزنند رندمر

                                                        تلدد  ر نددمرتددؤج رت دد رقلجملاهددمل ر دد طرق ريقدد ورزنملنددكرق رزنلددتثم ر

رلدددديرتددددملاي ر
ك
رادددديرزنلدددد ةار دددد رل لددددةر دددد  رالددددىرز  ثدددد رزات ددددملاز

ك
          ت دددد يحمل

ك
                                        

ك
      

        زفلجملا.

 

 

                              مووووق قووووانو  ضوووور بة مووووق قووووانو  ضوووور بة       11  77                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة       ::                والسووووتو  والسووووتو                    الحاديووووةالحاديووووة              املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  32           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهر حي رت  حر ملنتملل : ر    3142 / 1 /  32

ر  املورزنفق  رز     رليرزنملأ ر
ك
                               ئفمل
ك
    34  :  

                                                     ت تبددددددد ر دددددددملغ  رزات دددددددملازرلددددددديرتدددددددملاي رقلجملاهدددددددملرزنف لددددددد ر نددددددد  رثدددددددئتر- 3 ر

                                                    ح رقمصد مرز  نيدةرز ج يد  رزننلدأ رلديرم د رتجدملارز  نيدةر ر     و ةزت

                                                         ز خملض   رنا ي ةرزن   رزنند رندمرتلد  ر ندمرتدؤج رت د رقلجملاهدمل ر

راددديرزنلددد ةار ددد رل لدددةر
ك
                    ددد طرق ريقددد ورزنملندددكرق رزنلدددتثم رت ددد يحمل
ك
                                   

                                          رالىرز  ث رزات ملازرليرتملاي رزفلجملا.

                  ر ددملغ  رلدديرتددملاي ر       ( رت تبدد 3                   زنددةزاأ ر دد رزنفقدد  ر)                 ملوددت  ملارز  نيددةر ر- 2

                             قمصدد مرز  نيددةرق رقملددملورز  نيددةر ر    حدد  ر   ت                        قلجملاهددملرزنف لدد ر ندد  روددن

                                                       ز ج يددد  رزننددد رندددمرتلددد  ر ندددمرتدددؤج رت ددد رقلجملاهدددمل ر ددد طرق ريقددد ور

راددديرزنلددد ةار ددد رل لدددةر ددد  رالدددىرز  ثددد ر
ك
                                 زنملندددكرق رزنلدددتثم رت ددد يحمل
ك
                       

                         زات ملازرليرتملاي رزفلجملا.

                   ةزتر ملننلدددد ةرنأل نيددددةر                                   قذزرزوددددتم رزنلدددد ةارندددد  رتايدددد رادددديرثددددئترودددد 

                                   لدددديرهددددذ رزنددددملأ  رق رندددد  رتايدددد رادددديروددددنت  ر ر 3                     زنلددددملارقنتهددددملر دددد رزن  دددد ر

                   لدددددديرهددددددذ رزنددددددملأ  رتالددددددار ر 2                                     ملننلددددد ةرنأل نيددددددةرزنلددددددملارقنتهددددددملر دددددد رزن  ددددد ر

                             %ر)ر ملدة ر ملنئدة(رلديرزفيد زأزتر  22                        ز  نيةر ملنل ةارالدىرقودملسر

                  زن ملفيةرزنق ا .رر

  .    2222 / 3 / 3ُ                         ُي م ربهذزرزن  رز ت زارلير ر
 

                                                           لديرقجد رتشدجيعرلدملنا رزن قددملازترالدىرتأج  هدملرق ر ي  دملرز لد رزنددذلر

                                                       يلدددملهمر دددد ر دددد رللددددالةرزنددددةزا   ر دددد رقيجددددملأرقلددددمل يرالوددددتئجملاهملرق ر

                                   نلل زارن مليملترزنلكيرق رغ  رزنلكي ر

                                                  لددددديرقجددددد رتشدددددجيعر دددددملغل رزن قدددددملازترزن ددددد لرادددددير ددددد ةاهملرالدددددىر

                               زنلدددددددد ةاراملنددددددددملرندددددددديريلددددددددتفي  زرلددددددددير مدددددددددار ر      زل هددددددددملا            زنت دددددددد يحرراددددددددير

                                                        يدد زأزترادديرزنلدد ةارزن دد لرا دده رلمددملريددؤألرقلددىرت ايددارقيددد زأزتر   زف 

         ز خاي ة.

                                                         ي رق رت   ر لد ةرزن  زلدملترزنتةج دةراديرقهمدمل رزنت د يحرادير

                                                         زل هددملار دد ةا رقأ  رقلددىراددا  ر ث دد رلدديرزنالفدد  رادديرزنت دد يحرادددير

                                                      ق دد مل رزن قددملاررللدد  رتلددقةطرت دددرودد ةزترزنتاليددارت مللدد رلدد  ار

                        زلددددددددددددددددددملتر ملضدددددددددددددددددد ةرنلتلددددددددددددددددددةيملتر                      زنددددددددددددددددددالي ر مللددددددددددددددددددةر ق رهددددددددددددددددددذ رزن

                      زنتخفياملترزنتك ا  ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر    3142 / 1 /  32 ر     تددملاي  ر      زن نيددة ر     ز لددئ  ر     ضدد ي ة ر      مددمللة   ر  لددي ر  22 ر     زنددملأ 

         يئته   ت

 

 -  20     ملادة  ز

 

 

 

 

 

ر ر
ك
 يحددددددددقرنلمملنددددددددكرق رزنلدددددددددتثم رق ري قدددددددد ر دددددددد رزن  دددددددددملارزنلددددددددملغ رلدددددددددملاةاز
ك
                                                     

                                                        ح زودتهرايلدةرلد  رزنلد ةارأ  رق ريفقدد ر قدهر د رزالودتفملأ رلددير

              مارزنا ي ة.

 

                              موووووق قوووووانو  ضووووور بة موووووق قوووووانو  ضووووور بة         2020                          تعوووووديل  املووووادة تعوووووديل  املووووادة       ::                والسوووووتو  والسوووووتو                    الثانيوووووةالثانيوووووة              املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

 

 

                                  لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرز لدددددددددددئ رزن نيدددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  22      زندددددددددددملأ ر  رر    ت ددددددددددد  

                             ت  يئتهر حي رت  حر ملنتملل : ر    3142 / 1 /  32

  ر

ر
ك
 يحدددددددددقرنلمملندددددددددكرق رزنلدددددددددتثم رق رُي قددددددددد ر ددددددددد رزن  دددددددددملارزنلدددددددددملغ رلدددددددددملاةاز
ك
                            ُ                          

                                قددددددهر ددددد رزالودددددتفملأ رلددددددير مدددددارزنادددددد ي ةر                     ح زودددددتهرأ  رق ريفقددددد ر

 ر                                                      ذندددددكرنددددد  رثدددددئتروددددد ةزتر ملننلددددد ةرنتجدددددملارزن قدددددملازترزن نيدددددةر نددددد  

                                  ونت  ر  رز حملالترز     ر ح رقمص م.

 
 

رلير زُ               ُي م ربهذزرزن  ر   .    2222 / 3 / 3     ك     ت زاك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           لديرقجد رتشدجيعرلدملنا رزن قددملازترالدىرتأج  هدملرق ر ي  دملرز لد رزنددذلر

                                                       يلدددملهمر دددد ر دددد رللددددالةرزنددددةزا   ر دددد رقيجددددملأرقلددددمل يرالوددددتئجملاهملرق ر

                                   نلل زارن مليملترزنلكيرق رغ  رزنلكي ر

                             زن قدددددملازترزن ددددد لرادددددير ددددد ةاهملرالدددددىر ر                    لددددديرقجددددد رتشدددددجيعر دددددملغل 

                               زنلدددددددد ةاراملنددددددددملرندددددددديريلددددددددتفي  زرلددددددددير مدددددددددار ر      زل هددددددددملا            زنت دددددددد يحرراددددددددير

                                                          زفيدد زأزترادديرزنلدد ةارزن دد لرا دده رلمددملريددؤألرقلددىرت ايددارقيددد زأزتر

         ز خاي ة.

                                                         ي رق رت   ر لد ةرزن  زلدملترزنتةج دةراديرقهمدمل رزنت د يحرادير

         ت دد يحرادددير                                                زل هددملار دد ةا رقأ  رقلددىراددا  ر ث دد رلدديرزنالفدد  رادديرزن

                                                      ق دد مل رزن قددملاررللدد  رتلددقةطرت دددرودد ةزترزنتاليددارت مللدد رلدد  ار

                                            زنددددددددددددددددددالي ر مللددددددددددددددددددةر ق رهددددددددددددددددددذ رزن  زلددددددددددددددددددملتر ملضدددددددددددددددددد ةرنلتلددددددددددددددددددةيملتر

                      زنتخفياملترزنتك ا  ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة املقترح النص النص الحالي

 ر    3142 / 1 /  32 ر     تددددددملاي  ر      زن نيدددددة ر     ز لدددددئ  ر     ضدددددد ي ة ر      مدددددمللة   ر  لدددددي ر  14 ر     زندددددملأ 

          ت  يئته
 

  ر  14      زنملأ ر
 

         زنتملنية: ر      ز لة          زن ملفيةر ر        زفي زأزت               ت ز ىر  رتق ي ر

       ت تمدددددد ر - 3
ك
 قوملوددددددمل
ك
                زنتفددددددقرالتهددددددملر دددددد  ر ر       زفيجددددددملا                  نلتقدددددد ي رميمددددددةر دددددد  ر ر     

      ح همل.                                            زنؤج ر زنلتأج رزذزرزلكيرل  ف هملر زنتثب رليرا

 

 

 

 

 ر      ز  نيدة                    زن ملفيةر ملنقملالةرلدع ر        زفي زأزت                   زذزرت ذارذنكرفتق ار ر   قلمل - 2

        لمملثلة. ر       ق ةز                        زنلملبهةرزنؤج  ر  ر    ر

 ر   قلددى                 زن ددملفيةر ملالوددت ملأ ر        زفيدد زأزت                        زذزرت ددذاترزنقملالددةرفتقدد ار ر   قلددمل - 1

  :ر         زنتأج  يددددددددددة                         زننددددددددد رتددددددددددؤث ر دددددددددد رميمدددددددددةرزن قددددددددددملار ر       ز وملوددددددددددية        زن  مللددددددددد ر

                         رلتممدددددددملترزن  دددددددملار)ت فئدددددددة ر                    زن طقدددددددة رلةايدددددددةرزن  دددددددملا ر       زنلدددددددمل ة 

                                                        تب يد  رل دملا  رزلر فدة  رز د(...(ر غ  هدملرلديرزن  مللد ر د طرز ر

                       %ر) ملدةر ملنئدةرلديرميمتدهر 2                              يؤليرزن  ملارنملنكهرلملرالريق رادير

   (.     قيجملا         ر

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر ق زازترت  اراير اي رزنملنية.

                      انو  ضووووور بة انو  ضووووور بة         موووووق قوووووموووووق قووووو        3636                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة       ::                والسوووووتو  والسوووووتو                    الثالثوووووةالثالثوووووة              املوووووادةاملوووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   
  

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  14      زنددددددددددددملأ ر     ت دددددددددددد  ر

               نت  حر مملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

         زنتملنية: ر      ز لة          زن ملفيةر ر        زفي زأزت               ت ز ىر  رتق ي ر

       ت تمددددد ر - 3
ك
 قوملودددددمل
ك
 ر               زنتفدددددقرالتهدددددملر ددددد   ر       زفيجدددددملا                  نلتقددددد ي رميمدددددةر ددددد  ر ر     

     ددد طر   ر                                       لدددتأج رزذزرزلكددديرل  ف هدددملر زنتثبددد رلددديرادددح همل         زندددؤج ر زن

رتقدددد رهددددذ رزنقيمددددةراددددي ق
 
                  ال
 
                              %رلدددديرميمددددةرزنتقدددد ي رزن مل دددد رزنددددذلر  22 

رت تب رزنقيمةرزنةزاأ ر  رزن ق ر
 
                               تتةال رأ زا رزنتحققرزنخت ة ر قال
 
                              

ا رنأللددة رزنت  ددةر دد ر ر       زن ددملفية ر        زفيدد زأزت ر                   غ دد ر زم يددةر ر تقدد  
ك
                  فقددمل
ك
    

                "رليرهذ رزنملأ . 1       زن   ر"

                 زن ددددددددددددملفيةر ملنقملالددددددددددددةر ر        زفيدددددددددددد زأزت                   زذزرت ددددددددددددذارذنددددددددددددكرفتقدددددددددددد ار ر   قلددددددددددددمل - 2

        لمملثلة. ر       ق ةز                        زنلملبهةرزنؤج  ر  ر    ر ر      ز  نية   لع

 ر   قلدى                 زن دملفيةر ملالودت ملأ ر        زفيد زأزت                        زذزرت ذاترزنقملالةرفتق ار ر   قلمل - 1

 ر         :رزنلدمل ة          زنتأج  يدة                         زنند رتدؤث ر د رميمدةرزن قدملار ر       ز وملودية        زن  مللد ر

              تب يدد  رل ددملا  ر ر         ار)ت فئددة                                   زن طقددة رلةايددةرزن  ددملا رلتممددملترزن  ددمل

                     ز ريدؤليرزن  دملارنملنكدهر ر                                      زلر فة  رز (...(ر غ  هملرليرزن  ملل ر د ط

   (.     قيجملا           ميمتهر    ر ر         ملنئةرلي ر         زثق ر ل ا   %ر)   2.5            لملرالريق راير
 

 

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر ق زازترت  اراير اي رزنملنية.

ر ملفيةزنرزفي زأزتر يتق  ي رقلهرليرل  قرز ح ررالىرق ريأت ر

رالىرزنةزمع ر ملنقملالةرزنل قملازترغ  رزنؤج  رق ث رلملريمكير
 
                      لط ملممل
ك
      

ر  ر رزنؤج   رزنلملبهة رنأل نية رليراح همل ر  الترزفيجملارزنتثب  لع

رنتحمي رلالف رزن قملازترزنلملغ  ر
 
                                   ر ق ةز رلمملثلة ر تئفيمل
ك
                          

 لق ا ر ملنايملأ  رقي زأزتق رغ  رزنؤج  رض زالراير

ر) رق امل  رق  رغ  ر2  ي  رقو ملارزن قملازت رلي ر ملنئة ر ملة )%

ر م  قر
 
ر ق ئال

 
رفملضحمل

 
       زنؤج  رنا ي ةرز لئ رزن نيةريخلقرتفمل تمل

ك
      

ك
      

ك
                                      

ترزنلملبهةرزنؤج  ر مملريق رايرززنلمل ز ر   رزنا ي ةرالىرزن قملا 

رزنتأج  ر6 رقي زأزت رلي رلؤج  همل ريلتفي  ر زنن  رقو ملاهمل رلي %

يلتفي رزنالفة ربهملرليرر زنا ي ةرالىرتلكرغ  رزنؤج  ر زنن رال 

 قي زأزترل مل    ر

  ي رق رهذ رزننل ةرق رزننل ةرزنن رت لةهملرم رتص ر  رل ملاقر

ار
 
رت ذ ر مل  ر   رالتهمل رتط يق مل ر يمكي رلح أ    ق رق يملا
 
رلعرزنقملالة                                             

ر ملت رلمملثلةر ق ةز ر    ر  رزنؤج  رزنلملبهةرز  نية رقالرقنهمل  

ر ملننل ةرن ملن يةرزن ملاق
 
                       لجحفةر ملنيمل
ك
 ز  يملارز     ر ي رقلهرر           

رللملبهةر رق نية رلع رزنقملالة رزنكب   ر زنق   رزن   ر  
 
رأزاممل                                                يمكي
ك
          

ر  ر ر ل  همل رتت    رال ر   الت ر ز  ةز  رزنظ    رلفس ر   لؤج  

ر  ر رنل قملار   رزن ي ية رزنقيمة رلي ر ملنئة رقار ة رز  ةز  ق لي

 زنطلل رر زلخفملازن  اررزاتفمل 

رقو ملارزن قملازت رق رزاتفمل  ر  ي  رنمري زفق مل ر  التررزاتفمل     

رلملر رتر ز ل ر ل ة رزفيجملارتلا  ر  الت ر ملل  ر ر  لمل زفيجملازت 

رتلا ررقل ح %رليرزنل  رزن يع رنل قملا ر2%ر ر2   ر
 
       ملنيمل
ك
     

ر ر    رلمل رتر ز ل ر 1 ل ة ر   ر%6 رتتفمل ت رزنل  رزن يع  رلي %
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 األسباب املوجبة املقترح النص النص الحالي

 

 

 

 

رازفيجملر  الترللتة  رالىرزنطملا  رزنت   ل طقةر ق    ر ق ر 

ر رزنجم ملترزن ملور ملنطملتعريتلم ملت رن  د ر ملننل ة را ز رلمل  

التهمل ر ي ررزالاتمملأزنتجملايةرزنقليلةرزنن رالرتلا رمملا  ريمكير

را ملل ررزوميلا ر رلي
 
رل ممل ر

 
را   ز رزنتجملاية ر    ته           زنجمع

ك
      

ك
                           

    رزفيجملا 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  وص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النص

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 ر    3142 / 1 /  32 ر     تددددددملاي  ر      زن نيدددددة ر     ز لدددددئ  ر     ضدددددد ي ة ر      مدددددمللة   ر  لدددددي ر  62 ر     زندددددملأ 

          ت  يئته

 

   :ر  62      زنملأ ر

 

 

                                                      يجدد لرزنتاليددار ملنادد ي ة رت دد رتح يدد رتددملاي ر لددةارز حددقربهددمل ر ر

رل هددددددمل را دددددد ر                                  الددددددىرقوددددددملسرزفيدددددد زأزترزن ددددددملفيةرنأل نيددددددةرل
ك
           حلددددددةلمل
ك
     

                                             زالمتاملا رلق زارزنتناي رز خملرر   درأ ارزنلكي.

 

 

                              موووووق قوووووانو  ضووووور بة موووووق قوووووانو  ضووووور بة         4747                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة       ::                والسوووووتو  والسوووووتو                    الرابعوووووةالرابعوووووة              املوووووادةاملوووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

 

 

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  62           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهر حي رت  حر مملريل :    3142 / 1 /  32

 

                                                        تمرزنتاليدددار ملناددد ي ة رت ددد رتح يددد رتدددملاي ر لدددةارز حدددقربهدددمل رالدددىر يددد

رل هدددملرا ددد ر
ك
          قودددملسرزفيددد زأزترزن دددملفيةرنأل نيدددةرلحلدددةلمل
ك
   ر       زالمتادددملا                                   

                                    لق زارزنتناي رز خملرر   درأ ارزنلكي.

 

                                                    تجدددددداقرضدددددد ي ةرز لددددددئ رزن نيددددددةرالددددددىرقملددددددملورزن قددددددملار دددددد رالددددددىر دددددد  ر

 
ك
رلير  زيةرزن ملورزنذلرسج رفيهرزفف زارقلةال

ك
 زات ملاز

ك
                                        

ك
            ن  رزن  زا ر ر       

                                                          زن قملاية ر  ر مل رتةج  رتلكرزنا ي ةرايرفر  رلملرم  رزفف زا.

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

                                                         ق رزنت دد ي رزنقردد لرهددةرلدديرقجدد رتددأل  رزن  زنددةر دد رفدد ارزنادد ي ةر

               تةج ددةرالددىر مللدد ر                                        حيدد رالريتحمدد رلملنددكرق دد رز ملددملورزنادد ي ةرزن

رالددددىرلملنددددكرهددددذزرزن قددددملارم دددد ر
ك
                         قيدددد زأزترزن قددددملارزنندددد رتتةجددددلرقوملوددددمل
ك
                               

        زفف زا.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 ر     تدددددددددددملاي  ر      زن نيدددددددددددة ر     ز لدددددددددددئ  ر     ضددددددددددد ي ة ر      مدددددددددددمللة   ر  لدددددددددددي ر  22 ر     زندددددددددددملأ 

          ت  يئته ر    3142 / 1 / 2 3

  ر  22      زنملأ ر

 

                                 رينا رل ل رال ييرللية رن   رلير    2235      زن ملور ر       قي زأزت          ز ت زارلير

                                              زن ددملفيةرز خملضدد ةرنلادد ي ةرنادد ر  دد  روددك يةريلدد ل ملر ر        زفيدد زأزت

      لدديرهددةر ر   ق                        ز دد رزنلدد  ملار دد رزنلكيددةر ر   ق                       ددخ را يعدد ر  ددفةرلملنددكر

                ر كمرزنملنك.

               د ر نلد ةر  دتهر ر      لى ز                      زنلملارزنتهمر  رزنفق  ر ر      ز  خملر       يلتفي ر

                                                        دد رزنلكيددةراددير  دد ت  روددك يت  رفقدد رل مددملر لدد رادد أرأ ارزنلددكير

                                 هملر ذندددددددكراددددددديرزنة ددددددد ت  رذزترزنقيمتددددددد  ر ن      يلددددددد لة  ر   ق              زننددددددد ر ددددددد لةهملر

  .     ز الى            زنتأج  يت  ر

                                                 يحفددددددار ددددددقرزنملنددددددكر ملالوددددددتفملأ رلدددددديرتنايدددددد روددددددك هرادددددديرزنلدددددد ةزتر

      هرأ  ر                                                      زنلمل قةر زنئ قةرنتملاي رهدذزرزنت د ي ر د ازرلديرتدملاي رق د ملن

                     ت تبدددددددد رزنادددددددد زالرزنلدددددددد أ ر ر  ق                 لدددددددد  ارزنددددددددالي رالددددددددىر ر     ق اددددددددملو      تط يددددددددقر

                                   لير قة رز خاي ةر الريمكيرزور أزأهمل.     قمل

                                                     تحدددد أرا دددد رزالمتاددددملارأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ ر قدددد زاري دددد اراددددير

              اي رزنملنية.

                              موووق قوووانو  ضووور بة موووق قوووانو  ضووور بة         5252                        تعوووديل املوووادة تعوووديل املوووادة       ::                والسوووتو  والسوووتو                    الخامسوووةالخامسوووة              املوووادةاملوووادة

                تعديالت تعديالت     و و             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

  

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  22           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

               نت  حر مملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

              لليدة رن د  رلدير ر      أر عوي              ريندا رل لد ر    2022      زن ملور ر       قي زأزت          ز ت زارلير

                                              زن ددملفيةرز خملضدد ةرنلادد ي ةرنادد ر  دد  روددك يةريلدد ل ملر ر        زفيدد زأزت

             كيددةرز رلدديرهددةر                                          ددخ را يعدد ر  ددفةرلملنددكرز رز دد رزنلدد  ملار دد رزنل

                ر كمرزنملنك.

               د ر نلد ةر  دتهر ر     ز  لى                      زنلملارزنتهمر  رزنفق  ر ر      ز  خملر       يلتفي ر

          أ ارزنلددكير ر                                             دد رزنلكيددةراددير  دد ت  روددك يت  رفقدد رل مددملر لدد رادد أ

                                 هملر ذندددددددكراددددددديرزنة ددددددد ت  رذزترزنقيمتددددددد  ر      يلددددددد لة  ر   ق              زننددددددد ر ددددددد لةهملر

  .     ز الى            زنتأج  يت  ر

           ادددددديرزنلدددددد ةزتر                                      يحفددددددار ددددددقرزنملنددددددكر ملالوددددددتفملأ رلدددددديرتنايدددددد روددددددك هر

                                                            زنلمل قةر زنئ قةرنتملاي رهدذزرزنت د ي ر د ازرلديرتدملاي رق د ملنهرأ  ر

                     ت تبدددددددد رزنادددددددد زالرزنلدددددددد أ ر ر  ق                 لدددددددد  ارزنددددددددالي رالددددددددىر ر     ق اددددددددملو      تط يددددددددقر

                                   لير قة رز خاي ةر الريمكيرزور أزأهمل.     قمل

                                                     تحدددد أرا دددد رزالمتاددددملارأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ ر قدددد زاري دددد اراددددير

              اي رزنملنية.

 

 

رهةر      ي رق رتناي روكيرزن
 
         ملنكرزنط قر ملنيمل
ك
                

 % ر2.2%ررقلىر2  ي رقلهرتمرتخفيدرزنقيمةرزنتأج  يةرلير

   ي رقلهرتم رايملأ رزنلطةارزنا يبية 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 اب املوجبةاألسب النص املقترح النص الحالي

 ر    3142 / 1 /  32 ر     تددددددملاي  ر      زن نيدددددة ر     ز لدددددئ  ر     ضدددددد ي ة ر      مدددددمللة   ر  لدددددي ر  26 ر     زندددددملأ 

          ت  يئته

  ر  26      زنملأ ر

 

 

                    زن ددددملفةرزنلدددد ةيةرزنندددد ر ر        زفيدددد زأزت       زن نيددددةر ر     ز لددددئ             تخاددددعرنادددد ي ةر

                                                       ت ةأرنلمالارلير  راقملارالىر    ر فقملرنلم  الترزنتملنية:ر

         رن   .                          زنذلرالريتجمل ارزار   رللية  ر        زفي زأزت           %رنللط رلير 6 ر-
 

                                   زنددذلريايدد رالددىرزار دد  رلليددة رن دد  ر الر ر        زفيدد زأزت           %رنللددط رلددير 4 ر-

                          يتجمل ارثمملل  رللية رن   .

                                   زنددذلريايدد رالددىرثمددملل  رلليددة رن دد  ر الر ر        زفيدد زأزت           %رنللددط رلددير 5 ر-

                        لمليةر ال ييرللية رن   .        يتجمل ا 

                                زندذلريايد رالدىرلمليدةر الد ييرلليدة ر ر        زفيد زأزت           %رنللط رلير  33 ر-

                      ارلملين رللية رن   .            ن   ر الريتجمل

                                زنذلرياي رالىرلملين رللية رن   . ر        زفي زأزت           %رنللط رلير  36 ر-

 

                      ائ  رالىرهذ رزنا ي ة. ر   قية         الرتامل ر

 

                              موووق قوووانو  ضووور بة موووق قوووانو  ضووور بة         5454                        تعوووديل املوووادة تعوووديل املوووادة       ::                                السادسوووة والسوووتو  السادسوووة والسوووتو                املوووادةاملوووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

  

          نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر                        لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن  ر  26           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                    حي رت  حر مملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

             زنلددددد ةيةرزننددددد ر ر       زن دددددمل  ر        زفيددددد زأزت       زن نيدددددةر ر     زفلدددددئ             تخادددددعرناددددد ي ةر

                                                       ت ةأرنلمالارلير  راقملارالىر    ر فقملرنلم  الترزنتملنية:ر

 ر                  لمليدددةر الدد ييرلليدددة                زندددذلرالريتجددمل ار ر        زفيدد زأزت           %رنللددط رلدددير 6 ر-

      ن   .

 ر                      الدددىرلمليدددةر الددد ييرلليدددة      ايددد ر      زندددذلري ر        زفيددد زأزت           %رنللدددط رلدددير 4 ر-

      ن   . ر    ية    لل             لئن ر قار   ر               ن   ر الريتجمل ار

      لليددددة ر ر        قار ددد       لئندددد ر              زندددذلريايدددد رالدددىر ر        زفيدددد زأزت           %رنللدددط رلدددير 5 ر-

      ن   . ر                    ثئثممليةر وت  رللية                  ن   ر الريتجمل ا 

              ثئثممليدددددددةر ودددددددت  ر              زندددددددذلريايددددددد رالدددددددىر ر        زفيددددددد زأزت           %رنللدددددددط رلدددددددير  33 ر-

  .          للية رن          وتممليةر                     للية رن   ر الريتجمل ار ر      للية  

      ن   . ر             وتممليةرللية                زنذلرياي رالىر ر        زفي زأزت           %رنللط رلير  36 ر-

 

                      ائ  رالىرهذ رزنا ي ة. ر   قية         الرتامل ر
 

 

 

 
 

ر
ك
 لظ ز
ك
                                            ز حملل ر  رو  رل  رزن ملةرز ج بيةر تد   رميمدةر ر       نئاتفمل     

                 زن ملةرزنةا ية

                                   ن مليةرتخفيارز ا ملارالىرزنالف  

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ب املوجبةاألسبا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

      1962 / 9 /  17       توووار          املبنيوووة       األموووال        ضووور بة        قوووانو      موووق    56       املوووادة

         وتعديالت 

 

  ر  24      زنملأ ر

 

 

 ر      ز لدددددئ               لدددديرمدددددمللة رضدددد ي ةر ر  26                             تط ددددقرزن دددد الترزندددددةزاأ ر دددد رزندددددملأ ر

رلير
ك
    زن نيةرزن  نةرزات ملاز
ك
  .    2235 ر       قي زأزت                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              مووووق قووووانو  ضوووور بة مووووق قووووانو  ضوووور بة         5656                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة       ::                                السووووابعة والسووووتو  السووووابعة والسووووتو                املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

 

 

             زن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر     ز لددددددددددددئ                لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةر ر  24           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهر حي رت  حر مملريل : ر    3142 / 1 /  32

 

               لددديرمدددمللة رضددد ي ةر ر  26                              التر زنلدددطةارزندددةزاأ ر ددد رزندددملأ ر        تط دددقرزن ددد

  . ر    2222    و ةر ر       قي زأزت                         زن نيةرزن  نةرزات ملازرلير ر     ز لئ 

ر
ك
 لظ ز
ك
                                            ز حملل ر  رو  رل  رزن ملةرز ج بيةر تد   رميمدةر ر       نئاتفمل     

                زن ملةرزنةا ية 

                                  ن مليةرتخفيارز ا ملارالىرزنالف   

رلدددعرت ددد ي رزندددملأ ر
ك
                 ز  دددجمللمل
ك
               ةرز لدددئ رزن نيدددةر             لددديرمدددمللة رضددد ي  ر  26        

           ت  يئته  ر    3142 / 1 /  32      تملاي ر

 

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر    3142 / 1 /  32 ر     تددددددملاي  ر      زن نيدددددة ر     ز لدددددئ  ر     ضدددددد ي ة ر      مدددددمللة   ر  لدددددي ر  25 ر     زندددددملأ 

          ت  يئته

 

  ر  25      زنملأ ر

                         يلددتثم راقددملازرل نيددملر ز دد زر ر   ق                            الددىر دد رلالددار ملنادد ي ةريملددكر ر- ر 3

 ر   ق                                                 ددددملر دددد راقددددملارل قدددد ر ز دددد ر يح دددد رلدددديرجدددد زارللكيتددددهر ر   ق  

              لليدددددة رن ددددد  ر ددددد ر ر  22              لدددددملفيةرتايددددد رادددددير ر       قيددددد زأزت             زودددددتثمملا رالدددددىر

                               يتقددددد ورلدددديرزنددددد زا  رزنملنيددددةرزنخت دددددةر ر  ق                  زنلدددد ةراددددير ددددد راقددددملار

                      لير  رو ةري   رفيهر:ر ر     ليلمل  ر    ق               ت  يحرم  ر

                  اممرزن قملار لةم ه ر-

        مل و م                     لق زار  تهر  رزن قملار ر-

       زنق ا  ر   ق                  زن قملارز حقيقيةر ر       قي زأزت ر-

                           زنا ي ةرزنتةج ةرالىرزن قملا ر-

                                      يلددددد أرزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالدددددىرزن قددددملارا ددددد لملر ر  ق           الددددىرزنالددددار ر- ر 2

              يق ورزنت  يح.

 

                        قوووووانو  ضووووور بة قوووووانو  ضووووور بة       موووووق موووووق         5858                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة       ::                                الثامنوووووة والسوووووتو  الثامنوووووة والسوووووتو                املوووووادةاملوووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املبنية تار   األمال  املبنية تار   

  

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  25           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

               نت  حر مملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

 ر   ق                           يلتثم راقملازرل نيملر ز  زر ر   ق                            الىر  رلالار ملنا ي ةريملكر ر- ر 3

   ا ر      زودتثممل ر   ق                                                 ملر  راقملارل ق ر ز  ر يح  رليرجد زارللكيتدهر

                ددد رزنلددد ةرادددير ددد ر ر    ليووورة        مليوووو      40              لدددملفيةرتايددد رادددير ر       قيددد زأزت    الدددىر

 ر    ق                                             يتقددددد ورلددددديرزنددددد زا  رزنملنيدددددةرزنخت دددددةر ت ددددد يحرم ددددد ر ر    ق      اقدددددملار

                            ليلمل رلير  رو ةري   رفيهر:ر

                  اممرزن قملار لةم ه ر-

        مل و م                     لق زار  تهر  رزن قملار ر-

       زنق ا  ر   ق                  زن قملارز حقيقيةر ر       قي زأزت ر-

      قملا                      زنا ي ةرزنتةج ةرالىرزن ر-

                                      يلددددد أرزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالدددددىرزن قددددملارا ددددد لملر ر  ق           الددددىرزنالددددار ر- ر 2

              يق ورزنت  يح.
              ر مةجددلرمدد زار       زالمتاددملا                                تحدد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ  را دد ر ر- 1

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

                                                     يددددد رقلدددددهرتلدددددبلرايدددددملأ رميمدددددةرتنايددددد رودددددكيرزنملندددددكرلددددديرزفيددددد زأزتر

                 رلليددة رن دد   ر                                            زن ددملفيةرزنلدد ةيةرلدديرالدد ييرلليددة رن دد  رقلددىرقار دد

                  لليدة رم د رزنتنايد ر ر  62                                      لمملريةجلرالىرلير ملل رقي زأزتهرتاي رادير

                                                           ق ريتقد ور ملنت دد يحر ندمر نددةر مللد رزفيدد زأزترت د رزنتنايدد رهدد رأ  ر

         زنتاليا.

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح ص الحاليالن

                                                            اشووووووتراء إعطوووووواء القيمووووووة التحجيريووووووة اشووووووتراء إعطوووووواء القيمووووووة التحجيريووووووة       ::                                التاسووووووعة والسووووووتو  التاسووووووعة والسووووووتو                املووووووادةاملووووووادة 

                                                                                                          للعقووووار أو القسوووو  مووووق العقووووار بتسووووديد الضوووورائب املتوجبووووة علووووى للعقووووار أو القسوووو  مووووق العقووووار بتسووووديد الضوووورائب املتوجبووووة علووووى 

                      العقار فقطالعقار فقط

 

 

 طدددديرزنقيمددددةر
ُ
            دددد ر ددددمل رادددد ور جددددةأرق ددددملا رزجددددارن ددددمل  رز خاي ددددة رت
ُ
                                          

                   ودتيفملارضد ي ةرز لدئ ر                                         زنتأج  يةرنل قملارق رزنقلمرليرزن قملارت  رز

                                                             زن نيددةرزنتةج ددةرالددىرهددذزرزن قددملارق رزنقلددمرلدديرزن قددملار الددىرزن قددملار

ر  املورزن   رجر
ك
               م  رزفف زار زوتيفملارض ي ةرزن   رزنتةج ةر فقمل
ك
                                            

رلدددديرزنددددملأ ر
ك
          لدددديرثملنثددددمل
ك
                                 لدددديرمددددمللة رضدددد ي ةرزندددد    رأ  رز ددددر زطر ر  62        

                                                تل ي رقيةراوةورق رض زالرق   رلتةج ةرالىرزن ملئع.

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                           أمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر ر    تحددددد أ

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رقلددىرق رزفجد زازترزنندد رق ج  هدملرزنددملأ ر
ك
                                    لظد ز
ك
 ر  46               لديرزنقددمللة رامددمر ر  31    

                                        الددددىرزندددد  زا رزنملنيددددةرزنخت ددددةر إ ملنددددةر يمللددددملتر ر    2232 /  32 /  22      تددددملاي ر

        قأترقلدىر                                                   زنقيمةرزنتأج  يةرقلىرزنة   رزنخت ةر ا ي ةرزند   رمد ر

                                                     تددددد ز مرزن دددددمللئترنددددد  رزنة ددددد زترزنملنيدددددةرزنخت دددددةربهدددددذ رزناددددد ي ةر

                     زنتأ  ر  رقلجملاهمل 

رنل مدد ر دد رفدد   ر أ زادد ر دد لملترزنالفدد  ر ادد ي ةرزندد    ر
ك
                                                   تلدد يئ
ك
      

رالددددددددددىرل ددددددددددلحةرز خاي ددددددددددةر تحقيددددددددددقر تح ددددددددددي رزنادددددددددد زالر
ك
                                           فمل ددددددددددمل
ك
      

                       َ                              زن وةورزنلتحقةرن ملرجَ زارامليملترزنتف ألرايرزن قملازت 

                                            قتيددد  رل زادددمل ررزن  زندددةر ددد رفددد ارزناددد زالر حيددد رالر            يددد رقلدددهري

                                                            يحم رزنلملالرزناد زالرزنتةج دةرالدىرزن دملئعر غ د رزنت لقدةر ملن قدملار

                             ق ر ملنقلمرليرزن قملارزن مل ر ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

113 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          وتعديالتووو       2001 /  12 /  14       توووار       379     رقوو           القوووانو      موووق    19       املووادة

  (      املضافة        القيمة     على         الضر بة )

 

                                                                      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر-  19      املادة 

                              زافملارزنت  ي ر زالاممل رزنلملبهة

       تملنية:                         ت فيرليرزنا ي ةرزالاممل رزن

                                                        تلددددليمرزلددددةز رل وددددلةرز رل قةنددددةرزلددددىر ددددملاجرزالاز دددد  رزنل  ملليددددة ر ر- 3

                                                 تق يمرز خ لملترزنلت ملةر ملاجرزالاز   رزنل  مللية.

                                                  تلددددددليمرزلددددددةز رل وددددددلةرلدددددديرن  ددددددمل رزلددددددىرز ضددددددمل رل لقددددددةرنل وددددددةور ر- 2

                                                       ز جم  يدة ر تقدد يمر دد لملترلديرن  ددمل رللددت ملةر د رز ضددمل رل لقددةر

                  تقدددددددد يمرز خدددددددد لملترضددددددددمير                                 نل وددددددددةورز جم  يددددددددة.ر تلددددددددليمرزاللددددددددةز ر  

                                                      زال ضددددمل رزن لقددددةرنل ودددددةورز جم  يددددة ر امليدددددملترزاددددملأ رت ددددد ي همل ر

                                  ذنكر فقملرال املورزنتل يعرز جم   .

                                ت  ي رزنذهلرزلىرزن ملا رزن  اية. ر- 1

                                                       تلددليمرزاللددةز ر تقدد يمرز خدد لملترزلددىرزالأزازتر زن ددمل  رزن مللددةر ر- 6

      ىر ا ر                                                  زن ل يملترفيمملريخ رز جاارزنمة رليرل ملأار ملاجيةرال

                                                   مددددددد  ارز ره دددددددملت ر ت فدددددددير ملنامللددددددد رنددددددد  رودددددددنت  رامليدددددددملترتلدددددددليمر

                                                        ز لددددددةز ر تقدددددد يمرز خدددددد لملترقلددددددىرزن لدددددد يملتر قتحددددددملأزترزن لدددددد يملتر دددددد ر

                                                       زنلملايعرزنمةنةرتلا ر ملل رليرل دملأار ملاجيدةرق رتلدا رللدر  ر

                                                          دد  رزن لدد يملتر زتحددملأزترزن لدد يملتر بدد  رل ددملأار ملاجيددة ر دد طرق ر

                          ل دددملأار ملاجيدددةرالدددىر دددا ره دددملتر ر                         الرتقددد ر لددد ةرز جددداارزنمدددة رلدددي

                                                  %رلديرميمدةرزنتمةيد  ر ق رالريلدملا ر د رزنتمةيد رقلرل د ار  52   اير

                                                            لحلدد رر دد رغ دد رزن لدد يملتر زتحددملأزترزن لدد يملت ر ي مدد ربهددذزرزنقددمللة ر

                              موق القوانو  رقو  موق القوانو  رقو          1919                                              إضافة بند إلوى نوص املوادة إضافة بند إلوى نوص املوادة       ::                السبعو  السبعو                املادةاملادة

                                                          وتعديالتووووووووو  )الضووووووووور بة علوووووووووى القيموووووووووة وتعديالتووووووووو  )الضووووووووور بة علوووووووووى القيموووووووووة             20012001  //    1212  //    1414            تووووووووار   تووووووووار             379379

                املضافة(املضافة(

 

 

      تددددددددددددددملاي ر ر   121               لدددددددددددددديرزنقددددددددددددددمللة رامددددددددددددددمر ر 1 3                  ياددددددددددددددمل رقلددددددددددددددىرلدددددددددددددد رزنددددددددددددددملأ ر

                                            ت  يئتدددددهر)زناددددد ي ةرالدددددىرزنقيمدددددةرزنادددددملفة(رزن  ددددد ر ر    2223 /  32 /  36

            زنتملل رل ه:

 

      تددملاي ر ر   351                                              "امليددملتر هددلرزن ددذزارزن  ددةررا هددملر دد رزنقددمللة رامددمر

                                               )تحف دددار هدددلرزن دددذزا(رزننددد رتقدددةوربهدددملرز ج دددملترزن  يدددةر ر    2222 / 4 /  34

              ةهلرزن ذزا.

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا   ر                              تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

           )تحف دددددددددار هددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تددددددددددملاي ر ر   351                    يددددددددد رق رزنقددددددددددمللة رامدددددددددمر

                   لدددديرزنقددددمللة رت طددددير ددددقر ر  61                               زن ددددذزا(رقضددددمل رفقدددد  رقلددددىرلدددد رزنددددملأ ر

                                                          زوددر أزأرزنادد ي ةرنلج ددملترزن  يددةر ةهددلرزن ددذزارا دد رقتمددملورامليددةر

                            هلرزن ذزارزنن رتقةوربهمل ر

ددددل ملر ر 1 6                يدددد رق رزنددددملأ ر                                        ت قددددمر ملوددددر أزأرزنادددد ي ةرزنندددد رودددد قر    

                        أف  ملرز خملضعرنلا ي ة 

                                                       يدد رقلددهر دد ر ددمل ر هددلرزن ددذزارالريةجدد رضدد ي ةرودد قرق ر  ددل ملر

                                                ز خملضددددددعرالتهددددددملر ددددددد ريةجدددددد رامليدددددددةر لددددددمرنلاددددددد ي ةر  ددددددل رنددددددد  ر

                                                   ددددددددد زاه ر ذندددددددددكر  رز خملضددددددددد   رنلاددددددددد ي ةرالدددددددددىرزنقيمدددددددددةرزنادددددددددملفةر

              ة رامليددددددملاهمر                                      يقةلددددددة ر حلددددددمرزنادددددد ي ةرالددددددىرللددددددر يملاهمر يخادددددد

                                                        نلادد ي ةرالددىرزنقيمددةرزناددملفةر دد رل ز دد رال قددةر دد ر ددمل ر ي  ددملرلددير

                                            زن   رق ر  ر مل رتلليم ملرقلىرزن   رأ  راةا ر

                                                        ي رق رزن   رهةرقافملارامليملترزنةهلرلعرقاطملار قرز حلمر

ر
ك
  بملنتملل ريقتي  رزات دملارهدذ رزن مليدملترل فدمل رلدعر دقرز حلدمر فقدمل
ك
                                                          

     31       نلمملأ ر

                                        لرقن دددملارزنفقدد  رزنادددملفةر مةجددلرزنقدددمللة رامدددمر                   يدد رقلدددهرتددمرزمرددد ز

رلعرهذزر ر  61          قلىرزنملأ ر ر   351
ك
        ليرزنقمللة  ر ز  جمللمل
ك
                        زالمر زل                    

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      تددددملاي ر ر 5                                                 ندددد  روددددنت  رلدددديرتددددملاي ر لدددد  ر دددد رز ج يدددد  رزن وددددمية)زن  أر

   ر   (.    2232 / 2 /  34

 

              ت ددد ار  دددملارالدددىر                                        تحددد أرأمدددملاقرتط يدددقرهدددذ رزندددملأ ر مةجدددلرل زوددديمر

                                                        زمردددد زلر ايدددد رزنملنيددددة رالددددىرز رتلدددد لرهددددذ رزالافددددملازترزنددددذ ةا رلددددير

                        تملاي رلفملذرهذزرزنقمللة .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

            توووووووووووووار   توووووووووووووار             379379                      موووووووووووووق القوووووووووووووانو  موووووووووووووق القوووووووووووووانو          4949                                              الفقووووووووووووورة األخيووووووووووووورة موووووووووووووق املوووووووووووووادة الفقووووووووووووورة األخيووووووووووووورة موووووووووووووق املوووووووووووووادة 

                                                                          وتعديالتوووووووووو  )الضوووووووووور بة علووووووووووى القيمووووووووووة املضووووووووووافة( وتعديالتوووووووووو  )الضوووووووووور بة علووووووووووى القيمووووووووووة املضووووووووووافة(             20012001  //    1212  //    1414

              )تحفيووووز )تحفيووووز             20202020  //  66  //    1616            توووار   توووار             183183                                                  املضوووافة بموجوووب القوووانو  رقووو  املضوووافة بموجوووب القوووانو  رقووو  

                        وهب الل اء(وهب الل اء(

 

         االسترداد  -  49      املادة 

 

                                                        يحددقرنلخملضددعرنلادد ي ةرز ريلددر أر مللدد رزنادد ي ةرزن فةاددةرل ددهرز ر

                                           ددددددمل رز طددددددمل رز رزن ددددددملارز رف دددددد(رزن مليددددددةرز خملضدددددد ةر ر           جدددددداازرل ددددددهر دددددد 

                                                       نلاددددد ي ةرز ر ددددد ر دددددمل راددددد ورأفدددددعرزندددددثمير ليدددددملرز رجاايدددددملرز رتخفددددديدر

                                       ميمتهر تملاي رال قرنتملاي رزج زارزن ملية.

 

                                                        تحدددد أر م وددددةور  ددددملارالددددىرزمردددد زلر ايدددد رزنملنيددددةرزالجدددد زازتر زاللددددة ر

   ة.                                                        زنت لقةر ملور أزأرزنا ي ةرزنن رتفة رميم هملرزنا ي ةرزنتةج 

 

                                                         يحقرنلج ملترزن  يدةر ةهدلرزن دذزارزندذ ةا ر د رمدمللة رتحف دار هدلر

                                                         زن ذزار قرزور أزأرزنا ي ةرا  رزتمملورامليدةر هدلرزن دذزارتحد ر

                                                       اممل ةرزنللطةرزنخت ةر فدقرزنلد  طرزن  دةررالتهدملر د رزنقدمللة ر

        زنذ ةا.

 

      مق مق         4949                                                          إللاء الفقرة األخيرة مق املادة إللاء الفقرة األخيرة مق املادة       ::                  والسبعو  والسبعو                    الحاديةالحادية              املادةاملادة

                                            وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى             20012001  //    1212  //    1414            توووووووار   توووووووار             379379                    القوووووووانو  القوووووووانو  

            تووووووار   تووووووار             183183                                                                                القيمووووووة املضووووووافة( املضووووووافة بموجووووووب القووووووانو  رقوووووو  القيمووووووة املضووووووافة( املضووووووافة بموجووووووب القووووووانو  رقوووووو  

                                      )تحفيز وهب الل اء()تحفيز وهب الل اء(            20202020  //  66  //    1616

 

 

      تدددددددددددملاي ر ر   121           لدددددددددديرزنقددددددددددمللة ر ر  61                            تلغددددددددددىرزنفقدددددددددد  رز   دددددددددد  رلدددددددددديرزنددددددددددملأ ر

                                             ت  يئتدهر)زناد ي ةرالدىرزنقيمدةرزنادملفة(رزناددملفةر ر    2223 /  32 /  36

           )تحف دددددددددددار هدددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تدددددددددددملاي ر ر   351  مر                 مةجدددددددددددلرزنقدددددددددددمللة رامددددددددددد

         زن ذزا(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           )تحف دددددددددار هددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تددددددددددملاي ر ر   351                    يددددددددد رق رزنقددددددددددمللة رامدددددددددمر

                   لدددديرزنقددددمللة رت طددددير ددددقر ر  61                               زن ددددذزا(رقضددددمل رفقدددد  رقلددددىرلدددد رزنددددملأ ر

                                                          زوددر أزأرزنادد ي ةرنلج ددملترزن  يددةر ةهددلرزن ددذزارا دد رقتمددملورامليددةر

                            هلرزن ذزارزنن رتقةوربهمل ر

ددددل ملر ر  61   أ ر             يدددد رق رزنددددمل                                        ت قددددمر ملوددددر أزأرزنادددد ي ةرزنندددد رودددد قر    

                        أف  ملرز خملضعرنلا ي ة 

                                                       يدد رقلددهر دد ر ددمل ر هددلرزن ددذزارالريةجدد رضدد ي ةرودد قرق ر  ددل ملر

                                                ز خملضددددددعرالتهددددددملر ددددددد ريةجدددددد رامليدددددددةر لددددددمرنلاددددددد ي ةر  ددددددل رنددددددد  ر

                                                   ددددددددد زاه ر ذندددددددددكر  رز خملضددددددددد   رنلاددددددددد ي ةرالدددددددددىرزنقيمدددددددددةرزنادددددددددملفةر

                  يخادددددد ة رامليددددددملاهمر                                  يقةلددددددة ر حلددددددمرزنادددددد ي ةرالددددددىرللددددددر يملاهمر

                                                        نلادد ي ةرالددىرزنقيمددةرزناددملفةر دد رل ز دد رال قددةر دد ر ددمل ر ي  ددملرلددير

                                            زن   رق ر  ر مل رتلليم ملرقلىرزن   رأ  راةا ر

                                                        ي رق رزن   رهةرقافملارامليملترزنةهلرلعرقاطملار قرز حلمر

ر
ك
  بملنتملل ريقتي  رزات دملارهدذ رزن مليدملترل فدمل رلدعر دقرز حلدمر فقدمل
ك
                                                          

     31       نلمملأ ر

                 لدديرزنقددمللة ريت لددقر ر  31                          مردد زلرقضددملفةر  دد رقلددىرزنددملأ ر               يدد رقلددهرتددمرز

رلعرهذزر
ك
        ت مليملتر هلرزن ذزا ر ز  جمللمل
ك
                        زالمر زل                            

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

    379379موووق القوووانو  رقووو  موووق القوووانو  رقووو    3030فقووورتي  الثانيوووة والثالثوووة موووق املوووادة فقووورتي  الثانيوووة والثالثوووة موووق املوووادة الال

وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى   20012001//1212//1414توووووووار   توووووووار     379379القوووووووانو  القوووووووانو  

  القيمة املضافة(القيمة املضافة(

 

 

   :ر  12      زنملأ ر

.........          

 

                                                     يحددددددقرنلخملضددددددعرنلادددددد ي ةرق ريقدددددد ورت دددددد رزل هددددددملارقيددددددةرودددددد ةرليئأيددددددةر

 رالدددددددلرزودددددددر أزأرالدددددددي رفدددددددملادرزناددددددد ي ةر ر  22           ضدددددددميرل لدددددددةر
ك
                                يةلدددددددمل
ك
    

                                                    قمل لدددددددددةرنلحلدددددددددمربهدددددددددذزرزنتدددددددددملاي  رالدددددددددىرق رالريقددددددددد رزن لددددددددد رزنطملندددددددددلر  زن

              ن   رن  مللية. ر          خمسة ماليي               ملور أزأ راير

 

                                                          يحقرنلم  اييرق ريق لةز رت  رنهمليةرقيةرفرد  رز تلدملبرنلاد ي ةر

 رالددددددلرزوددددددر أزأرفددددددملادرزنادددددد ي ةرزنقمل لددددددةر ر  22           ضددددددميرل لددددددةر
ك
                                   يةلددددددمل
ك
    

       زنطملندددلر ر                                               نلحلدددمرزنحتلددد ةراددديرتلدددكرزنفرددد   رالدددىرق رالريقددد رزن لددد 

              ن   رن  مللية. ر          خمسة ماليي               ملور أزأ راير

.........          

 

                                                                      تعوووديل الفقووورتي  الثانيوووة والثالثوووة موووق تعوووديل الفقووورتي  الثانيوووة والثالثوووة موووق       ::                  والسوووبعو  والسوووبعو                    الثانيوووةالثانيوووة              املوووادةاملوووادة

            توووووووووووووووار   توووووووووووووووار             379379                القووووووووووووووانو  القووووووووووووووانو                379379                              مووووووووووووووق القوووووووووووووووانو  رقوووووووووووووو  مووووووووووووووق القوووووووووووووووانو  رقوووووووووووووو          3030            املووووووووووووووادة املووووووووووووووادة 

                                                                          وتعديالت  )الضر بة على القيمة املضافة(وتعديالت  )الضر بة على القيمة املضافة(            20012001  //    1212  //    1414

 

               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر  12   أ ر                                     ت ددددد  رزنفق تدددددمل رزنثملليدددددةر زنثملنثدددددةرلددددديرزندددددمل

                       ت  يئتددهر)زنادد ي ةرالددىر ر    2223 /  32 /  36      تددملاي ر ر   121        زنقددمللة ر  رر   121

                                    زنقيمةرزناملفة( ر حي رت  حملر مملريل :

..........           

                                                     يحددددددقرنلخملضددددددعرنلادددددد ي ةرق ريقدددددد ورت دددددد رزل هددددددملارقيددددددةرودددددد ةرليئأيددددددةر

 رالدددددددلرزودددددددر أزأرالدددددددي رفدددددددملادرزناددددددد ي ةر ر  22           ضدددددددميرل لدددددددةر
ك
                                يةلدددددددمل
ك
    

                             رالدددددددددىرق رالريقددددددددد رزن لددددددددد رزنطملندددددددددلر                          زنقمل لدددددددددةرنلحلدددددددددمربهدددددددددذزرزنتدددددددددملاي 

              ن   رن  مللية. ر            خمسي  مليو                ملور أزأ راير

 

                                                          يحقرنلم  اييرق ريق لةز رت  رنهمليةرقيةرفرد  رز تلدملبرنلاد ي ةر

 رالددددددلرزوددددددر أزأرفددددددملادرزنادددددد ي ةرزنقمل لددددددةر ر  22           ضددددددميرل لددددددةر
ك
                                   يةلددددددمل
ك
    

                                                       نلحلدددمرزنحتلددد ةراددديرتلدددكرزنفرددد   رالدددىرق رالريقددد رزن لددد رزنطملندددلر

              ن   رن  مللية. ر          سي  مليو    خم              ملور أزأ راير

.........          

 

 

 
 

 

        هددد رتج دددلر ر        زالودددر أزأ                                     يددد رق رزن مليدددةرلدددير ضدددعر ددد رقأ ددديرنطل دددملتر

                                                    قاهدددددددددددمل رزفأزا رزناددددددددددد يبيةر م مل جدددددددددددةرال دددددددددددملترزودددددددددددر أزأرذزترمددددددددددديمر

        لت لية 

 

                                                            يددد رق رميمددددةرزن ملدددةرزنل  ملليددددةرمددد رتدددد ل رتلدددا ر   دددد  ر بملنتددددملل ر

                                         فإ رز ح رز أ يرزنح أر  رهذ رزنملأ رقل حرل
ك
رقيامل

ك
 ت ليمل

ك
     

ك
      

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

تددملاي رتددملاي ررررر121121لديرزنقدمللة رامدمرلديرزنقدمللة رامدمررر2121زنفقد  رلدملرم د رز   د  رلديررزندملأ رزنفقد  رلدملرم د رز   د  رلديررزندملأ ر

  ي ةرالىرزنقيمةرزناملفة(ي ةرالىرزنقيمةرزناملفة( ت  يئتهر)زنا   ت  يئتهر)زنا  رر22232223//3232//3636

 

 

 

   :ر  21      زنملأ ر

.........          

 

                     وددد ةرليئأيدددةر ضدددميرل لدددةر ر   قيدددة               يقددد ورا ددد رنهمليدددةر ر  ق            يحدددقرنلمالدددار

                                                      يةلدددمل رالدددلرزودددر أزأر ملننلدددد ةرنل مليدددملترزن فدددمل ر فقدددمل"ر  اددددملور ر  22

      ملدددةر                                                  هدددذ رزندددملأ  رالدددىرق رالريقددد رزن لددد رزنطملندددلر ملودددر أزأ رادددير

     ن د  ر ر           ملدةرلئيد              زندذلريقد رادير ر                         ن   رن  مللية ر ي  ارزن ل  ر     لئي  

ر  املور ر   قلى
ك
ر فقمل

ك
       زنل ةرزنئ قة رقلملر  ر مل رنمري  رزنالارل  فمل

ك
     

ك
                                           

                 زنددذ ةارل مددملر ل دد ر ر        زالودر أزأ         يقدد ورالددلر ر  ق                   هدذ رزنددملأ رفيحددقرندهر

            ميمةرزنطلل.

.........          

 

                                                              تعوووووديل الفقووووورة موووووا قبووووول األخيووووورة موووووق  تعوووووديل الفقووووورة موووووا قبووووول األخيووووورة موووووق        ::                  والسوووووبعو  والسوووووبعو                    الثالثوووووةالثالثوووووة              املوووووادةاملوووووادة

                                            وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى وتعديالتووووووو  )الضووووووور بة علوووووووى               379379                                  موووووووق القوووووووانو  رقوووووووموووووووق القوووووووانو  رقووووووو        5959            املوووووووادة املوووووووادة 

                              القيمة املضافة(القيمة املضافة(

 

  رر   121               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  21                                   ت دد  رزنفقدد  رلددملرم دد رز   دد  رلدديرزنددملأ ر

                       ت  يئتددددددددددددهر)زنادددددددددددد ي ةرالددددددددددددىر ر    2223 /  32 /  36      تددددددددددددملاي ر ر   121        زنقددددددددددددمللة ر

                                   زنقيمةرزناملفة( ر حي رت  حر مملريل :

..........           

     ل لدددةر                وددد ةرليئأيدددةر ضدددمير ر   قيدددة               يقددد ورا ددد رنهمليدددةر ر  ق            يحدددقرنلمالدددار

                                                      يةلدددمل رالدددلرزودددر أزأر ملننلدددد ةرنل مليدددملترزن فدددمل ر فقدددمل"ر  اددددملور ر  22

      خمسووي                                                    هددذ رزنددملأ  رالددىرق رالريقدد رزن لدد رزنطملنددلر ملوددر أزأ راددير

 ر            خمسوووي  مليوووو                                        ن ددد  رن  ملليدددة ر يددد  ارزن لددد رزندددذلريقددد رادددير      مليوووو  

ر ر   قلددى     ن دد  ر
ك
ر فقددمل

ك
 زنلدد ةرزنئ قددة رقلددملر دد ر ددمل رنددمري دد رزنالددارل دد فمل

ك
     

ك
                                           

            زنذ ةارل مدملر ر        زالور أزأ         يق وراللر ر  ق             ملأ رفيحقرنهر              املورهذ رزن

                  ل  رميمةرزنطلل.

.........          

 

 

 

 

 

 
 

        هددد رتج دددلر ر        زالودددر أزأ                                     يددد رق رزن مليدددةرلدددير ضدددعر ددد رقأ ددديرنطل دددملتر

                                                    قاهدددددددددددمل رزفأزا رزناددددددددددد يبيةر م مل جدددددددددددةرال دددددددددددملترزودددددددددددر أزأرذزترمددددددددددديمر

        لت لية 

 

                                                            يددد رق رميمددددةرزن ملدددةرزنل  ملليددددةرمددد رتدددد ل رتلدددا ر   دددد  ر بملنتددددملل ر

 
ك
رقيامل

ك
 فإ رز ح رز أ يرزنح أر  رهذ رزنملأ رقل حرلت ليمل

ك
     

ك
                                              

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

مللة رزنةزالددةرمللة رزنةزالددةر)مد)مد22312231//22//1313تددملاي رتددملاي ررر366366لديرزنقددمللة رامدمرلديرزنقددمللة رامدمررر2121زندملأ رزندملأ ر

 ((22312231ررزن مللةرن ملوزن مللةرن ملو

 

                                      :رف اراوةورلةايةرالىرزن املئعرزنلتةاأ   21      زنملأ ر

 
قرن  رثدئترود ةزتراودمرلقطدة رمد ا ر                    %ر)ثئثدةر ملنئدة(رالدىر 1                                   يط  

                                                     زنلددددددتةاأزترز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرالددددددىرزنقيمددددددةرزناددددددملفةر ملوددددددت  ملار

                                                     لددددددددددملأ رزن نددددددددددايير زن دددددددددد زترزن دددددددددد ملايةر زنددددددددددةزأرز  نيددددددددددةرزنلددددددددددت ملةر

أر م وةوريتخذر  رلجلسرزنةاازا.رر   نل                                                             ملاةر زناازاةرالىرق رتح  

 

          144144                              مق القانو  رق  مق القانو  رق          5959                        تعديل املادة تعديل املادة       ::                  والسبعو  والسبعو                    الرابعةالرابعة              املادةاملادة

    ((        20192019                                                        )قانو  املوازنة العامة لعام)قانو  املوازنة العامة لعام        20192019  //  77  //    3131            تار   تار   

 

 ددد   رزندددملأ ر
ُ
           ت
ُ
       )مدددمللة ر    2231 / 2 /  13      تدددملاي ر ر   366               لددديرزنقدددمللة رامدددمر ر  21 

                  حي رت  حر مملريل :    ( ر     2231                    زنةزالةرزن مللةرن ملور

 

دددقر                %ر)ثئثدددةر ملنئدددة(ر 1               اودددمرلقطدددة رمددد ا ر ر    2221 /  32 /  13      ن مليدددةرُ      ُيط  

                                                 الددددددددددىرزنلددددددددددتةاأزترز خملضدددددددددد ةرنلادددددددددد ي ةرالددددددددددىرزنقيمددددددددددةرزناددددددددددملفة ر

                                                      ملوددددددددددددت  ملارلددددددددددددملأ رزن نددددددددددددايير زن دددددددددددد زترزن دددددددددددد ملايةر زنددددددددددددةزأرز  نيددددددددددددةر

                           زنلت ملةرنل  ملاةر زناازاة.

 

أرزن دد زتر زنددةزأرز  نيددةرزنلددملارقنتهددملر حدد  
ُ
                                      ت
ُ
خددذر دد ر  ُ         قاددئ  ر م وددةورُيت               

رالدددىرزمرددد زلر  ر                               اازارزنملنيدددةر زن ددد ملاةر زناازادددة                 ك            لجلدددسرزندددةاازار  دددملاك

   رر                   زالمت ملأر زنتجملا .

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ر حملجدددددةرز خاي دددددةرزنل  ملليدددددةرقلدددددىر زاأزترنةزج دددددةرزنيجدددددارزندددددذلر
ك
                                                      لظددددد ز
ك
    

           ت مل  رل ه 

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر

 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

119 

 األسباب املوجبة

 20222022  القانونية في مشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة على النصوص

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر                      غير الهجينةغير الهجينة                                          إعفاء األجهزة واملعدات إعفاء األجهزة واملعدات       ::                  والسبعو  والسبعو                    الخامسةالخامسة              املادةاملادة 

                                                                                                                  التي تعمل على الطاقة الشمسوية لتوليود الطاقوة المهربائيوة موق التي تعمل على الطاقة الشمسوية لتوليود الطاقوة المهربائيوة موق 

                                                                                            الضر بة على القيمة املضافة ومق الرسوم الجمركيةالضر بة على القيمة املضافة ومق الرسوم الجمركية

 

ر ل
ك
    ئفمل
ك
                                              ل رر   رت فيرليرزنا ي ةرالىرزنقيمدةرزنادملفةر لدير ر    

                                                          زن وددةورز جم  يددة ر مددملرفتهددملرز حدد رز أ دديرنل وددمرز جم  دد ر زن وددمر

              زننددددد رت مددددد رالدددددىر            غ ددددد رزن جي دددددةر                  % رز ج دددددا ر زن ددددد زتر 1          زنقطدددددة رزندددددد

                                                            زنطملمدددةرزنلملددديةرنتةنيددد رزنطملمدددةرزنك  بملايدددة رزننددد ريدددتمرزودددت  زأهملر

رليرتملاي ر ل رهذزرزنقملل
ك
                       زات ملاز
ك
  .    2226 /  32 /  13          ة ر ن مليةر       

 

                                                        تحددد أرأمدددملاقرتط يدددقرهدددذ رزنددددملأ ر مدددملرفتهدددملرز ج دددا ر زن ددد زت را دددد ر

                 زنطملمةر زنيمل . ر      زنملنية ر      اازا                      ر مةجلرم زاري  اراير       زالمتاملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  لددددددديرقجددددددد رتشدددددددجيعرزودددددددتخ زورزنطملمدددددددةرزنلملددددددديةرنتةنيددددددد رزنطملمدددددددةر

            زنك  بملاية 

                 مدةرزنك  بملايدةرلدير                                         ليرقج رزنلملهمةر  رتخفيدر لفدةرقلتدملجرزنطمل

                                         ئ رزنتحة  رايرزوتخ زورللتقملترزنح  مملت 

                                  ليرقج رزنلملهمةر  ر ممليةرزن يئة 

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

              )تمديود )تمديود             19831983  //  88  //    1717            توار   توار           5555                                            ق املرسوم االشوترا ي رقو  ق املرسوم االشوترا ي رقو                األولى ماألولى م

                                                                    توقيف العمل بقانو  ضر بة األراض ي(توقيف العمل بقانو  ضر بة األراض ي(

 

 
 

 

 

رلددددديرق  روددددد ةر ر- 3      زندددددملأ ر
ك
            يمددددد أرنددددد  رالددددد روددددد ةزترج يددددد  رزات دددددملاز
ك
                                

        زنقمل دددددددد  ر ر    3126 / 2 / 2      تددددددددملاي ر ر  26 /  32                  لف ددددددددة رزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر    3121

                                         تم ي رتةميارتط يقرممللة رض ي ةرز از   .

 

                                                        تعووووديل املووووادة األولووووى مووووق املرسوووووم تعووووديل املووووادة األولووووى مووووق املرسوووووم       ::          بعو  بعو                          السادسووووة والسووووالسادسووووة والسوووو              املووووادةاملووووادة

                                      )تمديووووود توقيوووووف العمووووول )تمديووووود توقيوووووف العمووووول             19831983  //  88  //    1717            توووووار   توووووار           5555                          االشوووووترا ي رقووووو  االشوووووترا ي رقووووو  

                                            بقانو  ضر بة األراض ي(بقانو  ضر بة األراض ي(

 

 

      تددددددددددددملاي ر ر  22                                        ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ رز  لددددددددددددىرلدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزال ددددددددددددر ز  رامددددددددددددمر

                                            )تم يددددد رتةميددددددارزن مددددد ر قددددددمللة رضددددد ي ةرز از دددددد  ..( ر ر    3151 / 5 /  32

رنملريل :
ك
         فقمل
ك
     

 

 ر  22                          لف دددددددة رزن ودددددددةورزال دددددددر ز  رامدددددددمر ر 6   222 /  32 /  13           يمددددددد أرن مليدددددددةر

                                   زنقمل دددد  ر تم يدددد رتةميددددارتط يددددقرمددددمللة ر ر    3151 / 5 /  32          زن ددددملأار دددد ر

               ض ي ةرز از   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           مملرق رز ود ملبرزنند رقأترقلدىر مدارزن مد ر قدمللة رضد ي ةرز از د  ر

             الىرزنالف    ر         زالمت ملأية                                الرتاز رمملامةرالر  رازأترزن  ةبملتر

  ر

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 باب املوجبةاألس

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

              السوووووول السوووووول           علووووووىعلووووووى              جمر وووووويجمر ووووووي          رسوووووو رسوووووو           فوووووورضفوووووورض      ::                  والسووووووبعو  والسووووووبعو                  السووووووابعة السووووووابعة               املووووووادةاملووووووادة 

                               ُ         ٌ                                               ُ         ٌ                  والبضائ  التي يت  استيرادها وُ صن  مثيٌل لها منها في لبنا والبضائ  التي يت  استيرادها وُ صن  مثيٌل لها منها في لبنا 

 
 ر     زنلددددددددلع ر   الددددددددى ر   %  32 ر    مدددددددد ا  ر     دددددددد   جم ر         ودددددددد ةزتراوددددددددم ر 2    ندددددددد  ر رُ    ُيفدددددددد ا

                                                              زن اددملئعرزنندد ريددتمرزودددت  زأهملرقذزر ددمل ري  دد عر ددد رن  ددمل رلثيدد رنتلدددكر

   ق ر ر      دددمل              زنحلددد رتلدددا ر ر       زالوددد هئ      تكفددد ر                      زنلدددلعر زن ادددملئعر كميدددملتر

       فمل   .      للعر ر    ت  ا

 

أرزن اددملئعر زنلددلعرز خملضدد ةرنل وددمر قدد زار حدد  
ُ
                                        ت
ُ
                لدديرلجلددسرزنددةاازار 

رالىرزمر زلر اازارزنملنيةر زن  مل                       اةر زالمت ملأر زنتجملا .    ك                                 ملاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ليرقج رزنلملهمةر  ر ممليةرزن  ملاةرزنل  مللية 

  ر

                          لدددددددملريتلدددددددبلر ددددددهرلددددددديرلدددددددا ر   ددددددد ر ر        زالودددددددت  زأ                 لدددددديرقجددددددد رز حددددددد رلددددددير

                                نل مئترز ج بيةرقلىر ملاجرن  مل  ر

 

                                                          لدديرقجددد رز حددد رلددديرزاتفدددمل رقوددد ملارزن مدددئترز ج بيدددةرلقمل ددد رزنل ددد  ر

            زنل  مللية ر

 

 نذنك 

      ر زل.           جملارهذزرزالم
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 األسباب املوجبة
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              األسباب املوجبة            النص املقترح            النص الحالي

                                                    إعفوووووووووواء  املجموعووووووووووات السووووووووووياحيةإعفوووووووووواء  املجموعووووووووووات السووووووووووياحية      ::                                  الثامنووووووووووة والسووووووووووبعو  الثامنووووووووووة والسووووووووووبعو                املووووووووووادةاملووووووووووادة 

                                                                                      الوافوووودة إلووووى لبنووووا  مووووق رسوووو  سوووومة اإلقامووووة واملوووورور الوافوووودة إلووووى لبنووووا  مووووق رسوووو  سوووومة اإلقامووووة واملوووورور       ةة  يي            الر اضووووالر اضوووو    و و 

                  ضمق شروءضمق شروء

 

 

ر لرلدددددد رر دددددد  رت فددددددديرزنجمةاددددددملترزنلدددددديمل ية    ئفدددددد
ك
                                  مل
ك
            زن يملضدددددددية ر ر 

                                                         زنةزفددد  رقلدددىرن  دددمل رلددديراودددمرودددمةرزفممللدددةر زنددد  ا رقذزر مللددد رلددد  ر

  .    2221 /  32 /  13      ن مليةر                             قمملل هملرالرتت   ررقو ة  ر ذنكر

 

                  "ر دددد رلجمةاددددةرلؤنفددددةر      ايملضدددية   ق ر ر                          يف دددمرت  ددددملا ر"لجمةاددددةرودددديمل ية

    لير
ك
  ز  ر ال   ر خ مل
ك
          لملرفة . ر                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                  د رن  دمل  رلدير دئ ر            زن يمل د                              ليرقج رتشدجيعرزنقطدمل رزنلديملخ ر    

                                                   تشدددددجيعرزنلددددددةزلرالدددددىرايددددددملا رن  دددددمل رالددددددىر دددددا رلجمةاددددددملترندددددد  رالر

               تتجمل ارقو ة  ر

  ر

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة ترحالنص املق النص الحالي

          31113111  //    3232  //    3535            تملاي رتملاي ر  رر    2222                                              ليرزن وةورزال ر ز  راممرليرزن وةورزال ر ز  راممر  رر  11            زنملأ رزنملأ ر

 

   3      املادة

 

 

 

 

 

                                                           زذزر دددمل رزاللتقدددمل ريت دددمل  راقدددملازرل نيدددملرفيلدددتة ىراودددمرزاللتقدددمل رالدددىر

          زن ي دددددددةر ددددددد ر ر         زنتأج  يدددددددة                           زن لددددددد رز حمللددددددد رلددددددديرضدددددد برزنقيمدددددددةر ر    قوددددددملس

   لملر                        )زثقددد رالددد ر ل دددا(ر ذندددكرا ددد  ر    3202                    سدددجئترزنتاليدددار دددملن ممر

                           زندذ ةا ر د رزن داة رز رزن د لر ر       ز ود ملا                         ياة رهذزرزن ل رياي رالدىر

     بهمل.

 

                    موووووق املرسووووووم موووووق املرسووووووم       33                              إللووووواء نوووووص املوووووادة إللووووواء نوووووص املوووووادة       ::                                  التاسوووووعة والسوووووبعو  التاسوووووعة والسوووووبعو                املوووووادةاملوووووادة

          19391939  //    1212  //    1818            تار   تار           2020                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

  

  

 ر    3111 /  32 /  35      تددددملاي ر رLE /  22                   لدددديرزن ودددةورزال ددددر ز  ر ر 1           تلغدددىرزنددددملأ ر

 ر   321    امدددددددددددمر ر    2222  ور                  لددددددددددديرمدددددددددددمللة رلةزالدددددددددددةرادددددددددددمل ر  62              زن  ندددددددددددةر ملندددددددددددملأ ر

                     تلت   ر ملن  رز ت :

 

ريلددددددددددتة ىراوددددددددددمر"
ك
            قذزر ددددددددددمل رزاللتقددددددددددمل ريت ددددددددددمل  راقددددددددددملازرل نيددددددددددمل
ك
       زنفدددددددددد زألر                                  

               الددددددددددىرقوددددددددددملسرزن لدددددددددد ر                   زنقملوددددددددددمةر زن ملأنددددددددددةر  رر         زففدددددددددد زا  ر          زف لددددددددددملازت

  (ر       قار دددة   ) ر  62                                             ز حمللددد رلددديرضددد برزنقيمدددةرزنتأج  يدددةرزن ي دددةر دددملن ممر

              أزاد  رضد ي ةر             د رزنحملفظدملتر                            تقدةورزن دمل  رزنملنيدةرزفمليميدةر     ي ر

                                                             ز لئ رزن نيدةر د ر  د  تر تخمد  رزنقيمدةرزنتأج  يدةر تدملاي رقاطملئهدملر

                     ت  رتح ي ر زض ر لف د ر                                   ذنكرن مليةرز تلملبرزن وةورزن قملايةر

                          ق رقلمللملترزن ج رزن قملالر ر         زنتخم   ر      قجمملل                 نلح ةرزنخم ةرلير

                           أ  رقلرت دددددد ي ر دددددد رميمددددددةرز ح ددددددةر ر     تخمدددددد                     للالددددددةر تط يددددددقرهددددددذزرزن

                                ذنددكرا ددد لملرياددة رهدددذزرزن لدد ريايددد ر              ةرن قددةأرزن يدددعر       ملننلددد        زنخم ددةر

 .                                       الىرز و ملارزنذ ةا ر  رزن اة ر زن  لربهمل

 

                                                  تحدددد أرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ را دددد رزالمتاددددملار قدددد زاري دددد ار

   ".              اير اي رزنملنية

 

                                                        ق رزن مليددددددةرلدددددديرزمردددددد زلرمددددددمللة رت دددددد ي رزنددددددملأ رزنثملنثددددددةرلدددددديرزن وددددددةور

               ق رتلددددددددتة ىراوددددددددةور ر  هدددددددد  ر    3111 /  32 /  35      تددددددددملاي ر ر  22             زال ددددددددر ز  رامددددددددمر

             دددددددد رزن قددددددددملازتر ر                  زنقملوددددددددمةر زن ملأنددددددددة  رر         زففدددددددد زا  ر          زف لددددددددملازت       زنفدددددددد زألر

   لددددير ر 3                                                       زن نيددددةر ملالوددددت ملأرنلقيمددددةرزنف ليددددةرنل قددددملار مددددملر اأر دددد رزن  دددد ر

    (    3121 /   365    اممر ر        زال ر ز         زن وةور ) ر 2                ج   رزن وةوراممر

 

                                                        ففدد ارهددذزرزنت دد ي رق رياددة رتخمدد  رزنقيمددةرزنتأج  يددةرزن ددمل حةر

رنقيمةرزن قملار تملاي رل  اهمل ر مدملر         نت فيذرزن
ك
                                  مللئترزن قملايةر فقمل
ك
                   

رلدددير ر  62                                 تقددد ارضددد برزنقيمدددةرزنتأج  يدددةر دددملن ممر
ك
     ددد ال
ك
         زننددد ر دددمل ر ر    32.2   

رم  رزنت  ي رز    .
ك
                   ي م ربهملرومل قمل
ك
               

                                                           مملراللرليرزنلدؤ ن  ر د رزند  زا رزن قملايدةرزنتقيد ر مادمة رهدذزر

        زنتخمدد  ر                                               زنقددمللة رأ  رق ريحددقرن ددمرا دد رز تلددملبرزن وددةورت دد ي ر

                            زنةزاأر  رزنقيمةرزنتأج  ية.

                      نذنكرجملارهذزرزالمر زل.



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

124 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  الرسوووم فووي دوائوور املفوضوويات الرسوووم فووي دوائوور املفوضوويات                                 تحديوود واسووتيفاءتحديوود واسووتيفاء      ::                  الثمووانو  الثمووانو                املووادةاملووادة

                واليوروواليورو                األمير ي األمير ي                                                         السياسية والقنصليات بالدوالر السياسية والقنصليات بالدوالر 
  

  

 

ر لرلدد رر دد ر
ك
            ئفددمل
ك
                         زن وددةور دد رأ زادد رزنفةضدديملتر ر      تلددتة ى       تحدد أر   ر    

رنلد  ر ر        زنيةا                                     زنليملويةر زنق  ليملتر ملن  الارز ل    ر
ك
ر فقمل

ك
         ز

ك
     

ك
    

 .                              زن   رزن تم رليرم  رل   رن  مل 

 

                                      لةر ملند  الارز ل   د رق رزنيدةا ر تدةأ ر د ر                     يتمرتحةيد رزن دملن رزنح د -

                        هددددددملت  رزن ملتدددددد  رندددددد  رل دددددد  ر ر      إ دددددد                       لددددددملبرز خاي ددددددةرزنفتددددددةلر

 .     ن  مل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            مدددملرق رزن  ثدددملترزن  لةلملوددديةر زنق  دددليةرتلدددتة  رزن ودددةورزنر ت دددةر

رنل ملددةرزنحليددةرنادد ر
ك
                   الددىرقاددحملبرزن ئمددةر ددملن مئترز ج بيددةر فقددمل
ك
                                     

       ل  ر

                                            عدد رق رتحددة رقلددىرز خاي ددةرزنل  ملليددةرتلددكرزن وددةور                  بمددملرقلددهرلدديرزنط ي

                                  ملن ملةراي هملرزنن رزوتةفي ربهمل ر

                                                    بمدددددددددملرق رلدددددددددير دددددددددأ رذندددددددددكرق ريدددددددددةف رنلخاي دددددددددةرقيددددددددد زأزتر دددددددددملن مئتر

          ز ج بية

                                                              بمدددملرق رزنقدددمللة رقجدددملارندددةاي لرز خملاجيدددةر زن رددد    ر زنملنيدددةرت ظددديمر

            تلكرزن وةو  ر       زوتيفملا

  ر

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.

 

 

 

 

 

 

 



االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 من قانون 32 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ  66/11 من القانون رقم 28 و 27املادتين 

1985موازنة 

1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:رسوم استخراج الرمال والحص ى الخصوصية املتاخمة لألمالك العمومية البحرية

 لألصول-
ً
.ل. ل1000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

تعديل رسوم املرافئ واملنائر  :املادة الحادية والثمانون
 1966/2/14 تاريخ 66/11تعدل رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 امللحق بقوانين املوازنة 9 والجدول رقم 1985 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 ملا يلي1995 و1993 و1991 و1990لالعوام 
ً
:، وفقا

:رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك الخاصة املتاخمة لألمالك العامة البحرية

 لألصول- 
ً
: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك العامة البحرية وفلشها ضمن األمالك العامة 

.ل. ل13.000: البحرية أو إعادتها إلى البحر

 لألصول- 
ً
.ل. ل26,000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة  9والجدول رقم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

األسباب املوجبة 

2022للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام 

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل)رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

90:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 40.000: مع حد أدنى قدره    

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

30:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

$0.2 :عن كل طن صاف -

$15: مع حد أدنى قدره

للسفن اللبنانية% 15حسم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسوم املنائر - 2

100:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 50.000: مع حد أدنى قدره

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

40:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

 

رسوم املنائر - 2

%0.3:عن كل طن صاف - 

 $20: مع حد أدنى قدره

للسفن اللبنانية% 15حسم 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة املدى 

 ملا يلي
ً
:وفقا

 300: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من -

100: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

50:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

 

:  الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة 

 ملا يلي
ً
:املدى وفقا

.ل. ل4.000: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

.ل. ل1.400: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

.ل. ل600:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
60.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
90.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
120.000:  حصانا

180.000:  فما فوق101بين 

 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
.ل. ل800.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
.ل. ل1.200.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
.ل. ل1.600.000:  حصانا

.ل. ل2.400.000:  فما فوق101بين 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

15.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

25.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
25.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
35.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
50.000:  طنا

75.000:  فما فوق101 بين  

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

.ل. ل200.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

.ل. ل333.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
.ل. ل333.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
.ل. ل466.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
.ل. ل666.000:  طنا

.ل. ل1.000.000:  فما فوق101 بين  

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:         عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

25 إلى 1من - 
ً
75.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
125.000:  حصانا

175.000:  حصان100 إلى 51من - 

225.000:  حصان300 إلى 101من - 

450.000:  حصان700 إلى 301من - 

650.000:  حصان فما فوق701من - 

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

  

25 إلى 1من - 
ً
.ل. ل1.000.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
.ل. ل1.666.000:  حصانا

.ل. ل2.333.000:  حصان100 إلى 51من - 

.ل. ل3.000.000:  حصان300 إلى 101من - 

.ل. ل6.000.000:  حصان700 إلى 301من - 

.ل. ل8.666.000:  حصان فما فوق701من - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

غير املجهزة بمحرك  

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

   

25.000:  أمتار5 إلى 1من - 

50.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

       25,000  

10.000:   سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

غير املجهزة بمحرك

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

.ل. ل333.000:  أمتار5 إلى 1من - 

.ل. ل666.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

.ل. ل100.000:  أمتار8عن كل زورق صيد ال يزيد طوله عن - 

.ل. ل200.000:  متر12 متر و 8,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

.ل. ل300.000:  متر15 متر و 12,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

.ل. ل400.000:  متر15عن كل زورق صيد يزيد طوله عن - 

.ل. ل133.000:  سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

:الزوارق الشراعية-  هـ

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

75.000:  أمتار5من ا إلى -

100.000:  أمتار5أكثر من - 

:الزوارق الشراعية-  هـ 

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

.ل. ل1.000.000:  أمتار5من ا إلى - 

 .ل. ل1.500.000:  أمتار10 و5,1بين - 

.ل. ل2.000.000:  متر15 و 10,1بين - 

.ل. ل3.000.000:  متر15أكثر من - 

يستوفى رسم سنوي عن سفن النزهة والزوارق الشراعية التي يتم إرساءها وفق األصول في 

:مرافئ الصيد والنزهة التابعة للدولة اللبنانية وفق التالي

 1.000.000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي ال يتجاوز عرضها - 

.ل.ل

.ل. ل1.500.000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي يتجاوز عرضها - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 (.ل.ل): الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو أفرغت - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

100: بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو أفرغت -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 50: بواسطة األنابيب

%30تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم

: الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو أفرغت - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

$0.3: بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو أفرغت -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 $0.2: بواسطة األنابيب

%20تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

.تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد-  5

 

:الوكالء البحريون-  أ

:  يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين التاليين

1.500.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

800.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

 

:  الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد- 5

:الوكالء البحريون-  أ

:يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين  التاليين

.ل. ل20.000.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن - ب

2.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

5.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

1.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن -   ب

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة-

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

.ل. ل66.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل20.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

1.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

.ل.ل/ 1.000.000/كفالة مصرفية بقيمة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-   و

2.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

1.500.000: رسم تأسيس- 

600.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-  و

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل. ل10.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

500.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية تحدد 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع هؤالء املسجلين 

قبل صدور هذا القانون

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

.ل. ل20.000.000: رسم تأسيس- 

.ل.ل 10.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع 

هؤالء املسجلين قبل صدور هذا القانون
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

30.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري- 

10.000: بحار اختصاص ي- 

500: صياد بحري- 

: الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

.ل. ل400.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري-

.ل. ل133.000: بحار اختصاص ي- 

.ل. ل66.000: بحار سفر - 

.ل. ل100.000: صياد بحري هاٍو- 

.ل. ل10.000: صياد بحري- 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون  

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

100.000: سفينة نزهة- 

30.000: سفينة صيد- 

50.000: سفينة مرفأ- 

25.000: قارب مرفأ- 

10.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة-

 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

.ل. ل1.333.000: سفينة نزهة- 

.ل. ل400.000: سفينة صيد- 

.ل. ل666.000: سفينة مرفأ- 

.ل. ل333.000: قارب مرفأ- 

.ل. ل133.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة- 

(.ل.ل)رسوم تملك السفن -  8

عن سفن املالحة-  أ

:يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة إذا كان تاريخ إنشائها ال يتعدى عشر سنوات

800 : 1000 – 1من - 

400 : 3000 – 1001من - 

100:  فما فوق3001من - 

:إذا كان تاريخ إنشائها يتعدى العشر سنوات وال يتجاوز الثالثين سنة

600 : 1000 – 1من - 

200 : 3000 – 1001من - 

75:  فما فوق3001من - 

رسوم تملك السفن  -  8

عن سفن املالحة-  أ

:يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة

.ل. ل10.600 : 1000 – 1من - 

.ل. ل5.300 : 3000 – 1001من - 

.ل. ل1.325: 5000 – 3001من - 

.ل. ل2.000: 10,000 – 5001من - 

.ل. ل2.650:  فما فوق10,001من - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

سفن النزهة-  ب

:   يستوفى رسم مقطوع

5,000: عن زورق مجهز بمحرك

15,000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن النزهة-  ب

:يستوفى رسم مقطوع

:عن زورق مجهز بمحرك

.ل. ل400.000:  أمتار9ال يزيد طوله عن - 

15  و 9.1بين - 
ً
.ل. ل600.000:  مترا

15أكثر من - 
ً
.ل. ل1.000.000:  مترا

.ل. ل200.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

سفن الصيد-  ج

15.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

10.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن املرفأ-  د

100.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

40.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

املواعين, الشالونات-  هـ

تعامل كسفن املالحة

رسم طابع مالي على محضر التسجيل   واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة-  و

رسم طابع مالي على سند الشطب       نصف باأللف على قيمة السفينة-  ز

سفن الصيد-  ج

.ل. ل200.000:  أمتار10عن زورق مجهز بمحرك وال يزيد طوله عن - 

.ل. ل400.000:  متر15 متر و 10.1عن زورق مجهز بمحرك يبلغ طوله بين - 

.ل. ل800.000:  متر15عن زورق مجهز بمحرك يزيد طوله عن - 

.ل. ل200.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

  

سفن املرفأ-  د

.ل. ل800.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

.ل. ل600.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

تعامل كسفن املالحة: املواعين, الشالونات-  هـ

واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة  : رسم طابع مالي على محضر التسجيل-   و

نصف باأللف على قيمة السفينة: رسم طابع مالي على سند الشطب-  ز
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية -  9

60.000: قانون التجارة البحرية- 

25.000: سند تمليك بحري- 

 50.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

50.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

100.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

20.000: تذكرة متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية  -  9

.ل. ل200.000: قانون التجارة البحرية- 

.ل. ل300.000: سند تمليك بحري- 

.ل. ل300.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

.ل. ل300.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

.ل. ل1.000.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

.ل.  ل250.000: بطاقة لكل عامل مع متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 

15.000: تذكرة ربان, أو ضابط أو تلميذ ضابط بحري أو بحري اختصاص ي - 

15.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

10.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

25.000: تذكرة بحري سفر- 

5.000: تذكرة بحري صيد- 

تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير النقل

بطاقة ربان, أو ضابط بحري أو تلميذ ضابط بحري أو مهندس بحري أو بحري -  

.ل. ل200.000: اختصاص ي أو بحري أو بحري صياد هاوي

.ل. ل200.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

.ل. ل130.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

.ل. ل300.000: تذكرة بحري سفر- 

.ل. ل500.000: تذكرة صيد بحري هاو- 

.ل. ل70.000: تذكرة بحري صيد- 

. تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير األشغال العامة والنقل

كما تحدد رسوم الدورات البحرية وبدالت التدريس للمدرسين واملدربين بقرارات تصدر عن 

وزير االشغال العامة والنقل

(.ل.ل)تعويض عن أعمال إضافية تؤمن خارج الدوام الرسمي وعلى البحارة والسفن - 10

:األعمال اإلضافية- أ 

4000: عن كل ساعة عمل نهاري أو كسر الساعة ولكل موظف

8000: عن كل ساعة عمل ليلية أو كسر الساعة ولكل موظف- 

 للمادة السابقة أمانة للخزينة توزع على املوظفين املختصين في 
ً
تدفع املبالغ املستوفاة وفقا

مكاتب املرافئ  واملنائر  بموجب الئحة مفصلة بالساعات االضافية املؤمنة يصدقها رئيس مصلحة 

.النقل البري والبحري

تعويض لجان الكشف على اعمال البواخر وعلى البحارة والزوارق  - 10

: لجان الكشف على اعمال البواخر-  أ

يستوفى من اصحاب العالقة عن االعمال املؤمنة ملصلحتهم خارج اوقات الدوام الرسمي 

:املبالغ التالية

.ل. ل20.000: عن كل ساعة عمل نهاري أو كسر الساعة ولكل موظف- 

.ل. ل40.000: عن كل ساعة عمل ليلية أو كسر الساعة ولكل موظف- 

 على جميع 
ً
تدفع املبالغ املستوفاة أمانة لدى صناديق رئاسة املرافئ, ويتم توزيعها شهريا

العاملين في املديرية العامة للنقل البري والبحري بموجب الئحة يصدقها املدير العام للنقل 

البري والبحري بناء على قرار تنظيم توزيع عائدات األعمال اإلضافية صادر عن وزير 

.األشغال العامة والنقل
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 من 27ال تحتسب هذه العائدات ضمن الحد األقص ى للتعويضات املنصوص عنها في املادة 

 من القانون رقم 81 من املادة 1 وفي البند 1959/6/12 تاريخ 112املرسوم االشتراعي رقم 

. وتعديالته2019/9/31 تاريخ 144

:فحص الزوارق والسفن والبحارة-  ب

:السفن - 

معاينة زوارق الصيد

3.000: لرئيس اللجنة- 

2.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

:فحص الزوارق والسفن والبحارة-  ب

:الزوارق والسفن- 

معاينة زوارق الصيد

.ل. ل8.000: لرئيس اللجنة- 

.ل. ل6.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة زوارق النزهة واملرفأ واليخوت

5.000: لرئيس اللجنة- 

4.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة زوارق النزهة واملرفأ واليخوت

.ل. ل14.000: لرئيس اللجنة- 

.ل. ل11.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة البواخر

12.000: لرئيس اللجنة- 

8.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

:فحص البحارة

9.000: لرئيس اللجنة- 

6.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة البواخر

.ل. ل32.000: لرئيس اللجنة- 

.ل. ل22.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

فحص املالحين العاملين في البحر والغواصين وربابنة زوارق النزهة واليخوت وسائقي 

:الدراجات املائية والعاملين في قطاع النقل واملالحة البحرية

:عن كل شهادة أو إجازة

.ل. ل24.000: لرئيس اللجنة- 

.ل. ل16.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

لجنة االمتحانات الرئيسية

:عن كل طالب

.ل.ل 22.500: لرئيس اللجنة- 

.ل.ل 20.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

.ل.ل 17.500: لالختصاصيين والفنيين- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة متوافقة مع واقع 

,الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية واملرعية-  11

: يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني- 

 
ً
خمسة أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي إلشغال أمالك عامة بحرية وفقا

للمناطق

.ل. ل50.000: كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني - 

.ل. ل35.000: عن كل بحري أو عامل يعمل دون رخصة أو دون أن يحمل رخصة انتهى مفعولها- 

.ل. ل25.000: عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون - 

.ل. ل50.000.000 إلى 50.000عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ من - 

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية واملرعية - 11

 

:يعاقب بغرامة نقدية 

خمسة : عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني - 

أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي إلشغال أمالك عامة بحرية 

 للمناطق
ً
وفقا

 650.000: عن كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني-

.ل.ل

: عن كل مالح بحري أو عامل بحري يعمل دون رخصة أو يحمل رخصة انتهى مفعولها- 

.ل. ل450.000

.ل. ل350.000عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون  - 

 الى 650.000من : عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ  - 

.ل. ل650.000.000

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع القائمة على  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها وأصحاب 
ً
الشواطئ فضال

املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع إلى حالتها السابقة قبل 

.ل. ل200.000.000 إلى 200.000التلوث وكل عطل وضرر من 

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع القائمة  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها 
ً
على الشواطئ فضال

وأصحاب املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع إلى حالتها 

.ل. ل2.500.000.000 الى 2.500.000من : السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر 

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

تستوفي الخزينة على اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في مرفأي  -ب

.على هذه اإليرادات (عشرة باملئة)% 10بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

ويطبق هذا اإلجراء على سائر محطات اإلرشاد وعلى املرشدين املرخص لهم في سائر املرافئ 

.واملصبات

تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في مرفأي - ب

.من هذه اإليرادات (خمسة عشرة باملئة)% 15بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

كما تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية لسائر محطات اإلرشاد واملرشدين املرخص 

.من هذه اإليرادات (عشرة باملئة)% 10لهم في سائر املرافئ واملصبات نسبة قدرها 

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم,  - ج

.وكل تخفيض أو حسم سابق معطى للسفن اللبنانية

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم، وكل تخفيض أو حسم سابق معطى - ج

للسفن اللبنانية
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  األسباب املوجبة

  20222022  ملقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت ا

نوع الرسم 
 أو البدل

 النص القانوني 
 موضوع التعديل

 البيــــــــان
قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي ل.ل

قيمة الرسم أو 
 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

                          رسوم املطاراترسوم املطارات                        والثمانو :والثمانو :                  الثانيةالثانية            املادة املادة   

      امل حووق    9                       وتعديالتو  فووي الجودول رقوو        1983 / 6 /  15      تووار       36                    املرسوووم االشوترا ي رقوو     ت )                تعودل رسوووم املطوارا

               لتصبح  التالي:  (     2019                     واملعدل بقانو  موازنة       1999  ،     1993  ،     1991                       بكل مق موازنات السنوات 

        الرساا        جمياا       ك ناا      لماا   
      رفيا       مط ر    في         المحصلة

  -        الااااااااا  لي         الحريااااااااار 
    25         ب لما  ة       مح  ة       بير  
       رساااااااا        قاااااااا ن      ماااااااا 

        بت ريخ        الص  ر          المط را 
           تع يالتااااا     19 / 3 /    1947
   9     رقااا         الجااا          بم جااا 
          الم ازنااة        بقاا ن          الملحاا 
  ،    2019      لع          الع مة

 
        التضاا        نساابة      بلاا        ماا 
    ل         قي سية         مست ي          الم لي
           اللبن نيااة        ال  لااة     ل اا       تشاا  
      تاا ني    ماا         ترافقاا         مثاايال ،
       مق ب          ال طنية        العملة      قيمة

         األجنبياااااااااااة        العماااااااااااال 
        مساااب قة     غيااار          لمسااات ي  

        الرسااا         أصااابح       بحيااا 
         تحصااااااااايل           المت جااااااااا 

           اللبن نياااة         ال زيناااة       لصااا ل 
       بم جاا         أصاا             المحاا  ة
         باااا لليرة   9     رقاااا         الجاااا   
    با            ج ا ،       زهي ة           اللبن نية
         باا لعمال         مق رنااة       رمزيااة

       أصاابح       بحياا           األجنبيااة،
         المااا اة         ال اا م          تكاا لي 

             الطياااااااارا         لشااااااارك  
        الكلفاااة      قيماااة    مااا         تتن سااا 
    ه ،      لتنفيذ        الالزمة

     رسوووووووووووووووووووووووووووووووووووم 

        املطارات

          االشووووووووووووووترا ي       املرسوووووووووووووووم 

      توووووووووووووووووووووووووووووووار       36    رقووووووووووووووووووووووووووووووو  

15  / 6 / 1983      

                   وتعديالتووو  فوووي الجووودول 

             امل حق بكول موق    9    رق  

                موازنوووووووووووووووات السووووووووووووووونوات 

1991     ،  1993     ،  1999      

              واملعووووووووووووووووووووووودل بقوووووووووووووووووووووووانو  

     2019       موازنة 
 

 

ا اأولاا ا ا:ا
  

   المالحة الجوية:بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات 

   ت:  بدل هبوط الطائرا   -أ

المحدد في دليل الطيران           MTOW عن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن األقصى لإلقالع  - 

Aircraft  Flight Manual  (67ل.ل ) 100،000                 على أن ال تقل  عن$ 
 

7.500 
 
5$ 

 عن إنارة المدارج والممرات:  - 
  

                                           عاان كاال إقااالع أو فبااوط تفااتا فيهااا أنااوار الماادارج                                      إضااافة إلااى باادل الهبااوط نهااارا تضااا  عااالوة   -  
 $167 250.000                  والممرات ........

 بدل الخدمات المالحية:   -ب
  

يستوفى عن الطائرات التي تعبر األجواء اللبنانية دون الهبوط في المطارات اللبنانية بدل الخدمات  
   المالحية التالية:

 .............................................................................      طنا   75للطائرات حتى زنة   - 
75،000 50$ 

 ...................                                                       طنا  .................................................. 75للطائرات التي يزيد وزنها عن   - 
150.000 100$ 

 بدل إيواء الطائرات:   -ج
  

 عن اإليواء داخل الحظائر: -1 
  

 :اإليواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران أو الطائرات الخاصة عن 1.1  
  

  ساعة أو كسورفا التي تزيد عن أول 24طنا لمدة  75عن كل طن أو جزء منه حتى زنة   -   
 .................................................................ساعات............. 8   

 
10،000 

 
7$ 

طنا  75عن كل طن أو جزء منه إضافي عن   -   
............................................................. 7،000 5$ 

 عن اإليواء خارج الحظائر: -2 
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نوع الرسم 
 أو البدل

 النص القانوني 
 موضوع التعديل

 البيــــــــان
قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي ل.ل

قيمة الرسم أو 
 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

 لديها فنغارفا الخاص: ا تلك التيبما فيهطائرات كافة العن اإليواء خارج الحظائر ل  
  

                         يدددد رق رزن وددددةور زن دددد التر

                         ) ددد رقلددددةارلت لقددددةر مل خدددد لملتر

                        ز جةيددددةر زنردددد ز ي ر ق دددد مل ر

                         للمل ملت(رزنحققةر  رزن  ندةر

                     زنحيطدددددددددددددددةر ل  دددددددددددددددمل رتتجدددددددددددددددمل ار

                      أضدددددددد مل رزن وددددددددةورزنحققددددددددةر

                       ددددددد رن  دددددددمل ر مةجدددددددلرز جددددددد   ر

 
ك
 زن مة ر هر ملنيمل
ك
                

 

 

 

                          نددملر ددمل رت دد ي رز جدد   رامددمر

ريتةزفددددددددددددددددددقر      زن فددددددددددددددددددقر ر 1
ك
        ابطددددددددددددددددددمل
ك
    

                       زن دددددددددلحةرزن مللدددددددددةر ن دددددددددمل  ر

                          ز خاي ددددددددددةرزنل  ملليدددددددددددةر الريدددددددددددؤث ر

رالدددىر   دددةرلطدددملارافيدددقر
ك
                    ودددل مل
ك
    

           ت  ر-               ز ح ي لرزن  ل ر

 

 

 

رالددددددددددىرلددددددددددملرتقدددددددددد ورلددددددددددير      ك                 ب ددددددددددملاك

       قو ملب 

 

                      تددددددددمر ضددددددددعرهددددددددذ رزنددددددددملأ رزنندددددددد ر

                           ت ل ررقلىرت  ي رز ج   راممر

                    زنلحدددددددددددددقر قدددددددددددددمللة رلةزالدددددددددددددةر ر 1

     2231      زن ملور

 التي تزيد عن اولرفا وساعة أو كس 24طنا لمدة  75ه حتى زنة عن كل طن أو جزء من 2.1  
 $3 4.000 ساعات .................................................................. 8

 طنا .............................................. 75عن كل طن أو جزء منه إضافي عن  2.2  
3.000 2$ 

 ست  ا    مة سي رة اطف ء   رج إط ر الح    الط رئة ........................................ب   ا  -د
100.000 67$ 

  
  ا:ثانيا

 بدالت إشغال مساحات في المباني واألراضي داخل حرم المطار:
  

 للكونتوار الواحد(:راكب كحد أقصى  50بدل إستعمال الكونتوارات في قاعة المسافرين لكل رحلة )   -أ
  

                                                                                  عااا  إساااتعم   الك نتااا ار ال احااا  لمااا ة أقصااا ه  ثالثاااة سااا ع   مااا  قبااا  شااارك   الطيااارا  أ   كالاهااا   
..................                   150.000 100$ 

 الرسميون وكالؤها أو الطيران شركات قبل من المطار حرم داخل المساحات إلشغال السنوية البدالت   -ب
ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها  الطيران ألرضية الوطنية ونواديا الخدمات وشركات

 البضائع ومخلصي الوقود وشركات البريد                                                     رسميا  والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات
   :الجوي الشحن ووكالء والجوي والبحري النقل البري ووسطاء

 فيها بماالعام  الطيران وفي مبنى مبنى محطة الركاب الحالي يف البدالت السنوية إلشغال المساحات -1 
   :الكهرباء ومياه الخدمة تكاليف

 ع  ك  متر مرب  م  الص ل ن   ............................................................. 1.1  
600.000 400$ 

 الع   ..................................... ع  ك  متر مرب  م  الص ل ن   في مبنى الطيرا  1.2  
750.000 500$ 

 ع  ك  متر مرب  م  الك نت ارا  ........................................................ 1.3  
750.000 500$ 

 ...............ع  ك  متر مرب  م  المك ت  .................................................... 1.4  
600.000 400$ 

 ع  ك  متر مرب  م  المك ت  في مبنى الطيرا  الع   ......................................... 1.5  
750.000 500$ 

 ع  ك  متر مرب  م  المست  ع   ............................................................... 1.6  
120.000 80$ 

الجمعي    لعرض منت ج  المس ح   الم صصة كمع رض  ائمة ع  ك  متر م   1.7  
 $200 300.000 ........... الصن عية  الم نية  التج رية  الفنية  الحرفية  الماسس   ذا  المنفعة الع مة

لطيران العام مبنى ا مبنى محطة الركاب الحالي وخارجالبدالت السنوية إلشغال المساحات خارج  -2 
   :بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة

 ....................................................ع  ك  متر مرب  م  المك ت    2.1  
300.000 200$ 

 ع  ك  متر مرب  م  المست  ع   أ  الحظ ئر ........................................ 2.2  
120.000 80$ 

 ع  ك  متر مرب  م  األراضي المكش فة .................................................... 2.3  
40.000 27$ 
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نوع الرسم 
 أو البدل

 النص القانوني 
 موضوع التعديل

 البيــــــــان
قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي ل.ل

قيمة الرسم أو 
 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

الطيران أو وكالؤها الرسميون  كل متر مربع من األراضي المكشوفة المشغولة من قبل شركاتعن  -3   
رس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز الطيران ومدا ونوادياالرضية الوطنية وشركات الخدمات 

                                                                              لها رسميا  والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود 
ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكالء الشحن الجوي والمؤسسات 

مدة العقد على إقامة  خاصة عليها وبعد انقضاءالوالتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها  األخرى
بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه تلك المنشآت والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها 

 الخدمة:
  

 ع  ك  متر مرب  م  المك ت  ............................................................ 3.1  
150.000 100$ 

لمست  ع   أ  الحظ ئر ع  ك  متر مرب  م  ا 3.2  
.................................................................... 120.000 80$ 

 ...............................        سنويا   اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكسي المطار المرخص لهاعن  -4 
150.000 100$ 

   :ثالثا

 والتسهيالت المختلفة:بدالت الخدمات األرضية 
  

 :Handlingبدل الخدمات األرضية  -1
  

 يستوفى من المؤسسات /الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات األرضية للطائرات نسبة مئوية من قيمة - 
 %5 %5 من كل طائرة يساوي .......................المؤسسات /الشركات البدالت التي تستوفيها تلك 

 :Boarding Bridgesبدل استعمال الجسور المتحركة  -2
  

 ساعات أو كسورفا ............................................................... 3عن كل  - 
150.000 100$ 

 بدالت استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية لمطار بيروت الدولي: -3
  

بين الموزع الرئيسي للمطار و مكتب المشترك   (wires 2بدل تأسيس خط اتصال ) - 

......................... 150.000 100$ 

 ( بين الموزع الرئيسي للمطار ومكتب المشترك .......wires 2بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال ) - 
100.000 67$ 

 ........................بدل اشتراك سنوي لخط فات  داخلي من مقسم فات  المطار ....... - 
100.000 67$ 

 رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم المطار ..................................... - 
100.000 67$ 

 ( ......................................AISبدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران ) -4
500.000 334$ 

نوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح أحد مباني المطار او انتان وسواه بما في ذلك بدل س -5
 $100 150.000 ......التمديدات

بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة اإلتصاالت والكهرباء التابعة لإلدارة على أال  -6  
 ...........................................تقل المساحة عن متر مربع واحد 

400.000 
 
 

267$ 
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 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

بدل إستهالك الكيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية لألماكن التي يستخدم فيها عداد يتغذى من شبكة  -7
المديرية العامة للطيران المدني بما فيها كلفة المولدات يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة 

............. 

 $0.2 مستحدث

 $20 مستحدث .............................. FIDSبدل سنوي عن توصيل مكاتب الشركات على نظام  -8

   :       رابعا  

وشهادات مستثمر والتراخيص  بدالت تسجيل وتأمين الطائرات وإصدار شهادات الصالحية واإلجازات والكفاءات
   والشهادات الصحية والفحوصات:

 جيل الطائرات:بدل تس -1
  

 - 
المحدد في دليل MTOW عن الطائرات التي ال يزيد وزنها األقصى عند اإلقالع 

 $667 1.000.000 ( عن خمسة أطنان .........................Aircraft Flight Manualالطيران  )

 - 
   عناالطائراتاالتيايزيداوزنهااعناخمسةاأطنان:

  
800 1.200.000ان األولى ...................................................عن الخمسة أطناا$ 

  
160 240.000 عن كل طن أو جزء منه إضافي .....................................................ا$ 

   بدلاإصداراأواتجديداشهادةاالصالحيةاللطيران: -2

 - 
ت التي ال يزيد وزنها األقصى عند اإلقالع المحدد في دليل بدل سنوي على الطائرا

 $800 1.200.000 ( عن خمسة أطنان ................................Flight Manualالطيران  )

 - 
  ابدلاسنوياعناالطائراتاالتيايزيداوزنهااعلىاخمسةاأطنان:

   
 $800 1.200.000 .................................عن الخمسة أطنان األولى .....................

   
 $40 60.000 عن كل طن أو جزء منه إضافي ...........................................

 - 
 $667 1.000.000 اصدار شهادة صالحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية أو العامودية ............

 - 
ة صالحية للتصدير للطائرات الخفيفة جدا"، الطائرات الهوائية اصدار شهاد

 $267 400.000 والطائرات العادية والعامودية المخصصة لغير النقل ......................

 - 
والبالونات الحرة  (gliders)اصدار شهادة صالحية للتصديرللطائرات الشراعية 

 $200 300.000 التي تحمل أشخاص .....
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 األسباب الموجبة

  
  ا:( LEASE)بدلاتسجيلاعقوداإيجاراالطائراتا -3

 ...............................................  Wet Leaseيستوفى عن عقد إيجار الطائرات 3.1 
1% 1% 

المسجل في لبنان او الخارج رسم مقطوع   Dry Leaseيستوفى عن عقد إيجار الطائرات   3.2 

 $667 1.000.000 .....يساوي 

  ا:تابنفساالتاريخالكفاءاابدلتاإصدارااإلجازاتامع -4

 - 
 $167 250.000 ..........................................................اإصدار إجازة طيار خط جوي

 - 
 $100 150.000                                                                         إصدار إجازة طيار تجاري أو ميكانيكي مال ح أو طيار خاص ....................

 - 
 $67 100.000 إصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو إجازة تلميذ طيار .................

 - 
 $67 100.000 إصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله .........................................

 - 
 $50 75.000 ..............................إعادة إصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع .......

 - 
 $100 150.000 على الطائرة لمدة ستة أشهر ........... Extra Crewإصدار إذن عضو طاقم إضافي 

 - 
 $17 25.000 على الطائرة لسفرة واحدة .............. Extra Crewإصدار إذن عضو طاقم إضافي 

 - 
 100.000 67$ ( ........................VALIDATION-FLYوي )إصدار شهادة إعتماد ج

 - 
 $50امستحدث بدل مصادقة على إجازة طيران أو إجازة ميكانيكي طيران .........................

  ابدلتاإضافةاالكفاءات: -5

 - 
ن عائدة إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيرا

 $100 150.000 ................إلجازة عضو هيئة قيادة الطائرة......................................

 - 
إضافة كفاءة طراز طائرة أو طراز محرك أو أية كفاءة أخرى عائدة إلجازة ميكانيكي 

 $67 100.000 لصيانة الطائرات ...

 - 
 $34 50.000 ............مضيف أو مضيفة في الجو .................... إضافة كفاءة طراز عائدة إلجازة

   بدلتاتجديدااإلجازاتاوالكفاءاتاالمدونةاعليها: -6
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 أو البدل

 النص القانوني 
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 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

 - 
 $80 120.000 تجديد إجازات الطيارين بمختلف أنواعها .......................................

 - 
ح أو م  $80 120.000 يكانيكي لصيانة الطائرات ..........................                              تجديد إجازة ميكانيكي مال 

 - 
 $34 50.000 تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله ...............................................

ي األنظمة على اختالف أنواعها للفترات الزمنية الملحوظة لصالحيتها ف اإلجازاتيستوفى بدل تجديد  
   النافذة والتي قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات

  
 $17 25.000ابدلاإصداراسجلارحالتاالطياريناوأفراداأطقماالطائرةا................................... -7

  ابدلاخدماتاجويةاتجاريةاوخاصة: -8

 
   الخاصةابـ:ا(Air operator certificate)ااصداراشهادةامستثمراجوي -

 
 

 
 300.000 200$ .................................................... (Aerial Work)عمل جوي 

 
 

 
 1.000.000 667$ ...................................................... (Air Taxi)التاكسي الجوي 

 
 

 
Commuter ................................................................. 3.000.000 2000$ 

 
 

 
بواسطة طائرات ذات ( Airline Operations)عمليات الخطوط الجوية 

 $3334 5.000.000 محركات توربينية وتحتوي على خمسين مقعد أو أكثر ...............................

 
 

 وية األخرى ...................................................عمليات الخطوط الج 
4.000.000 2667$ 

 
 

 
 750.000 500$ ................. (Foreign Air Operator Certificate)الشركات األجنبية 

 
  ااصداراتعديلاشهادةامستثمراجوياتتعلقابـ: -

 
 

 
 300.000 200$ .................... (Aerial Work) مل جوي  ع –تعديل شهادة المستثمر الجوي 

 
 

 
 450.000 300$ .................... (Aerial Work) عمل جوي   –إدخال طراز طائرة جديد 

 
 

 
 300.000 200$ .................... (Air Taxi)التاكسي الجوي  –تعديل شهادة المستثمر الجوي 

 
 

 
 450.000 300$ ...................... (Air Taxi)التاكسي الجوي  –طراز طائرة جديد  إدخال

 
 

 
 500.000 334$ ................. (Commuter Operations) –تعديل شهادة المستثمر الجوي 
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 أو البدل
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 موضوع التعديل
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قيمة الرسم أو 
 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

    إدخال طراز طائرة جديد– Commuter Operations)................ ) 600.000 400$ 

 
 

 
عمليات الخطوط الجوية  –تعديل شهادة المستثمر الجوي أو تحديدات اإلستثمار

(Airline Operations..............................................................) 750.000 500$ 

 
   طراز طائرة جديد إدخال– ( عمليات الخطوط الجويةAirline Operations )

 $2000 3.000.000 وربينية تحتوي على خمسين كرسي ركاب أو أكثر ................طائرات ت –

 
   طراز طائرة جديد إدخال– ( عمليات الخطوط الجويةAirline Operations )

 $1334 2.000.000 باقي الطائرات ..... –

 
  ( إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبيةForeign Air 

Operator Certificate.. ) 150.000 100$ 

   
    ......................400 600.000 إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة$ 

 
   667 1.000.000 ....... كلغ 5700طائرات ذات وزن ال يزيد عن  –إصدار شهادة مستثمر خاص$ 

 
   1334 2.000.000 كلغ ......... 5700ائرات ذات وزن يزيد عن ط –إصدار شهادة مستثمر خاص$ 

 
  ............................ 200 300.000 إصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص$ 

 
   العمل بها من قبل الطيران المدني  توقيفإعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد

 $200 300.000 اللبناني ................

 
  ........ 50 75.000 إعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي من قبل صاحبها$ 

 
  100 150.000 مع متفرجين .............. في مناسبة إصدار ترخيص لعمل جوي خاص$ 

 
   إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران                                            

     (Flight Training Organization Operator Certificate.. ).. 1.500.000 1000$ 

 
  

أوق  العمل ( (FTO Certificateإعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران 

 $100 150.000 بها.......

   مدني او تحديدات إصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تدريب مع الطيران ال

 150.000 100$ ..................................... (Operations Specifications)اإلستثمار 

 
                                      1000 1.500.000إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات$ 
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(Maintenance Training Organization Certificate) ............. 

 
   إصدار شهادة مستثمر خدمات ارضية(Ground Handling Certificate) 

........................... 1.500.000 1000$ 

 
  ......................... 1000 1.500.000 إصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران$ 

 
  334 500.000 ن اي نوع كان ......................................تجديد شهادة مستثمر م$ 

 
   :       خامسا  

 بدالت إصدار إجازات الدخول إلى المناطق المحرمة في المطار: -1
  

 
  ايستوفىاعناإصداراإجازاتاالدخولاإلىاالمناطقاالمحرمةافياالمطاراالبدلتاالتالية: -

  
 7 10.000 رم المطار ليوم واحد .................................إجازة دخول إلى ح$ 

  
 ........................... 14 20.000 إجازة دخول الى حرم المطارمن يومين الى اسبوع$ 

    
 .............................. 14 20.000 إجازة دخول إلى حرم المطار من اسبوع الى شهر$ 

  
 ............................................. 100 150.000 إجازة دخول سنوية إلى حرم المطار$ 

  
 ....... ل سنوية للسيارات العاملة داخل حرم المطار  $100 150.000                                                                         إصدار أو تجديد رخصة تجو 

  
 .........  200 300.000 ........إجازات عمل لسيارات األجرة العاملة في المطار لمدة سنة$ 

  
 .................... 14 20.000 إصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم المطار$ 

                                                                                     تلغىىى جميىىع اإلعفىىاءات عىىن بىىدالت إصىىدار إجىىازات الىىدخول السىىنوية الىىى المنىىاطق المحرمىىة فىىي المطىىار  
                              الذين تم اعفىاههم مىن تسىديد هىذه                                                              لشركات الطيران الوطنية والمستثمرين ومخلصي البضائع الجمركيين

                             البدالت بموجب قوانين سابقة.

2- 
  ابدلتااصداراإفادات:

 - 
 $7 10.000 إفادة ارتفاق ..................................................................................

 - 
 $67 100.000 ...........................................إفادة كشف ميداني على اإلشارات الضوئية لألبنية 

3- 
  إفاداتاصادرةاعناالمديريةاالعامةاللطيراناالمدنياللحصولاعلىامعلوماتااوااحصاءاتا
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 األسباب الموجبة

اعناالطيران:

 
 $14 مستحدث بيان إجمالي شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات ............................. -

 
 $70 مستحدث ..................... بعدد وصول ومغادرة الطائرات مفصل بالشهرن سنوي بيا -

 
 $14 مستحدث ........................ بيان شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات لجهة معينة -

 
 $70 دثمستح ...............بعدد وصول ومغادرة الطائرات لجهة معينة مفصل بالشهربيان سنوي  -

 
 $14 مستحدث ومغادرة(.................جمالي شهري بعدد الركاب والطاقم )وصول إبيان  -

 - 
 $70 مستحدث ومغادرة( ............بعدد الركاب والطاقم )وصول  مفصل بالشهرسنوي إجمالي  بيان

 
 $14 مستحدث ................ة  بيان شهري بعدد الركاب القادمين و المغادرين من و الى جهة معين -

 
 $70 مستحدث ..... جهة معينةوإلى  من و المغادرين بعدد الركاب القادمين مفصل بالشهربيان سنوي  -

 
لى، درجة رجال أوبيان شهري بعدد الركاب مع طبيعة الراكب )دبلوماسي، درجة  -

 $35 مستحدث .........................................وصول ومغادرة(والطاقم )عمال، درجة سياحية( األ

رسوم 
 المطارات

المرسوم اإلشتراعي رقم 
 15/6/1983تاريخ  36

وتعديالته في الجدول رقم 
الملحق بكل من  9

موازنات السنوات 
1991 ،1993 ،1999 

والمعدل بقانون موازنة 
2019 

 

 
)دبلوماسي، درجة اولى،  بعدد الركاب مع طبيعة الراكب مفصل بالشهربيان سنوي  -

 $140 مستحدث .....................درجة رجال االعمال، درجة سياحية( مع الطاقم )وصول ومغادرة(

 
 $35 مستحدث ...............بيان شهري باوقات وصول ومغادرة الرحالت لشركة معينة  -

 
 $140 مستحدث ........ركة معينةوصول ومغادرة الرحالت لش بأوقات مفصل بالشهربيان سنوي  -

 
 $14 مستحدث ......ر بما فيه البريد الى وجهة معينة                                       بيان شهري بكمية الشحن المستورد والمصد   -

 
- 

                                                                                      بيان سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصد ر بما فيه البريد الى وجهة معينة....
 $70 مستحدث

 
 $14 مستحدث ة الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد ............بيان إجمالي شهري بكمي -

 
 $70 مستحدث بيان اجمالي سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد..... -

 $14 تحدثمس معلومة أخرى .......................................................................... - 
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 :حصاءات عن الطيرانإو أعلى معلومات  عفاءاتاإل -4
  

من الباحثون من االساتذة والطالب والدوائر الرسمية والبلديات والجامعات )العاملة في لبنان(  يستفيد 
   .% من قيمة الرسوم المتوجبة50 تخفيض يعادل

     أجىىىىىىىىىىىىىىىىىىور 
            البرقيات من 

          الفئة )ب(
 

                  قىىىىىانون صىىىىىادر بتىىىىىاريخ 
      )قبىىىىىىىىىىىول       1951 / 9 /  28

                    سىىوق وتسىىعير البرقيىىات 
                  مىىىىىن الفئىىىىىة ) ب (علىىىىىى 
                      شبكة المواصالت السلكية 
                  والالسىىىىىىىىلكية للطيىىىىىىىىران 

        المدني(

 
 :       سادسا  

  

 :AFTNأجور البرقيات من الفئة ب وتخصيص عنوان في شبكة 
  

 ..........يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج ......................... -1
30.000 20$ 

 يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان................................ -2
10.000 7$ 

 ..................................... AFTNرسم تخصيص سنوي لعنوان في شبكة  -3
1.500.000 1000$ 

 

   :       سابعا  

 معلومات الطيران وتعديالته: بدالت إصدار دليل
  

 بدل دليل معلومات الطيران اإللكتروني مع تعديالته................................. -1
150.000 100$ 

يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته بالمجان على اإلدارات والمهسسات الرسمية األجنبية على   
   أساس المعاملة بالمثل.

اعفاء من 
رسوم 

 المطارات

      1950             قىىىىىانون موازنىىىىىة 
                   المعىىىىدل بقىىىىانون صىىىىادر 

      1961 /  12 /  19       بتىىىىىاريخ 
        1999                والمعدل بموازنىة 

                )إعفىىىىىىىاء مىىىىىىىن رسىىىىىىىوم
           المطارات(:

       طىىىىىىىىىىىىىىائرات  -
       الدولة

       طىىىىىىىىىىىىىىائرات  -
      أعضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 
        السىىىىىىىىىىىىىىىىىىلكين 
           الدبلوماسىىىىىىىىىي 
         والقنصىىىىىىىىىىىىىلي 
             شىىرط المعاملىىة 

       بالمثل
         الطىىىىىىىىىىىائرات  -

          التىىىىىىىي تقىىىىىىىوم 
           بتجربىىىىىىىىة دون 
              أن تكىىون ناقلىىة 

ااا اثامنااا   ا:اا

  ااإلعفاءات:

  االمطاراتاأعاله:اتعفىامناالبدلتاالمحددةافيارسوم -1

   طائرات الدولة اللبنانية - 

 
- 

 طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيارات رسمية
  

 
   الطائرات الدبلوماسية وكافة البعثات التي تقوم بزيارات رسمية -

 
   طائرات الصليب األحمر الدولي والهالل االحمر الدولي -

 
- 

 طائرات منظمة األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها
  

 
   الطائرات التي تقوم بأعمال اإلنقاذ -

 
  الطائرات التي تنقل حصرا المساعدات اإلنسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية أو  -
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نوع الرسم 
 أو البدل

 النص القانوني 
 موضوع التعديل

 البيــــــــان
قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي ل.ل

قيمة الرسم أو 
 البدل المقترح $

 األسباب الموجبة

       ركابا 
     ئرات   طىىىىىىىىىىىىىىا -

      مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدارس 
               الطيران المجاز 

          لها رسميا
             أما الطىائرات  -

          التىىىىىىىي تقىىىىىىىوم 
         بعىىىرو جىىىوي 
              بمناسىىبة أعيىىاد 
         واحتفىىىىىىىىىىىىىاالت 
             فيسىىتوفى منهىىا 
          نصىىىىف الرسىىىىم 

     ّ  المعّين
            تعفى طائرات  -

              نوادي الطيران 
          اللبنانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
           المىىىرخص لهىىىا 
              والمعتبىىرة ذات 

      منفعة
 

والمنظمات الدولية )منظمة  UNلصالح الصليب األحمر اللبناني ولصالح  قوات ال 

 ألمم المتحدة والقوات المنبثقة عنها( وطائرات اإلجالءا
 

   الطائرات العسكرية -

 تعفى من بدالت الهبوط واألنوار وااليواء والعبور: -2
  

طائرات نوادي الطيران اللبنانية والمعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران  - 
   على ترخيص ممارسة مهنة التدريب.المجاز لها رسميا والحائزة 

 
   :       تاسعا  

 تستفيد بصورة مهقتة:
  

شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت المنظمة أو العارضة إضافة الى شركات الخدمات األرضية  -
الوطنية من تخفيض يعادل ثالثين بالمائة من جميع رسوم وبدالت المطارات العاملة في لبنان لخدمة 

                                                                                                  لطيران المدني في السنة األولى من تاريخ نفاذ فذا القانون ومن ثم تخفض فذه النسبة تدريجيا  إبتداء  من ا
                                                                                                     السنة الثانية بمقدارعشرة بالمائة سنويا  ليصبا قيمة التخفيض صفرا  بالمائة عند إنتهاء السنة الثالثة من 

   تاريخ نفاذ فذا القانون.

 75ه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما انها تمتلك أكثر من يطبق اإلعفاء الوارد أعال -
   % من رأسمال فذه الشركات.

اعفاء من 
رسوم 

 المطارات

 1950قانون موازنة 
المعدل بقانون صادر 

 19/12/1961بتاريخ 
   1999والمعدل بموازنة 
 )إعفاء من رسوم

 لمطارات(ا

انية والمعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز طائرات نوادي الطيران اللبن -
   % من بدل االنوار50لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب من تخفيض يعادل 

 
بيروت نصف بدالت إشغال  -يستوفى من اإلدارات الرسمية العاملة في حرم مطار رفيق الحريري الدولي * 

ت المحددة أعاله، وتعفى اإلدارات الرسمية المعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت في األماكن المحددة المساحا
 بيروت. -لها وفقا للمخطط التوجيهي العام لمطار رفيق الحريري الدولي

   

  438القانون رقم  
 29/7/2002تاريخ 

 
   :       عاشرا  

 
ّ                              في ما خص  المعلومات المناخية التي تسوق ها مصلحة األرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فهي        

الذي لحظ في المادة الثانية منه إمكانية تعديل قيم البدالت  2002تاريخ  438تبقى خاضعة ألحكام القانون رقم 
 بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل.

   

  
 ء الرسوم: طريقة استيفا

 

 من قبل مصرف لبنان.                                                                                                                           باستثناء البند عاشرا ، يتم استيفاء جميع الرسوم الواردة أعاله، إستنادا  إلى سعر صرف الدوالر األميركي بحسب منصة "صيرفة" المحددة
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 األسباب املوجبة     

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح يالنص الحال

                                                          فوووورض رسوووو  علووووى  وووول مسووووافر قووووادم أو فوووورض رسوووو  علووووى  وووول مسووووافر قووووادم أو       ::                    والثمووووانو  والثمووووانو                    الثالثووووةالثالثووووة              املووووادةاملووووادة 

                  بيروت   بيروت       ––                                                                      ملادر عبر مطار رفيق الحر ري الدولي ملادر عبر مطار رفيق الحر ري الدولي 

 

 ر  لددددددددي ر     ز  لددددددددى ر     زنددددددددملأ  ر      مةجددددددددل ر    اليدددددددده ر      زن  ددددددددةر ر     زن وددددددددم ر   الددددددددى ر    اددددددددئ  

 ر   ددددد  ر   الدددددى ر    يفددددد ا ر          ت  يئتددددده  ر    3113 / 1 /  32 ر     تدددددملاي  ر  12 ر   امدددددم ر        زنقددددمللة  

 ر       دددد  ت ر-      زندددد  ل  ر        ز ح يدددد ل  ر    افيددددق ر    لطددددملا ر   ابدددد  ر     ددددملأا ل ر  ق  ر    مددددملأو ر     للدددملف 

 ر   ابدددد  ر     زن وددددم ر   هددددذز ر       زوددددتيفملا ر   يددددتم ر  ق  ر   الددددى ر      قل   دددد  ر    أ الا ر 6 ر    مدددد ا  ر   اوددددم

 .     زنلف  ر     تذز   ر   الى ر     ج ي   ر     مللة ر     ق لملا

 

  ر     زن وددم ر   هددذز ر       زنط دد ز  ر      دد  ملت ر    تلد أ
ك
  دد  يمل
ك
 ر  32 ر      قم ددملهمل ر    ل لددة ر    ددئ  ر     

 
ك
 يةلددددددددمل
ك
ط ددددددددق ر      زنتددددددددملل  ر     زنلدددددددد   ر     نهمليددددددددة ر  لددددددددي ر    

ُ
    ت
ُ
 ر        زنادددددددد يبية ر      ز  اددددددددملو ر    اليدددددددده ر  

 ر   هدددذز ر  لدددي ر      زنح دددلة ر      زن دددملن  ر      تدددةأ  ر        زنلدددملف يي ر     ددد  ج ر م     وددد ر      ز خمللدددة

 ر     ن  دمل  ر    ل د   ر   ند   ر       ز ل   د  ر        ملن  الا رُ    ُيفتح ر    ملر ر     لملب ر     ر     زن وم

خ ددد  ر         زنل  ملليدددة ر      زن  ندددة ر     ملودددم
ُ
    ت
ُ
 ر       تج  دددازت ر   الدددى ر      نالفدددمل  ر        ددديلته ر  

  ر        ليمللته ر     زنطملا
ك
  فقمل
ك
 .      زفج زا ر      زن اية ر        نلقةزل   ر    

 

 ر   ر    للدددددد ر      قدددددد زا ر     زنددددددملأ  ر   هددددددذ  ر     تط يددددددق ر     أمددددددملاق ر       زالمتاددددددملا ر   ا دددددد  ر    تحدددددد أ

    .رر      زنملنية ر       اي  ر       زن ق  ر      زن مللة ر      ز   مل  ر     اي  ر  اي ر    ي  ا

 

 

 

 
 

 
ك
 لظ ز
ك
 ر     زنطملا ر     تطةي  ر  لي ر      زن  نة ر    يمكي ر ال ر    زنذل ر        زنت هةا  ر     زنملل  ر     نلةضع ر    

 ر      زنطدد  ل ر     زن وددم ر  لددي ر   جدداا ر     تخ ددي  ر      يلددت    ر    زنددذل ر    ز لدد  ر        لدديمللته

  .     زن  ا ر    ن ذز ر     زنملأ  ر   هذ  ر    
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 األسباب املوجبة

 20222022  ونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القان

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

            20192019  //  77  //    3131              توووار  توووار            144144          رقووو رقووو                     القوووانو  القوووانو          موووقموووق            عشووورةعشووورة                  الثامنوووةالثامنوووة              املوووادةاملوووادة

   ((        20192019              للعامللعام                امل حقةامل حقة                      واملوازناتواملوازنات                العامةالعامة                  املوازنةاملوازنة                قانو  قانو    ))

 

 

 

 

ر ملاجيدةر
ك
        ف ارغ زلةرالىرزنل  ملترزنليمل يةرزنن رتلتق ور فةأز
ك
                                                

                        لير  را  اهملرايرزن ملأا  ر             ر مل رتخلا

                  ررررررررررررررررر

 

 

ر ملاجيددةراددير
ك
           تفدد ارالددىرزنلدد  ملترزنلدديمل يةرزنندد رتلددتق ور فددةأز
ك
                                           

 ر       قود ةامل                                                ر خ ر  را د اهملريتخلداراديرزن دملأا رند  رقم دملهملر

           . .ر)فقدد ر ر         1.222.222                        زنلددمةرغ زلددةرلملنيددةر قيمددةر ر      زلقاددملا    الددىر

              زنةفدددد رزنلدددديملخ ر ر                                           ثئثددددةرلئيدددد  رن دددد  رن  ملليددددة( ر يلددددمحرن ددددملق رقااددددملا

           ملن ملأا .

 

                                                            تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزندملأ ر قد زارلدير ايد رزن ز ليدةر زن لد يملتر

رالىرزمر زلرل ي راملورز ليرزن ملو.      ك                                  ملاك

 

        مووقمووق            عشوورةعشوورة                  الثامنووةالثامنووة              املووادةاملووادة        نووصنووص              إللوواءإللوواء      ::                    والثمووانو  والثمووانو                    الرابعووةالرابعووة              املووادةاملووادة

                العامووووةالعامووووة                  املوازنووووةاملوازنووووة                قووووانو  قووووانو    ))            20192019  //  77  //    3131              تووووار  تووووار            144144          رقوووو رقوووو                     القووووانو  القووووانو  

          علووووىعلووووى              غرامووووةغرامووووة            بفوووورضبفوووورض                املتعلووووقاملتعلووووق    ( (         20192019              للعووووامللعووووام          حقووووةحقووووة      امل امل                       واملوازنوووواتواملوازنووووات

                 تسوووووتقدمتسوووووتقدم            التووووويالتوووووي                    السوووووياحيةالسوووووياحية                  الشووووور اتالشووووور ات
 
 وفوووووودا
 
 وفوووووودا
 
      
 
          حووووووالحووووووال        فووووويفوووووي                خارجيوووووةخارجيوووووة         

                                                    امللادرة واستبدال  بنص آخرامللادرة واستبدال  بنص آخر        عقعق                عهدةهاعهدةها        فيفي        مقمق            تخلفتخلف

 

      تددددددددملاي ر ر   366               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر            زنثملل ددددددددةرالدددددددد                يلغددددددددىرلدددددددد رزنددددددددملأ ر

                                             )مددددددددمللة رزنةزالددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددملترزنلحقددددددددةرنل دددددددددملور ر    2231 / 2 /  13

                                      فددددددددد ارغ زلدددددددددةرالدددددددددىرزنلددددددددد  ملترزنلددددددددديمل يةرزننددددددددد ر      نت لدددددددددقر   (رز    2231

ر ملاجيةر  ر مل رتخلارلير  را  اهملرايرزن ملأا  ر
ك
                                             تلتق ور فةأز
ك
            

                            يلت ملارا هملر ملن  رزنتملل :

 

ر ملاجيددةراددير
ك
فدد ارالددىرزنلدد  ملترزنلدديمل يةرزنندد رتلددتق ور فددةأز

ُ
           ت

ك
                                          

ُ
 

            لملنيددددةر قيمددددةر                                         دددد ر ددددخ ر دددد را دددد اهملريتخلددددارادددديرزن ددددملأا رغ زلددددةر

       تلددددددددددتة ىر ر                             فقدددددددددد رثئثددددددددددةرلئيدددددددددد  رن دددددددددد  رن  ملليددددددددددة(        . .ر) ر         1.222.222

                              لدددددددددمحرن ددددددددملق رقاادددددددددملارزنةفددددددددد رزنلددددددددديملخ ر  ُ  يُ  ر                   ل مل دددددددد  را ددددددددد رزن دددددددددملأا  

           ملن ملأا .
 

           للر  ري  ار ر               هذ رزنملأ ر ق زا ر     تط يق ر                 ا  رزالمتاملارأمملاق ر    تح أ

                                زن لددد يملتر  ددملارالدددىرزمرددد زلرلددد ي ر ر        زن ز ليدددة ر                   ايددد رزنملنيدددةر  ايدد ر ر  اددي

                املورز ليرزن ملو.

 

                                          نددد  ر  دددي تهرز حملنيدددةرتلدددبلرا دددملا ر"نددد  رقم دددملهملر            ت دددذارتط يدددقرز

                                                        قود ةامل رالددىرزلقادملارزنلددمة"ر دة رزنلددمةرزفجمملنيدةرتمدد حرناملفددةر

 ر  دددددد ر ددددددمل ر
ك
          قااددددددملارزنةفدددددد رزنددددددذييريتةجددددددلرالددددددتهمرزن ددددددملأا رودددددد ةيمل
ك
                                           

ف ارزن  زلةرتلا رل مل  را  رزن ملأا .
ُ
                                   تخلارق  همرت
ُ
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 األسباب املوجبة

 20222022  انونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص الق

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 ر   365                                       _ر) مددددددملرت دددددد ن ر مةجددددددلرزن وددددددةورزال ددددددر ز  رامددددددمر ر  41      زنددددددملأ ر

          زنقمللة ر ر    3152 / 6 / 2      تملاي ر ر  52 / 6              زنقمللة راممر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

           (ر زنقددددددمللة ر    3112              )مددددددمللة رلةزالددددددةر ر    3112 / 5 /  22      تددددددملاي ر ر  12 /  36    امددددددمر

             (.رر زنقدددددمللة ر    3111              )مدددددمللة رلةزالدددددةر ر    3111 /  32 /  32     ملاي ر تددددد ر   252    امدددددمر

   (.    3115              )ممللة رلةزالةر ر    3115 / 2 / 2      تملاي ر ر   423

                     يةأادةزرلد    رز خاي دةر ر  ق            اةبةغ زفيدةر ر     ق د مل  ر     قجد زا          الىرادملنب ر

                                                      م  رت فيذرهذ رزال  مل رولفةرلملنيةريح أرلق زاهملر مملريل :

                     _ العقارات املبنية:   1

                             

           قيمة الرس   

     ن    ر      42.222     قملار       اير  را
 

 

                       _ العقارات غير املبنية: 2
 

 

     ن    ر      42.222      هكتملا ر  32       زم رلير

  ر  22   ر  32                      اير  راقملارللمل تهر   ر
ك
 هكتملاز
ك
     ن    ر       322.222       

     ن    ر       322.222      هكتملا ر   322   ر ر  23                      اير  راقملارللمل تهر   ر

     ن    ر       222.222      هكتملا ر   322                         اير  راقملارتتجمل ارللمل تهر

 

          189189                            موووق القووورار رقووو  موووق القووورار رقووو          6363                        تعوووديل املوووادة تعوووديل املوووادة       ::                    والثموووانو  والثموووانو            مسوووةمسوووة        الخاالخا              املوووادةاملوووادة

                    وتعديالةهاوتعديالةها            19261926  //  33  //    1515            تار   تار   

 

           ت دددد يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تددددملاي ر ر   351              لدددديرزنقدددد زارامددددمر ر  41           ت دددد  رزنددددملأ ر

              زنقدمللة رامدمر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر ر   365                          الويمملرزن وةورزال ر ز  راممر

 ر    3112 / 5 /  22      تدددددددددملاي ر ر  12 /  36              زنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر    3152 / 6 / 2      تدددددددددملاي ر ر  52 / 6

 ر    3111 /  32 /  32      تددددددددددددملاي ر ر   252               (ر زنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر    3112            مللة رلةزالددددددددددددةر  )مدددددددددددد

       )مددددددددددمللة ر ر    3115 / 2 / 2      تددددددددددملاي ر ر   423             (.رر زنقددددددددددمللة ر    3111              )مدددددددددمللة رلةزالددددددددددةر

           (ر ملنتملل :    3115       لةزالةر

                     يةأاددددةزرلدددد    رز خاي ددددةر ر  ق            اةبةغ زفيددددةر ر     ق دددد مل  ر     قجدددد زا          الددددىراددددملنب ر

                                                          م  رت فيذرهذ رزال  مل رولفةرلملنيةريح أرلق زاهملر مملريل :
 

             ت املبنية :           _ العقارا 1

           قيمة الرس 

     ن    ر         3.222.222            اير  راقملار

 

                       _ العقارات غير املبنية: 2

           قيمة الرس  

     ن    ر         3.222.222           .ررررررررر 2 و      32.222        قم ررلير

     ن    ر         2.222.222  رر  . 2 و ر     22222   ر     32222       ر

     ن    ر         1.222.222  رر  . 2 و ر      322222   ر ر     23222       ر

     ن    ر  22       6.222.2   .ر 2 و ر      322222                        راقملارتتجمل ارللمل تهر

 

ر خاي دددددةرزن  ندددددةر
ك
رهمللدددددمل

ك
               ندددددملر مللددددد رزن ودددددةورزن قملايدددددةرتلدددددا رأ دددددئ

ك
     

ك
                                

ن راددددد  رلددددد زتر دددددمل رر  هدددددملرز جددددد   رامدددددمر  ر 1                                                  زنل  ملليدددددةر مددددد راددددد  

              )مدددددددمللة رلةزالدددددددةر ر    3115 / 2 / 2      تدددددددملاي ر ر   423                   زنلحدددددددقر ملنقدددددددمللة رامدددددددمر

  (    3115    و ةر

                          ضدددايلةر الرتت ملودددلرلدددعرز ج دددةأر ر     قلددد ح           ذ رزن ودددةور هددد ر  ق       بمددملر

                                              لفدددددددةرزنط ةادددددددملتر ز خددددددد زا ر ودددددددةزهملرزننددددددد ريتطلبهدددددددملر ر        ز امدددددددمل 

                                     زن ددج رزن قددملالر أ زادد رزنلددمل ةرفألدد حرلددير ر      قلمللددملت         زن مدد ر دد ر

                                    زنئاورت  ي رزن  ةررزنن رت املهملر ه :

           ت د يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تدملاي ر ر   351              ليرزنق زارامدمر ر  41      زنملأ ر ر- 3

                                         رزال دددددددد مل رزنطةبةغ زفيددددددددةر دددددددد رلةزمددددددددعرزن قددددددددملازتر           زنندددددددد رتت ددددددددمل  

                                      زناملتلر ثميرز خ زا رزن ةار تةزت  مل.
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                                  رز خاي ددددةر  ددددفةروددددلفةرتتجددددمل ار                          زذزر مللدددد رزن ددددملن رزنةأاددددةرلدددد

ر ر    قل               تق را هملرفإ ر ر   ق   ر     ز  ئ       لق زار
ك
 زن دج رزن قدملالريادعر لدفمل
ك
                      

                                                            مقدد زارزن وددةورزنطةبةغ زفيددةرز حقيقيددةرزنتةج ددةرنلخاي ددةر لقدد زار

             تح يلهرل هم. ر   ق        زنتهمر ر      قاملأته             زن ل رزنةزجلر

 

       زن ئمددددةر ر     قاددددحملب                                        يتةجددددلرأفددددعرزن وددددةورزنطةبةغ زفيددددةر نددددةرادددد  ر

              زنطةبةغ زفية. ر      ز اممل  ر     قجل مل                     ن ملللةرزنن رال ةزرلير ز ر     قتمملو   اير

 

                  يم دعرت فيدذهملرند ز ر ر   ق                  اةبةغ زفيدةريدؤ  ر ر     ق د مل  ر     قجد زا            راملندلر

 ر   قلددى     يلدد أر ر  ق                                              لدديرزندد  ز  ريتةجددلراليددهر دد ر ملنددةرزلتقددمل رزن  دد س ر

رنت  فددددددةرزن وددددددةور
ك
               ز خاي ددددددةر فقددددددمل
ك
رادددددددير ر     قألدددددددمل             

ك
    زن لدددددد رزن دددددد  رت ةياددددددمل
ك
                  

                       هرالددددىرزنط يقددددةر  دددد رلةمددددعر                             زنةمدددد رزنددددذلرياددددة رزن  دددد سرمدددد رلدددد ف

ر
ك
 زن قدددددددملارلادددددددملفمل
ك
                                         نيدددددددهرلفقدددددددملترزن قددددددد ر زاللتقدددددددمل .ر زذزرزالدددددددمراملندددددددلر ق            

                      زال ددد مل رم ددد ر لدددة رزنةاددد ر ر   قلدددى             اددديراددد ور ملجتدددهر ر      زفأزا        زال ددد مل ر

 ر   قلدمل             ذز رزنت دةيد ر ر  قذ         فئريتةجلر ر    قيملو                        زن   رنلقيملور ملن م رتل ر

 ر                                    ادددديراغ تددددهرهددددذ ر ددددئ رزن لددددةرزنددددذ ةا رفيلدددداو ر      زفأزا             زذزرنددددمري لددددمر

                                                       ا  اذر  فعرت دةيدرلقطدة رمد ا رالد رن د زتر ندمر ز رندمرينتقد ر

                        زن   سرزلىرلةمعرزن قملا.

 

                  زن قددددددددملازترزنلددددددددتملكةر ر     قملددددددددملو                            ت فدددددددد رلدددددددديرزن وددددددددةورزنطةبةغ زفيددددددددةر

.
ك
 لجمللمل
ك
      

 

 

                                                   مللددددددد رزن دددددددملن رزنةأادددددددةرلددددددد    رز خاي دددددددةر  دددددددفةرودددددددلفةرتتجدددددددمل ار ر     زذز

ر ر    قلددد               تقددد را هدددملرفدددإ ر ر   ق   ر     ز  دددئ       لقددد زار
ك
 زن دددج رزن قدددملالريادددعر لدددفمل
ك
                      

                                                            مقددددد زارزن ودددددةورزنطةبةغ زفيدددددةرز حقيقيدددددةرزنتةج دددددةرنلخاي دددددةر لقددددد زار

             تح يلهرل هم. ر   ق        زنتهمر ر      قاملأته             زن ل رزنةزجلر

 

          زن ئمددةراددير ر     قاددحملب             زفيددةر نددةرادد  ر                            يتةجددلرأفددعرزن وددةورزنطةبةغ  

              زنطةبةغ زفية. ر      ز اممل  ر     قجل مل                      زن ملللةرزنن رال ةزرلير ر     قتمملو

 

                     يم عرت فيذهملرن ز رلير ر   ق                  اةبةغ زفيةريؤ  ر ر     ق  مل  ر     قج زا            راملنلر

        ز خاي دةر ر   قلى     يل أر ر  ق                                           زن  ز  ريتةجلراليهر  ر ملنةرزلتقمل رزن   س ر

رنت  فددددةرزن وددددةور
ك
                فقددددمل
ك
رادددديرزنةمدددد رزنددددذلر                زن لدددد رزن دددد  رت ةي ر     قألددددمل     

ك
               اددددمل
ك
  

ر
ك
 يادة رزن  دد سرمدد رلد فهرالددىرزنط يقددةر  دد رلةمدعرزن قددملارلاددملفمل
ك
    نيددهر ق                                                     

       اددديراددد ور ر      زفأزا                                             لفقدددملترزن قددد ر زاللتقدددمل .ر زذزرزالدددمراملندددلرزال ددد مل ر

                                              زال ددد مل رم دددد ر لدددة رزنةاددد رزن دددد  رنلقيدددملور ملن مددد رتلدددد ر ر   قلدددى       ملجتدددهر

      اغ تدهر ر  اي ر      زفأزا             زذزرنمري لمر ر   قلمل             ذز رزنت ةيد ر ر  قذ         فئريتةجلر ر    قيملو

                                                        هددذ ر ددئ رزن لددةرزنددذ ةا رفيلدداورا  اددذر دد فعرت ددةيدرلقطددة رمدد ا ر

             لةمعرزن قملا. ر   قلى                                              لمليةرزنارن   رن  ملليةر نمر ز رنمرينتق رزن   سر

 

 

. ر     قململو                            ت فيرليرزن وةورزنطةبةغ زفيةر
ك
 زن قملازترزنلتملكةرلجمللمل
ك
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 األعمالنوع 

                     جار ة في موق  العقار       أشلال  - 1

                                                  يدد فعراوددمراددير دد روددملاةرتقيدد  ر دد رلةمددعرزن قددملارر ملنت قدد ر ر-  قر

ر  
ك
   ذهمل مل
ك
             ن   رن  مللية ر      32.222   ا ر       يمل ملرم  ق     

                   زنلملاةروملاةر ملللة. ر     قجازا        ت تب ر

                                              يلدددددددم رهدددددددذزرزن ودددددددمرجميدددددددعرلفقدددددددملترزندددددددة ف   ر مددددددديرفدددددددتهمر

                                                 زن ددددددمل لة ر زن مددددددمل  ر لقدددددد زارزنت ددددددةيدرادددددديرز الترزنف يدددددددة ر

        زال  مل . ر      فلجملا                       ثميرزنط ةاملترزنئالةر

  .      زفأزا                                 لق ر حللرزنت  فةرزن مة ربهملرن  ر ر    قج         يلتة ىر ر- ب

             ن   رن  مللية ر     2.222                 لق رلقطةاةرم اهملر ر    قج   ر        يلتة ى

 

 

 

 

 ر   قلددى                                               زذزرجدد  رزن قدد رأز دد رزن ي ددة ر ا دد لملري  دد  رزن  دد سر

                            وددف  ر ز دد  رنلددت ا  رلختلفدد   ر ر     قث ددملا           ادد  رامليددملتر ر      قلجددملا 

رالىرا أرزن مليملت. ر       قجةا                  تةا روملاملترزنلف ر
ك
                  زن ق ر لبيمل
ك
            

 

 ر   222 . 2 ر            ائلددددةرلختةلددددة: ر   ق                              ثمدددديرتخددددةورزنتح يدددد :راددددير دددد ر ددددتمر ر- 2

             ن   رن  مللية

 

                                              يددددددددد   رضدددددددددميرهدددددددددذ رزن ودددددددددةورلفقدددددددددةرلقددددددددد رزنتخدددددددددةورن ز اهدددددددددملر

                    ددددد  أ رالريلدددددتة ىراودددددمر ر     ق طدددددمل                           ل ددددد   رت  يبهدددددمل.ر  ددددد ر ملندددددةر

                                                    زن تةرايرزنتخةورزنن رتنا ر تلت م رن لحةرزنملنكرلفله.

 

 األعمالنوع 

                     جار ة في موق  العقار       أشلال  _  1

ر ر              يدد فعراوددمراددير دد  ر-  قر
ك
 وددملاةرتقيدد  ر دد رلةمددعرزن قددملار بملنت قدد رذهمل ددمل
ك
                                        

              ن   رن  مللية. ر       342.222          يمل ملرم ا ر ق    

                   زنلملاةروملاةر ملللة. ر     قجازا        ت تب ر

                                                       يلدددم رهدددذزرزن ودددمرجميدددعرلفقدددملترزندددة ف   ر مددديرفدددتهمرزن دددمل لة ر

                                                       زن مدددمل  ر لقددد زارزنت دددةيدراددديرز الترزنف يدددة ر ثمددديرزنط ةادددملتر

        زال  مل . ر      فلجملا        زنئالةر

  .      زفأزا                                 لق ر حللرزنت  فةرزن مة ربهملرن  ر ر   ج   ق       يلتة ىر ر- ب

 

 ر             ن دددددددد  ررن  ملليددددددددة ر       322.222  رر                لقدددددددد رلقطةاددددددددةرمدددددددد اهمل ر    قجدددددددد           يلددددددددتة ىر

               ن ددددددددددددد  رن  ملليددددددددددددددةررر ر       122.222     لدددددددددددددمر ر  32                     نلملدددددددددددددملفملترزننددددددددددددد رتقددددددددددددد راددددددددددددددير

  ر    لم ر  32                      نلململفملترزنن رتاي راير

                         رررررررررررررررررررررررر

 ر      قلجدملا  ر  لدى ق                                               زذزرج  رزن قد رأز د رزن ي دة ر ا د لملري  د  رزن  د سر

                                 وددددددددف  ر ز دددددددد  رنلددددددددت ا  رلختلفدددددددد   رتددددددددةا ر ر     قث ددددددددملا           ادددددددد  رامليددددددددملتر

رالىرا أرزن مليملت. ر       قجةا             وملاملترزنلف ر
ك
                  زن ق ر لبيمل
ك
            

 

            رررررررررررر                                            ثمددددددددددددديرتخدددددددددددددةورزنتح يددددددددددددد ر:راددددددددددددددير ددددددددددددد ر دددددددددددددتمرز رائلدددددددددددددةرلختةلددددددددددددددة: ر- 2

  ر            ن   رن  مللية ر       122.222

 

                                                     يدد   رضددميرهددذ رزن وددةورلفقددةرلقدد رزنتخددةورن ز اهددملر ل دد   ر

                                    د  أ رالريلدتة ىراودمرزن تدةراديرزنتخدةور ر     ق طدمل           ر ملنةر          ت  يبهمل.ر 

                                    زنن رتنا ر تلت م رن لحةرزنملنكرلفله.
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 ر        زففددد زازت                                   لكتبيدددة:رادددير ددد رودددملاةر ددد  رنةضدددعرللدددملايعر ر     قامدددمل  ر- 1

              زنلددددمل ةر ت ظدددديمر ر ة    قلمللدددد                              لددددملبرزنقيملوددددملتر تصددددحيحر  يطددددةر

                                  ميددملسرزنلددمل ملتر تصددحيحرسددج رزنلددمل ملتر ر      قوملوددية       دد زا ر

              ن   رن  مللية. ر     6.222

                   زنلملاةروملاةر ملللة. ر     قجازا        ت تب ر

 

             زنلمل ةرر . . ر     قلمللة                 سحلر  (راير  يطةر ر- 6

                                 للددارزن قددملا ر نت طدد رنلملددت ا  رت دد ر ر   قلددى                دد(رل دد  رنتاددمر

                                            مي رزن مليملترزنطةبةغ زفيةر  رزن ج رزن قملال.

 

      ل.ل.( ) 

   22  ×     12   ر ر  22  ×     12        ليرميملسر

          اير  رسحل

 

1.222      

   22  ×     12 ر  ق  ر  12  ×     62        ليرميملسر

          اير  رسحل

 

6.222      

  (  22  ×     22                      ليرميملسرل ار ل ر    ر)

          اير  رسحل

 

6.222      

  (  22  ×      322                  ليرميملسر ل ر    ر)

          اير  رسحل

 

2.222      

 

 

 

 
 

 

 

 ر        زففددددد زازت                                   لكتبيدددددة:رادددددير ددددد رودددددملاةر ددددد  رنةضدددددعرللدددددملايعر ر     قامدددددمل  ر- 1

              زنلددددددددمل ةر ت ظدددددددديمر ر     قلمللددددددددة                              لددددددددملبرزنقيملوددددددددملتر تصددددددددحيحر  يطددددددددةر

                                     ميددددددملسرزنلددددددمل ملتر تصددددددحيحرسددددددج رزنلددددددمل ملترررر ر      قوملوددددددية       دددددد زا ر

   رر        ن  مللية.     ن   ر ر       322.222

                   زنلملاةروملاةر ملللة. ر     قجازا        ت تب ر

 

            زنلمل ةر . . ر     قلمللة                 سحلر  (راير  يطةر ر- 6

                                     للدارزن قدملا ر نت طد رنلملدت ا  رت د رميد ر ر   قلدى                (رل   رنتادمر

                                        زن مليملترزنطةبةغ زفيةر  رزن ج رزن قملال.

 

       )ل.ل.( 

   22  ×     12   ر ر  22  ×     12        ليرميملسر

  ر                                          اير  رسحلررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

   22  ×     12 ر  ق  ر  12  ×     62        ليرميملسر

                                            اير  رسحلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

 

  (  22  ×     22                      ليرميملسرل ار ل ر    ر)

                                            اير  رسحلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

 

  (  22  ×      322                  ليرميملسر ل ر    ر)

                                           اير  رسحلررررررررررررررررررررررررررررررررر

322.222        
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            سحلر  (ر  زا ر ط يقةرأ اي : ر- 2

       )ل.ل.( 

        ر                      اير  ر  خةرميملسر ل

            (ر لة ر ز    22  ×     22 )

1.222      

            نلن خةرميملس ر     قضمل            اير  رنة ر

             ل ار ل ر    

6.222      

 

                         اير  ر  خةرميملسر ل ر    

            (ر لة ر ز    22  ×      322 )

32.222       

            نلن خةرميملس ر     قضمل            اير  رنة ر

          ل ر    

1.222      

 
 

                                                    تخفدرهذ رزن وةور نل ةر مل  ر ملنئةرنلن خةرزنثمللية.

                                 نثملنثةر و    ر ملنئةرن قيةرزنن (.                     وت  ر ملنئةرنلن خةرز
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                          اوةورزن ةارزنفةتةغ زفية:ر ر- 4
 

 ). . (       

     رررر     2.222     رررر     ررر                        اير  رنة ةرول يةرررر

         ررررررررر  (ر  26 ×  35                            ادددددددددير ددددددددد رلدددددددددةا رفةتةغ زفيدددددددددةرميدددددددددملسر)

  (  31 ×  31 ) ر  ق 

3.222      

      1.222   42  ×     22                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملس:ر

         رررررررر      22.222    322  ×     22      ميملس:ر ر                     اير  رلةا رفةتةغ زفية

       22.222  ر   322 ×   322                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملس:ر

       12.222  ر   322 ×   322                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملس:ر

 

  .       زفضملفية                ملنئةرايرزنن (ر ر  62                        تخفدرهذ رزن وةور نل ةر

 

              زن مللددددةر دددد ر ددددمل ر ر       زفأزازت       ملنئددددةر ر  22                       تلددددتفي رلدددديرتخفدددديدرمدددد ا ر

 ر      ز امدددددمل                           يمملايدددددةر غ  هدددددملرزنئالدددددةرن دددددذ ر                        تقددددد يم ملرزندددددةا ر زندددددةزأرزنك

 ر  32                     زن مللددةرلدديرتخفدديدرمدد ا ر ر       زفأزازت                      اددئ  رالددىرذنددكرتلددتفي ر

                                      ملنئةرفيمملرزذزرم ل رزنلة ملترزنلل ية.

 

 ر     قضددددمل                    لكتبيددددةريلددددتة ىراوددددمر ر     قامددددمل  ر     قجدددد زا                   زذزرزوددددتةجلرزنطلددددلر

       جددددداارلدددددير ر   ق                                           مددددد ا رثدددددئترن ددددد  ر ل دددددارزنل ددددد  رادددددير ددددد رودددددملاةرامددددد ر

        زنلملاة.

 

 

                         اوةورزن ةارزنفةتةغ زفية: ر- 4
 

 

 ). . (       

        322.222     رررر     ررر                                              اير  رنة ةرول يةرررررررررررررررررررررررررر

        رررررررر  (ر  26 ×  35                            اددددددددددددير دددددددددددد رلددددددددددددةا رفةتةغ زفيددددددددددددةرميددددددددددددملسر)

  (  31 ×  31 ) ر  ق 

22.222       

 

        222.222  ر  42  ×     22                             اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملسر:ر

          3.222.222    ررر   ر   322  ×     22                  فةتةغ زفيةرميملسر:ر           اير  رلةا ر

          3.222.222   رر   ر   322 ×   322                             اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملسر:ر

          3.222.222     رررر   322 ×   322                     رفةتةغ زفيةرميملسر:ر          اير  رلةا 

 

  .       زفضملفية                ملنئةرايرزنن (ر ر  62                        تخفدرهذ رزن وةور نل ةر

 

 

 

 

 

 

 ر     قضدددددمل                    لكتبيددددةريلددددتة ىراوددددمر ر     قامدددددمل  ر     قجدددد زا                   زذزرزوددددتةجلرزنطلددددلر

       جداارلدير ر   ق                                                  م ا رثمملليةرال رزنارن   رن  ملليدةرادير د رودملاةرامد ر

        زنلملاة.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح حاليالنص ال

                     ت  يئاهمل ت  يئاهمل  رر        31243124  //  11  //    3232            تملاي رتملاي ر  رر      351351                            ليرزنق زاراممرليرزنق زاراممر  رر    4646            زنملأ رزنملأ ر

 

 

 ر   365                                       _ر) مددددددملرت دددددد ن ر مةجددددددلرزن وددددددةورزال ددددددر ز  رامددددددمر ر  46      زنددددددملأ ر

       )مدددمللة ر ر    3152 / 6 / 2      تدددملاي ر ر  52 / 6              زنقدددمللة رامدددمر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر

    امددمر ر          زنقدمللة   ر    3112 / 5 /  22      تددملاي ر ر  36               (ر زنقددمللة رامدمر    3152       لةزالدةر

 ر    3115 / 2 / 2      تددددددددددددددددددددملاي ر ر   423           (ر زنقدددددددددددددددددددمللة ر    3111 /  32 /  32      تدددددددددددددددددددملاي ر ر   252

   (:    3115              )ممللة رلةزالةر
 

 

              دددددملاجرزنددددد زا  ر ر   قلدددددى                                        ا ددددد لملريددددد  ىراةودددددملارزناملتدددددلرزن مل لدددددةرنئلتقدددددمل ر

ر أ ادددملورزندددملأت  ر
ك
                امددئ
ك
 ر  32         زندددؤاخر ددد ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  66   ر ر  61   

 ر  ق        زن ئمدددددددددةر ر     قادددددددددحملب                    ت  يئتدددددددددهريتةجدددددددددلرالدددددددددىر ر    3124         رذزاروددددددددد ةر

ر ر      يددد ف ةز
ك
راودددممل

ك
 ن ددد    رز خاي ددددةرللددد قمل

ك
     

ك
ر ق                    

ك
رلحدددد أز

ك
رلقطةادددمل

ك
 ضددددملفيمل

ك
      

ك
       

ك
     

           مملريل ر:
 

   .(   ل.ل ) 

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل رااددددددددديسرزنكتددددددددلرزن دددددددددمل  ر ر-

                                   يجدددددد لرأز دددددد رزن ي ددددددةرزناددددددملايرفتهددددددملرزنكتددددددلر

                زن قملالرزن مل   

22.222       

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل رااددددددددديسرزنكتددددددددلرزن دددددددددمل  ر ر-

                                   يجددددددد لر دددددددملاجرزن ي دددددددةرزنادددددددملايرفتهدددددددملرزنكتدددددددلر

     مل              زن قملالرزن 

62.222       

 
 

          189189                            مق القرار رقو  مق القرار رقو          6464                        تعديل املادة تعديل املادة       ::                    والثمانو  والثمانو                    السادسةالسادسة              املادةاملادة

                    وتعديالةهاوتعديالةها            19261926  //  33  //    1515            تار   تار   

 

           ت د يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تدملاي ر ر   351              ليرزنقد زارامدمر ر  46           ت   رزنملأ ر

          زنقدددمللة ر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   365                          الوددديمملرزن ودددةورزال دددر ز  رامدددمر

               (ر زنقددمللة رامدددمر    3152  ةر            )مددمللة رلةزالددد ر    3152 / 6 / 2      تدددملاي ر ر  52 / 6    امددمر

  (ر    3111 /  32 /  32      تددددددملاي ر ر   252              زنقددددددمللة رامددددددمر ر    3112 / 5 /  22      تدددددملاي ر ر  36

           (ر ملنتملل :    3115              )ممللة رلةزالةر ر    3115 / 2 / 2      تملاي ر ر   423          زنقمللة ر
 

              دددددملاجرزنددددد زا  ر ر   قلدددددى                                        ا ددددد لملريددددد  ىراةودددددملارزناملتدددددلرزن مل لدددددةرنئلتقدددددمل ر

ر أ ادددملورزندددملأت  ر
ك
                امددئ
ك
 ر  32         زندددؤاخر ددد ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  66   ر ر  61   

 ر  ق        زن ئمدددددددددةر ر     قادددددددددحملب                    ت  يئتدددددددددهريتةجدددددددددلرالدددددددددىر ر    3124       زاروددددددددد ةر  رذ

ر
ك
راودددممل

ك
 يددد ف ةزرن ددد    رز خاي ددددةرللددد قمل

ك
     

ك
ر ق                           

ك
رلحدددد أز

ك
رلقطةادددمل

ك
 ضددددملفيمل

ك
      

ك
       

ك
     

          مملريل :
 

   .(   ل.ل ) 

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل راادددددددديسرزنكتددددددددلرزن ددددددددمل  ر ر-

                                   يجدددددد لرأز دددددد رزن ي ددددددةرزناددددددملايرفتهددددددملرزنكتددددددلر

                زن قملالرزن مل   

3.222.222          

       زن ددددددددمل  ر                          زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل راادددددددديسرزنكتددددددددلر ر-

                                   يجدددددد لر دددددددملاجرزن ي ددددددةرزنادددددددملايرفتهددددددملرزنكتدددددددلر

                زن قملالرزن مل   

2.222.222          

 

          زنة ددارقلددىر ر      زلتقددمل                                        لدديرقجدد رتحميدد رزنالفدد  رز ا ددملارزن ملتجددةراددير

              ملاجرلاملت هر

                            تخفيارز ا ملارايرز خاي ة ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر

 

    ننددد ر            ت ددد يئاهملرز ر    3124 / 1 /  32      تدددملاي ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  46      زندددملأ ر

                                                      تت ددددددمل  رزلتقددددددمل راادددددديسرزنكتددددددلرزن قددددددملالرزن ددددددمل  رالوددددددتممل رزن قددددددةأر

                  ودبلرمدمله ريحدة رأ  ر ر  قل ر  ق       ز حبسر ر   ق                         ملاجرلكت هر  ز  رزن ار

        أزا ته. ر   قلى                اةارزنت ملم يير
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة قترحالنص امل النص الحالي

                                                         1جدول رق  

 

  (    3152                ليرممللة رلةزالةر ر  32                 ) مملرت   ر ملنملأ ر

       موازنوووة   -    93 /  12 /  15  -     280               موووق القوووانو  رقووو     9             وبالجووودول رقووو   )

1993    ( 

   12       لةزالةر ر  12 / 2 / 2      تملاي ر ر   621         ليرممللة ر ر  62         بملنملأ ر

- ر   423               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر 1             لرز جدددددددد   رامددددددددمر              ) مددددددددملرت دددددددد  ر مةجدددددددد

  (  15       لةزالةر ر-  15 / 2 / 2

 

        املدفوعة              رسوم التسجيل   في 

                                                    زن وددةورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرزنحملضدد رزن دد  رنلقيدد ر دد رزن ددج ر ر- 3

                                                   زن قددددددددملالر:ر مددددددددملرفتهددددددددملرميدددددددد رزن قددددددددةأر دددددددد رزن ددددددددج رزنيددددددددةل ر ثمددددددددير

      2.222  رر                               زنط ةاملترزنئالةرنحملض راللرزنقي 
 

                           ظدددددديمرلددددددةارزنصددددددحملاارزن ينيددددددةراددددددير                    زن وددددددةورزنتةج ددددددةرادددددديرت  ر- 2

                                                 زنصدددددددحملاارزنتكميليدددددددةر اددددددديروددددددد  زترزنطدددددددمل ةر ددددددد رزن دددددددملاقرغ ددددددد ر

             زنملة ةرت  :

      2.222  رر         اير  رو  
 

 

رفيلتة ىرلير  ر  يكرايرو   رل ار
ك
                                 زذزر مل رزنلكر ملئ مل
ك
                   

                                رتلدددددددتة ىرزن ودددددددةورلفلددددددد ملراددددددديرت ظددددددديمر    قادددددددئ              زن ودددددددمرزندددددددذ ةار

          ت ظدديمر  دد(ر ر                                           زنلد  زترز ج يدد  راديرزثدد رزفدد زار ضدمرز دد(رز را د 

                    زنن رتايعررز رتتلا. ر      ز للية           ايرزنل  زتر

                  موووووق قوووووانو  موووووق قوووووانو        11                                  تعوووووديل الجووووودول رقووووو  تعوووووديل الجووووودول رقووووو        ::                    والثموووووانو  والثموووووانو                    السوووووابعةالسوووووابعة              املوووووادةاملوووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             19801980                          موازنة العام موازنة العام 

 

         لددددددديرمدددددددمللة ر ر  32                      ت  يئتدددددددهرالوددددددديمملرزندددددددملأ ر ر 3                ي ددددددد  رز جددددددد   رامدددددددمر

 ر    3111 /   252               لديرزنقدمللة رامدمر ر 1             ز جد   رامدمر ر    3152             لةزالةرزن دملور

   لدددددير ر 1             ز جددددد   رامدددددمر ر    3112             لةزالدددددةرزن دددددملور ر         لددددديرمدددددمللة   ر  62        زندددددملأ ر

          ملنتملل : ر    3115 /   423            زنقمللة راممر

 

 
        املدفوعة              رسوم التسجيل   في 

                                                    زن وددةورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرزنحملضدد رزن دد  رنلقيدد ر دد رزن ددج ر ر- 3

                                                 زن قدددددددددملالر مدددددددددملرفتهددددددددددملرميددددددددد رزن قدددددددددةأر دددددددددد رزن دددددددددج رزنيدددددددددةل ر ثمددددددددددير

  ر     . . ر      22.222  رر                               زنط ةاملترزنئالةرنحملض راللرزنقي 
 

                                            وددددددةورزنتةج ددددددةرادددددديرت ظدددددديمرلددددددةارزنصددددددحملاارزن ينيددددددةراددددددير    زن   ر- 2

                                                 زنصدددددددحملاارزنتكميليدددددددةر اددددددديروددددددد  زترزنطدددددددمل ةر ددددددد رزن دددددددملاقرغ ددددددد ر

             زنملة ةرت  :

  ر     . . ر       222.222  رر         اير  رو  
 

رفيلتة ىرلير  ر  يكرايرو   رل ار
ك
                                 زذزر مل رزنلكر ملئ مل
ك
                   

                                رتلدددددددتة ىرزن ودددددددةورلفلددددددد ملراددددددديرت ظددددددديمر    قادددددددئ              زن ودددددددمرزندددددددذ ةار

              ا د رت ظديمر  دد(ر ر   ق           ضدمرز دد(ر ر      قفد زا     زثدد ر ر                  زنلد  زترز ج يد  رادي

  .      ز للية           ايرزنل  زتر

رنت   رميمةرزن ملةرزنل  مللية ر
ك
                              لظ ز
ك
     

رق ث رليرال ييرو ةرالىرتح ي رتلكرزن وةو                                                         ي رقلهرل  

 

 ل لك،

  .       زالمر زل ر       جملارهذز ر

 

 ر    3124 / 1 /  32      تددددددملاي ر ر   351                  زنلحددددددقر ددددددملنق زارامددددددمر ر 3             _رز جدددددد   رامددددددمر 1

         زن قملايدةر ر         زففملأزت                                          ت  يئتهرزنذلريت مل  راوةورزنقي ر زنل  زتر

          ئف مل.
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 األسباب املوجبة قترحالنص امل النص الحالي

                                                  زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمر ددددد ملأزترميددددد رز حقدددددة رزن ينيدددددةر ر- 1

                                          ذنكرمي رزن هة رزن قملايةرالىرزلةزا ملر:

      2.222 ر           اير  ر  ملأ  ر-

 

                                                    ت ظدددديمر دددد ملأزترميدددد رز حقدددددة رزن ينيددددةر زن هددددة رزن قملايددددةرادددددير

              راقددددملار ز دددد  ر                                       جميددددعرزن قددددملازترزنةزم ددددةر دددد رل طقددددةرزلمللددددةرسددددج

                                          ز خملض ةرنلحقرز رزن هةلةرلقمل  رلفسرزن يي

 

                                                         زن وددةورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرنددةزاحرزجمملنيددةرز رزف زأيددةر ددملنقيةأر ر- 6

      2.222  رر                                   زن  لةر  رزن ج رزن قملالراير  راقملا.

                                                           ت ظيمرزنلةزاحرزالجمملنيةرز رزالف زأيةرزنلملارزنتهملرالىرلط ةادملتر

                            زجمملنيدددةرز رزف زأيدددة(ر دددملنقيةأر                                لتةج دددةر ملن  دددملا رزنتملنيدددةر:ر)الاحدددةر

                                         زن  لةر  رزن ج رزن قملالرن مليةرتملاي ر....

 

                                                زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمر  ددددد(رز ر ئلدددددملتراددددديرزنةثدددددملاقر ر- 2

  رر                                                زنتكميليددةر:راددير دد ر  ددخةرز ر ئلددةريلددتة ىراددير دد رلددفحة

2.222      

 

                                                     زن وةورزنتةج ةرايرل مللئتر نمر تمل يةر ايرل مللئترت لي ر ر- 4

            زائ ر:ررر

 

                                                 ادددددددير ددددددد رميددددددد رز ر ددددددد لرز رميددددددد رز تيدددددددملا رز رتددددددد م  رميدددددددةأر ددددددد ر ر-

 ر                                               زن دددددددج رزن قدددددددملالرز ر دددددددد رأفرددددددد رزنت ددددددددجي رز رسدددددددجئترزنطددددددددمل ة

2.222      

      2.222  رر                      اير  راقملارز ر قرلختلا ر-

                                                  زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمر ددددد ملأزترميددددد رز حقدددددة رزن ينيدددددةر ر- 1

  :       قلةزا مل                              ذنكرمي رزن هة رزن قملايةرالىر

      . . ر       222.222  رر           اير  ر  ملأ  ر-

 

                                                         ت ظيمر  ملأزترمي رز حقة رزن ينيدةر زن هدة رزن قملايدةراديرجميدعر

                       سدددج راقدددملار ز ددد ر ز خملضددد ةر ر     قلمللدددة    طقدددةر                      زن قدددملازترزنةزم دددةر ددد رل 

                                نلحقرز رزن هةلةرلقمل  رلفسرزن يي

 

         ددملنقيةأر ر       قف زأيدة ر  ق  ر       قجمملنيدة                              زن ودةورزنتةج دةراديرت ظديمرندةزاحر ر- 6

       . .ر ر      22.222    .ررر                                  زن  لةر  رزن ج رزن قملالراير  راقملا

 

 

 

 
 

                  ئلدددددملتراددددديرزنةثدددددملاقر ر   ق                              زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمر  ددددد(ر ر- 2

                             ئلددددةريلددددتة ىرادددير دددد رلددددفحةرررررر ر   ق     خةر                  زنتكميليدددةراددددير دددد ر  ددد

       . .ر ر      22.222

 

                                                     زن وةورزنتةج ةرايرل مللئتر نمر تمل يةر ايرل مللئترت لي ر ر- 4

  :      قائ 
 

              تددددددد م  رميدددددددةأر ددددددد ر ر   ق              ميددددددد رز تيدددددددملا ر ر   ق       ددددددد لر ر   ق            ادددددددير ددددددد رميددددددد ر ر-

            سددددددددجئترزنطددددددددمل ةر ر   ق                                   زن دددددددج رزن قددددددددملالرز ر ددددددد رأفردددددددد رزنت دددددددجي ر

   .ر    .  ر      22.222

  ر     . . ر      22.222  رر                      اير  راقملارز ر قرلختلا ر-
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                                                 _راددددددديرزنلدددددددد ملأزترزننددددددد رت دددددددد  راددددددد ور جددددددددةأرميددددددد ر ادددددددديرزنلددددددددةزاحر

      2.222   ررر                  زنلل يةراير  راقملا

    ايدددددددةر                                           اددددددديرزنلددددددد ملأزتر ت  يددددددد رلطمل قدددددددةرلدددددددةارزنصدددددددحملاارزن قمل _

                                   ررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                    زنصدددددددددددددددددددددددحملاارزنتكميليدددددددددددددددددددددددةرنئلدددددددددددددددددددددددة رادددددددددددددددددددددددير ددددددددددددددددددددددد راقدددددددددددددددددددددددملا

                                                ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر     2.222

                                                  اددددير دددد رت ليدددد رز رزاددددئ ريج يددددهرزلدددد  رزن ددددج رزن قددددملالراددددئ  ر ر-

      2.222  رر                   الىرزن فقملترزن فةاة

 

             ز خدد زا رز ر ر                                        زن وددةورزنتةج ددةرادديرل زج ددةرزن ددجئترزن قملايددة ر- 2

                                              اوددددددددةورزنكلدددددددداراددددددددير دددددددد راقددددددددملار ذنددددددددكر ملالضددددددددملفةرزلددددددددىرزنطددددددددملتعر

      2.222  رر                           زنقمللة  رزنف  ارالىرزن  زاد

 

 ر  62                      لدملريلد ر:ر) مةجدلرزندملأ ر ر 3              ليرز جد   رامدمر ر 2               زضيارزلىرزن   ر

   (.  12         _رلةزالةر ر  12 / 2 / 2  _      621         ليرممللة ر
 

      تدددددددددملاي ر ر   252         لددددددددديرمدددددددددمللة ر ر  26                              اودددددددددةورزفدددددددددملأزترلفددددددددد رزنلكيدددددددددةر ملندددددددددملأ ر

  (    3111              )ممللة رلةزالةر ر 1   311 /  32 /  32
 

     ن    ر     2.222       ررررررر                  اير  رل طقةراقملاية

     ن    ر      22.222                 ررررررررررررررررر          اير  رماملا

     ن    ر       322.222              رررررررررررررر            اير  رلحملفظة

     ن    ر       222.222                 ررررررررررررررررر           اير  رن  مل 

 

 

 

                                               ادددددددديرزنلدددددددد ملأزترزنندددددددد رت دددددددد  رادددددددد ور جددددددددةأرميدددددددد ر ادددددددديرزنلددددددددةزاحر ر-

   رر     . . ر      22.222                     زنلل يةراير  راقملاررر

                                               ادددددديرزنلدددددد ملأزتر ت  يدددددد رلطمل قددددددةرلددددددةارزنصددددددحملاارزن قملايددددددةر ر-

                                 ادددددددددددددددددددددددير ددددددددددددددددددددددد راقدددددددددددددددددددددددملاررررررررررررررررررررررر ر      نأللدددددددددددددددددددددددة                      زنصدددددددددددددددددددددددحملاارزنتكميليدددددددددددددددددددددددةر

  ر     . . ر      22.222

                رزن قددددملالراددددئ  ر    زن ددددج ر    قلدددد        يج يددددهر ر    قاددددئ  ر  ق             اددددير دددد رت ليدددد ر ر-

   رر     . . ر      22.222                     الىرزن فقملترزن فةاةرر

 

 ر   ق                                                    زن وددةورزنتةج ددةرادديرل زج ددةرزن ددجئترزن قملايددةر ز خدد زا ر ر- 2

       زنطددددددددملتعر ر   قلددددددددى ر        ملفضددددددددملفة                           اوددددددددةورزنكلدددددددداراددددددددير دددددددد راقددددددددملار ذنددددددددكر

  ر     . . ر      22.222                            زنقمللة  رزنف  ارالىرزن  زادر

 

 

 
           لف رزنلكية ر      قفملأزت     اوةور ر-

            ك ملرق  همر:                           ر لار ملن قملازترزنن ريمل ر-
 

      ن   ر     ررررر      22.222 ر                     اير  رل طقةراقملايةررر

     رررر    ن         رررررر       222.222                  رررررررررررررررررر          اير  رماملا

      ن   ر  رر       222.222              رررررررررررررر            اير  رلحملفظة

  ر      ن   رر  رر         2.222.222                رررررررررررررررر           اير  رن  مل 
 
 

                                        زن  ددددددداراودددددددةورقفدددددددملأزترزن فددددددد رزننددددددد ريقددددددد ل ملرادددددددئبر ر   قلدددددددى     تخفددددددددر

رنطلبهمل. ق                   نلجملل ةرزنن رينتم ر ر  همل      ف  زا          ز جملل ملتر           ك        نتهملر  ملاك
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                                               تخاددددددددددعرن وددددددددددمرزنطدددددددددددملتعرزنددددددددددملل رزنلددددددددددد ملأزتر زنلددددددددددت  زتر ملفدددددددددددةر ر- 5

 ر   351   ر ر   355                        ررالتهدددددددملر ددددددد رزنقددددددد زاييرامدددددددمر                    زندددددددذ ةا رزادددددددئ ر زن  دددددددة 

     3124 / 1 /  32           زنؤا   ر  ر

                                                       تلددتة ىرزن وددةورزنقطةاددةرزن نيددةر دد رهددذزرز جدد   ر إن ددمل راددملتعر ر-

                                               لددددددددددددملل ر قيمددددددددددددةرزن وددددددددددددمرالددددددددددددىرزالوددددددددددددت املارزنددددددددددددذلريطلددددددددددددلر مةج ددددددددددددهر

                                                 زالوتح ددددددددمل رالددددددددىر  دددددددد(رزنلددددددددت  زترزنلددددددددملارزنتهددددددددملر زالاددددددددئ رالددددددددىر

                    زلددىرزنطددملتعرزنقددمللة  ر ر                                     زن ددجئترزن قملايددةر ز خدد زا ر ذنددكر ملالضددملفة

                     زنتةجلرالىرزالوت املا.

                                               تخاددددددددددعرن وددددددددددمرزنطدددددددددددملتعرزنددددددددددملل رزنلددددددددددد ملأزتر زنلددددددددددت  زتر ملفدددددددددددةر ر- 5

 ر   351   ر ر   355                               زن  دددددددةررالتهدددددددملر ددددددد رزنقددددددد زاييرامدددددددمر ر    قادددددددئ         زندددددددذ ةا ر

                                           رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    3124 / 1 /  32           زنؤا   ر  ر

                 جدد   ر إن ددمل راددملتعر                                      تلددتة ىرزن وددةورزنقطةاددةرزن نيددةر دد رهددذزرز  ر-

                                               لددددددددددددملل ر قيمددددددددددددةرزن وددددددددددددمرالددددددددددددىرزالوددددددددددددت املارزنددددددددددددذلريطلددددددددددددلر مةج ددددددددددددهر

                نتهددددددددملر زالاددددددددئ رالددددددددىر ق                                زالوتح ددددددددمل رالددددددددىر  دددددددد(رزنلددددددددت  زترزنلددددددددملار

                زنطددملتعرزنقددمللة  ر ر   قلددى ر        ملفضددملفة                              زن ددجئترزن قملايددةر ز خدد زا ر ذنددكر

                     زنتةجلرالىرزالوت املا.

ر دد ر                زنددارن دد  رتدد فعرلقدد ر     زنمليددة                           زذزرتجددمل اترميمددةرهددذ رزن وددةور ر   قلددمل
ك
     ز
ك
  

               ل    رز خاي ة.

                                                       زذزر ملل رزن ملللةر ملض ةرن ودمر لدب ر اودمرلقطدة ر د رر ر ز د ر

رن ددددد    ر
ك
رلقددددد ز

ك
        فتددددد فعرا  ادددددذرزن ودددددةورزننلدددددبيةر زنقطةادددددةرل دددددمل

ك
     

ك
                                       

         ز خاي ة.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 املوجبة األسباب النص املقترح النص الحالي

 

 

                                                              أحكووام خاصووة بالرسوووم املتوجبووة علووى أحكووام خاصووة بالرسوووم املتوجبووة علووى       ::                                    الثامنووة والثمووانو  الثامنووة والثمووانو                املووادةاملووادة

                                      إشلال األمال  العامةإشلال األمال  العامة
 

ر لرل رر   ر ب ةا رزوت  ملايةر ن  ر ز   رفق :
ك
                                             ئفمل
ك
     

أرل دددد رتقدددد يمرال ددددملترزنتقلددددي ر زالوددددتفملأ رلدددديرز حلددددمر -                                                  تمدددد  

                                                     زنكلدددددد رن دددددد الترق دددددد مل رز لددددددئ رزن ح يددددددةر زن  زلددددددملت رزنحدددددد أ ر دددددد ر

رلدديرزندددملأ ر ر     ز  لدددى     ر    زنفقدد
ك
          لدديرزن  ددد رثملل دددمل
ك
                    :رل مل جددةرزف ددد مل رغ ددد ر  33              

          نلدتةرق د  ر  ر    2232 /  46                                      زنقمللة  رنأللئ رزن ح يةرليرزنقدمللة رامدمر

                          ليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة .

ددار ددملغ رز لددئ رزن مللددةرزن ح يددةرادديرزنلدد زأ
 
                                      دد ر ددمل رتخل
 
     تقددةور ر            

فدده ر ر       زنددةازا 
 
     ددئ رثئثددةرق دد  رلدديرتددملاي رتخل
 
      للددملغ ر ن ر      قلددذزا  ر ه يدد   تةج                            

                                                        نلتل ي رلعرزن  زلملترزنتةج ةر ئ رل لةرقم ملهملر   ر ز  رلير

 دددددهرهدددددذزرزفلدددددذزا ر  ددددد ر دددددمل راددددد ورزنتلددددد ي رتقدددددةورزفأزا ر
 
                                               تدددددملاي رت ل
 
         

                                زنخت ةر ختمرزنةمعر ملنلمعرز  م .

                                                       تحتللراوةورق  مل رز لئ رزن مللةرالىرقوملسرزنفر  رليرزن ملور

             ا لددددددملرزوددددددت ملأزر                                     زنندددددد رنددددددمريح دددددد رفتهددددددملرقمفددددددمل رتلددددددبلر بددددددملار ة  ر    2222

                                              نلق زازترزن ملأا راير ازا رزن ز ليةر زن ل يملت.

                                                   يمكيرنلمؤولدملترزنلدملغلةرنأللدئ رزن مللدةرزن ح يدةرز خملضد ةر -

                                                     ناددد ي ةرزندددد   رالددددىرقودددملسرزندددد بحرز حقيقدددد رتنايددد ر دددد الترق دددد مل ر

             لملرت  رضمير ر    2222                                       ز لئ رزن مللةرزن ح يةرزن ملا  ر اممل رو ةر

              زاهملرزنل ةية.                              ز ا ملارزنقمل لةرنلتناي رلير زاأ

 

                                                         ي رق رزن  ي رلير ملغل رز لئ رزن مللةرنمريتمك ةزرلديرتقد يمر

           ليرز حلم ر ر          زالوتفملأ               ال ملترزنتقلي ر

                                                 لدددددديرقجدددددد رللددددددملا اهمرنتقلددددددي راوددددددةورق دددددد مل رز لددددددئ رزن مللددددددةر

       2223   ر    2222      ن ملل ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

162 

 األسباب املوجبة

 20222022  ونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القان

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    تحميووووووول أعوووووووحاب العالقوووووووة مصوووووووار ف تحميووووووول أعوووووووحاب العالقوووووووة مصوووووووار ف       ::                    والثموووووووانو  والثموووووووانو                    التاسوووووووعةالتاسوووووووعة              املوووووووادةاملوووووووادة 

                                              أعمال التحديد والتحر رأعمال التحديد والتحر ر

 

                                                      يتحمد رقاددحملبرزن ئمدةرل ددملايارقامدمل رتح يدد ر تح يد رزن قددملازتر ر- 3

رنملر ر                                             زن ملا  رن مر ذنكر ف اراومرلقطة ر ل ةرنلمل ةر  
ك
    اقملار فقمل
ك
         

     يل :

 .(ل.لالرسووووووووووو  )

          3.222.222  2 و ر    1222             قم رليرللمل ةر  -

 

      لليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ر

               ملددددددممليةرقنددددددار

             ن   رن  مللية

 

     رررر 2 و ر    1222    ليرر ر-

  2 و   ررر      32.222 ر   قلى ر

                ثئثددددةرلئيدددد  رن ددددد  ر          1.222.222

        ن  مللية

   رر      32.222   لير ر-

  2 و ر       322.222 ر   قلى ر

               ودددددتةرلئيددددد  رن ددددد  ر          4.222.222

        ن  مللية

  ر 2 و  رر      22.222 3  لي ر-

          لملرفة  

                الد  رلئيد  رن دد  ر           32.222.222

        ن  مللية

 

                                                      ق رزنئ دددد  رزنددددذييرنددددمريحادددد  زرقامددددمل رزنتح يدددد ر زنتح يدددد رتلددددبلر    - 2

                                                            غيدددملبهمرق رزندددذييرتم  دددةزراددديرأفدددعرزن ودددةورزنطلةبدددةرتةضدددعرق دددملا رالدددىر

                                                             لحملض رزنتح ي رزن ملا  رن مر قيمةرزن وةورزنتةج دةرالدتهمر الريلد لر

           هذزرزن وم. ر              ل  ارزناليرالى
 

                                                        ق رقامدددمل رزنتح يددد ر زنتح يددد ر ددد رن  دددمل ر ددد قترل دددذرلددد  ارزنقددد زار

 ر     ز لدددئ               )تح يددد ر تح يددد ر ر    3124 / 1 /  32      تدددملاي ر ر   354             زنتلددد يع رامدددمر

                                                        زن قملايدددة(ر اغدددمرلددد  ارهدددذ رزنددد  رزنال يدددةرزنطةيلدددةر قيددد رل دددملاقر

                                                          ا ي  ر د رن  دمل رندمرت مل د رفتهدملرقامدمل رزنتح يد ر زنتح يد ر ود ملبر

 ر  ق        يددددددد ر ر      ز امدددددددمل                      ةيددددددد رزندددددددملل رزندددددددئاورن دددددددذ ر                ا يددددددد  رقهم دددددددملرزنتم

                                                      قاحملبرز لئ ر ز حقة رزن ينيةر  رزن ملاقرغ  رزنملة ةرن مر

                                             تج لرقاممل رزنتح ي ر زنتح ي ر د رل دملاق مرفأ دمل ر ر  ق         ز حقر  ر

                                                       اقدددملازاهمر ددد رلظدددملورزن دددج رزن قدددملالرزندددذلريثبددد رللكيددد همر يدددؤلير

                                  ن مرزنثقةرزنطلقةر قيةأرهذزرزن ج .

                                              ز ر  رق ممل رامليدملترزنتح يد ر زنتح يد ر د رجميدعر            ليرقج رزفو

                       هذزرزن  رزنذلريةجلرالدىر ر      زمر زل                            زن ملاقرزنل  ملليةرزنت قيةرتمر

                                      يتحملةزرل ملايارقامدمل رزنتح يد ر زنتح يد ر ر  ق        زن ئمةر ر     قاحملب

                                                       زن ملا  رن قملازاهمر ذندكر د فعراودمرلقطدة ر ملننلد ةرنلدمل ةر د ر

      اقملا.

رقادمل ر      زمر زل   ق ر
ك
    هدذ رزندملأ رهدةرف ليدمل
ك
   لدير ر  61                   أ رزن مد ر د  رزندملأ ر                  

           زننددددددددددد رقن يددددددددددد ر ر    3124 / 1 /  32      تدددددددددددملاي ر ر   354                    زنقددددددددددد زارزنتلددددددددددد يع رامدددددددددددمر

            بمةجدددلرهدددذ ر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   326    امدددمر ر        زال دددر ز           ملن ودددةور

                                                      زنملأ ر مل رقاحملبرزن قملازتريتحملة رل ملايارقاممل رزنتح ي ر

           زنتح ي .
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 األسباب املوجبة

 20222022  مشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

      عوووووق عوووووق                 توقفوووووواتوقفووووووا                                              الشووووور ات واألفوووووراد الووووو يقالشووووور ات واألفوووووراد الووووو يق                  اسوووووتفادةاسوووووتفادة      ::                التسوووووعو  التسوووووعو                املوووووادةاملوووووادة

                      إلوووى مزاولوووة إلوووى مزاولوووة         واوا                                    مرفوووح بيوووروت إذا عوووادمرفوووح بيوووروت إذا عووواد                  انفجوووار انفجوووار                                               العمووول بشوووكل نهوووائي نتيجوووة العمووول بشوووكل نهوووائي نتيجوووة 

                أرباحه أرباحه                                           حس   امل الضر بة على حس   امل الضر بة على       مق مق     ، ،         جديدجديد      مق مق                     أعمالهأعماله

 

ر لرلددددددد رر ددددددد  
ك
            ئفدددددددمل
ك
                    زننددددددد رتةمفددددددد راددددددديرزن مددددددد ر ر       زنلددددددد  ملت       تلدددددددتفي ر ر    

                                                              دددذنكرز فددد زأرزندددذييرتةمفدددةزراددديرزن مددد  رتلدددا رنهدددملئ رلتيجدددةرزلفجدددملار

                                                              ل فأر    ت رقذزراملأ زرقلىرلاز ندةرقامدملن مرلديرج يد  رلدير لدمر مللد ر

  .    2221   ر    2222   ر    2223                      الىرقابمل  مرايرز اةزور ر       زنا ي ة

 

          مددد زاري دددد ار ر                                             تحددد أرا دددد رزالمتادددملا رأمددددملاقرتط يدددقرهددددذ رزندددملأ ر مةجددددل

                                   زن فمل رزنةاق ر زالمت ملأر زنتجملا . ر      زنملنية       اازار   اير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ر
ك
 تشددجي مل
ك
                    ادديرزن مدد رتلددا رنهددملئ ر ر                            نألفدد زأر زنلدد  ملترزنددذييرتةمفددةز      

 ر م                                          مللفجدددملارل فدددأر  ددد  ترقلدددىرل دددمل أ رلاز ندددةرقامدددملن    ر م     تاددد اه      لتيجدددةر

         ليرج ي  

        نددددددد  رهدددددددذ ر                                             لددددددديرقجددددددد رتدددددددأل  رزودددددددتم زايةرامددددددد رز جددددددد زارزن دددددددمللل  ر

       ملت   ز ج

           زالمت ملأل                     ليرقج رت ايارزن مةر

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                              إعفوووواء الشوووور ات الدامجووووة مووووق ضوووور بة إعفوووواء الشوووور ات الدامجووووة مووووق ضوووور بة       ::                  والتسووووعو  والتسووووعو                    الحاديووووةالحاديووووة              املووووادةاملووووادة 

                                      دة محددة وضمق شروءدة محددة وضمق شروء                                    الدخل على األرباح ملالدخل على األرباح مل

     

ر لرلد رر د  ر
ك
             ئفدمل
ك
         ود ةزترلددير ر 1    ند  ر ر                زنلدد  ملترزن زلجدة  ر       تلدتفي ر    

       الددىرق ر                                       لددير لددمرالددىر مللدد رضدد ي ةرزندد   رالددىرز ابددمللر             تددملاي رزندد لج ر

                                 لددددددددديرزناددددددددد ي ةرالدددددددددىرلجمدددددددددة رميمدددددددددةراقودددددددددممل ر ر         ذندددددددددكرز حلدددددددددم       الريايددددددددد ر

                                                 زن زلجدددةر زن  لجدددةر  ددد طرق رتلدددتم رزنلددد  ةرزن زلجدددةر ددد ر         زنلددد  ت  ر

                                                      زورللدتخ ل رزنلد  ةرزن  لجدةرقلدىرجمللدلرللدتخ لتهمل رند  رالر    زوتخ

                                                    تقدددد رادددديرثددددئترودددد ةزت ر  دددد طرق رالريقدددد رادددد أرزنلددددتخ ل  ر دددد ر دددد ر

                                                         ددددد  ةر تدددددملاي رزنددددد لجرادددددير ملدددددة ر ق رالرتقددددد رميمدددددةرز لدددددة رزنثمل تدددددةر

         ررررررررر      . .ر ر          22.222.222 2 .  32                                   زنملأيدددددددددةر دددددددددد ر ددددددددد رل همددددددددددملر تدددددددددملاي رزندددددددددد لجراددددددددددير

         مللية(.       ن   رن   رر  زت      لليملا  ر      ال   )

 

                          لدددددمرالدددددىر مللددددد رزناددددد ي ةرالدددددىر           زن  لجدددددةرلدددددير              تلدددددتفي رزنلددددد  ةر     مددددملر

  . ر       زالل لملج                                       قابمل  ملرزنحققةر ئ رزنل ةرزنن ر   رفتهملر
 

                              ملض ةرنلا ي ةرالىرزنتةاي ملت. ر       زالل لملج                       ت قيرز ابمللرزن ملتجةراير
 

                                               يلتثقمرليرل رهذ رزنملأ رزن ملا ر زنؤولملترزنملنية.

 

                 مةجددددلرمددد زاري دددد ار                تط يدددقرهددددذ رزندددملأ ر ر        رأمددددملاق       زالمتادددملا         تحددد أرا دددد ر

               اي رزن م . ر              اير اي رزنملنية
 

 

          زنل  مل    ر       زالمت ملأ                 به  رقاملأ رتنلي ر

رنأل ضدددددددددمل ر
ك
         لظددددددددد ز
ك
                            زن ددددددددد  ةرزننددددددددد رتمددددددددد ربهدددددددددملرزنلددددددددد  ملتر ر         زالمت دددددددددملأية     

 ر         زالمت ددملأية                                              زنتجملايددةر لدد ةبةرتددأل  راة سرز لددةز ر دد ر دد رز الددةر

رالدىرامد ر                                        زنملنيةرزنن ري مل  رل هملرزنقطمل رزن    ر زن
ك
         ن رقث ترودل يمل
ك
             

                     زوتم زايةرزنل  ملت 

رليرزفمفمل      
ك
           ليرقج رتحف ارزنل  ملترالىرزن لجر  ال
ك
                                   

رالىرز لة رزنثمل تةر الىرللتخ ل رزنل  ملترزن  لجة 
ك
                                                  فمل مل
ك
       

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            إعفووووووووواء الودائووووووووو  الجديووووووووودة بوووووووووالعمالت إعفووووووووواء الودائووووووووو  الجديووووووووودة بوووووووووالعمالت     : :                   والتسوووووووووعو  والتسوووووووووعو                    الثانيوووووووووةالثانيوووووووووة              املوووووووووادةاملوووووووووادة 

        موووقموووق        5151            املوووادة املوووادة                   موووق ضووور بة موووق ضووور بة                                   العاملوووة فوووي لبنوووا  العاملوووة فوووي لبنوووا                        لووودى املصوووارف لووودى املصوووارف                   األجننيوووةاألجننيوووة

          20282028  //    1212  //    3131              للايةللاية            20032003  //      497497          رق رق                     القانو  القانو  

 

 

ر لرلددددد رر ددددد  رت فددددديرلددددديرضدددد ي ةرزندددددملأ ر
ك
                                 ئفددددمل
ك
       رامدددددمر       زنقدددددمللة    لدددددير ر  23    

                   زنفةزاددددددد رزن ملتجدددددددةرادددددددير   ر    2225 /  32 /  13      ن مليدددددددةر ر          ت ددددددد يئاهمل ر    2221 /   612

رلددددير        ز ج بيددددةر         ددددملن مئتر        زنةأزئددددعر
ك
    زنةأاددددةرزات ددددملاز
ك
 ر     ن مليددددة ر    2231 /  32 /  32              

رق رلددددددير ددددددئ ر ر    2226 /  32 /  13
ك
           ندددددد  رزن ددددددملا رزن ملللددددددةر دددددد رن  ددددددمل رلقدددددد ز
ك
                                

  .                                            تحةي رل    رليرق  رزن ملا رزن ملللةر ملاجرن  مل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              ت ددددد يئاهملرمددددد ر ر    2221 /   612               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر  23    ملأ ر          يددددد رق رزنددددد

                                                  ف ضددددددددد رضددددددددد ي ةرالدددددددددىرزنفةزاددددددددد رلملتجدددددددددةراددددددددديرزنةأزئدددددددددعرزنةأادددددددددةر ددددددددد ر

                     زن ملا ر املفةرزن مئت 

رن ددددةأ رز لددددةز رقلددددىرن  ددددمل ر فيدددد ز ر أزئددددعرقج بيددددةرتلددددا ر
ك
                                                  تشددددجي مل
ك
       

                                                      لق لرق رلير ئ رتحةي رل    رليرق  رزن ملا رزن ملللةر ملاجر

       ن  مل  

 ر       زالمت دددملأ                            نقطدددمل رزن ددد   ر لدددير ئندددهرتحف دددار                لددديرقجددد رتنلدددي رز

                                           زنل  مل  ر  ح  رت فيذر طةرزنت مل  رزالمت ملأل 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

            19881988  //  88  //    1212          تار  تار          8888  //    6060              و  رق  و  رق                  مق القانمق القان        1313                  مق املادة مق املادة       55            البند البند 

                                                                                  وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلدية(وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلدية(

 

     13      املادة 

                                    ي فيرليرزن ومرالىرزنقيمةرزنتأج  ية: ر

                                                   زال نيدددةرزنخ  دددةرالممللدددةرزنلددد ملا رزن ينيدددةرنلمدددذزهلرزن رددد  ر ر- ر 3

           بهملراوميمل.

                                                     زال نيددددددةرزنندددددد رتلدددددد ل ملرزن  ثددددددملترزن  لةلملودددددديةر زنق  ددددددليةر  دددددد ر ر- ر 2

                                           هددددددذ رزن  ثددددددملتريتمتددددددعر مل ح ددددددمللةرزن  لةلملودددددديةر دددددد طر        لة ددددددار دددددد ر

               زن ملللةر ملنث .

                                                      زال نيددةرزنندد رتلدد ل ملرل ظمدددةرزاللددمرزنتحدد  ر ف  ا ددملر زنة دددملالتر ر- ر 1

                                                      زن بثقددددددددددةرا هددددددددددملر لمثلددددددددددةرزالااددددددددددملارفتهددددددددددملرزلرزن دددددددددد  بة ر زن دددددددددد  بة ر

                                    زن مل لة ر ز خب زار زل ملارو رزنةفةأ.

                 تحدد أرهددذ رزنؤولددملتر ر                                 زنؤولددملترزنندد رالرتتددةبىرزندد بحرالددىرز  ر- ر 6

 ر  36                                                     قددد زاري ددد اراددديرلجلدددسرزندددةاازار)فقددد  رلادددملفةر ملنقدددمللة رامدددمر

     3112 / 5 /  22      تملاي ر

                                                    زال نيدددددةرزنلددددد ةنةرلددددديرزن  ندددددةرل دددددذرتدددددملاي رز ددددد ملن ملر  ندددددمروددددد ةر ر- ر 2

                                                الرتلدددددددددر أرزن ودددددددددةورزننددددددددد روددددددددد قرأف  دددددددددمل.ر ت تبددددددددد رزنلدددددددددلفملتر ر    2232

  ىر                                                     زن طدددددمل رودددددمل قملرنل لددددد يملترللددددد أ رلددددديرجددددد زارهدددددذزرزالن دددددملا ر يتدددددةل

                                                         ايدددددددد زرزنلددددددددؤ  رزن ل يددددددددةر زنق  يددددددددةر زنملنيددددددددةر قدددددددد زارللددددددددر  رت فيددددددددذر

                 لامة رهذ رزنملأ .

 

      مووووووق مووووووق         1313                  مووووووق املووووووادة مووووووق املووووووادة       55                        تعووووووديل البنوووووود تعووووووديل البنوووووود       ::                  والتسووووووعو  والتسووووووعو                    الثالثووووووةالثالثووووووة              املووووووادةاملووووووادة

                                وتعديالتوووووووووو  )قووووووووووانو  وتعديالتوووووووووو  )قووووووووووانو              19881988  //  88  //    1212          تووووووووووار  تووووووووووار          8888  //    6060                        القووووووووووانو  رقوووووووووو  القووووووووووانو  رقوووووووووو  

                                                  الرسوم والعالوات البلدية(الرسوم والعالوات البلدية(

 

 

   8 8 /  60               مووووووووووووق القووووووووووووانو  رقوووووووووووو      13         مووووووووووووق املووووووووووووادة    5           يعوووووووووووودل البنوووووووووووود 

                                         وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلديوة(       1988 / 8 /  12     تار  

 ملا يلي:
 
        وفقا
 
     

 

 

 

 

 

 

                                            ز  نيةرزنل ةنةرليرزن  نةرل ذرتملاي رق  ملن مل. ر- 2

 

                                                   ز  نيددددددةرزنلدددددد ةنةرلدددددديرزنؤولددددددملترزن مللددددددةرل ددددددذرتددددددملاي رق دددددد ملن ملر ر- 4

                                 الرتلر أرزن وةورزنن رو قرأف  مل. ر    2223 /  32 /  13        ن مليةر

 

                                      اإلعفاء الجهات التي تستفيد مق اإلعفواءات                  ال تستفيد مق ه ا

                         املمنوحة للم سسات العامة.

 
 

                                                         يدد رق رزن  ندددةر زنؤولددملترزن مللدددةرتلددد  ر ملفيجددملا راددد  رل دددمل  ر

                                                         نقدددملار ددد الترل تف دددة ر ق راددد ورقافملئهدددملرلدددير ملفدددةرزن ودددةورزن ل يدددةر

                                                            الددىرز  نيدددةرزنلدددتأج  رلددديرزن  ددد ر زنلددد ةنةرل هدددملري تدددلرالتهدددملرل دددملن ر

                                              لددددة رلمددددملريت ددددملاار  ضدددد  ملرزنددددملل  ر مللددددةر ق رق دددد ملن ملر         ودددد ةيةراملا

                          ددد رهدددةر ددد رودددبي رتأأيدددةر  لدددةر                               ن دددذ رزن دددمل  رالريندددتجرن دددملرلددد ز ي  

                تلي  رل فقراملو         امللةرق 

                                                            يددد رقلدددهرالريجدددةارق رتددد فعرزن  ندددةراودددةور ل يدددةرالدددىرزن دددمل  رزننددد ر

                                                             تلتأج هملرليرزن   ر الرتنتجرن ملرل ز ي  ر  ر   رق رزنفق  رز  لدىر

                                                 ندددددملأ رزنثملل دددددةرلددددديرمدددددمللة رضددددد ي ةرز لدددددئ رزن نيدددددةرمددددد رقافددددد ر    لددددديرز

                                                         تلددا رأزاددمرزن لدد يملترلدديرضدد ي ةرز لددئ رزن نيددةرالددىرل مللتهددملر نددمر

               نةر ملل رلؤج   

 ر    2222              ن مليددةرزن ددملور ر    2233                                   يدد رق رزن وددةورزن ل يددةرادديرز اددةزور

                                                      زنتةج ددددددددةرالددددددددىرزن ددددددددمل  رزنندددددددد رتلدددددددد ل ملرقأزازترزن  نددددددددةر زنؤولدددددددددملتر

                                 ة رزنثئثممليةرلليملارن   رن  مللية               زن مللةر ملت رتف

                                          ليرقج ر   رزفافملار ملنؤولملترزن مللةرفق  ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

            19881988  //  88  //    1212          تار  تار          8888  //    6060                      لقانو  رق  لقانو  رق          مق امق ا        1313                  مق املادة مق املادة       55            البند البند 

                                                                                  وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلدية(وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلدية(

 

     80      املادة 

 

 

 

 

 

                                                    ت فددددديرلددددديراودددددم رز لدددددملار لددددديمللةرزنجدددددملاي رزالالدددددفةرل ظمدددددةرزاللدددددمر

                                      زنتح  ر ف  ا ملر زنة ملالترزن بثقةرا همل.

 

                                                          مدددملرت فددديرزال نيدددةرزنلددد ةنةرلددديرزن  ندددةرل دددذرتدددملاي رز ددد ملن ملر  ندددمر

                                الرتلر أرزن وةورزنن رو قرأف  مل ر    2232    و ةر

 

                              موووووق القوووووانو  رقووووو  موووووق القوووووانو  رقووووو          8080                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة     : :                   والتسوووووعو  والتسوووووعو                    الرابعوووووةالرابعوووووة            ملوووووادةملوووووادة  اا

                                                                وتعديالتو  )قوانو  الرسووم والعوالوات وتعديالتو  )قوانو  الرسووم والعوالوات             19881988  //  88  //    1212            تار   تار           8888  //    6060

                  البلدية(البلدية(

 

 

عووودل املووووادة ثمووووانو  مووووق القووووانو  رقوووو  
ُ
                                ت
ُ
              )قووووانو  الرسوووووم     88 /  60 

 ملا      1988 / 8 /  12                        والعالوات البلدية( تار   
 
   وفقا
 
      يلي:       

 

                                                     ت فدددديرلدددديراوددددم رق لددددملار لدددديمللةرزنجددددملاي ر ز الددددفةرل ظمددددةرز لددددمر

                                      زنتح  ر ف  ا ملر زنة ملالترزن بثقةرا همل.

 

           مملرت في:

 

                                            ز  نيةرزنل ةنةرليرزن  نةرل ذرتملاي رق  ملن مل. ر- 3

 

                                                   ز  نيددددددةرزنلدددددد ةنةرلدددددديرزنؤولددددددملترزن مللددددددةرل ددددددذرتددددددملاي رق دددددد ملن ملر ر- 2

                    وةورزنن رو قرأف  مل.                ر الرتلر أرزن      2223 /  32 /  13        ن مليةر

 

                                                      ال تستفيد مق ه ا اإلعفاء الجهات التي تستفيد مق اإلعفواءات 

                         املمنوحة للم سسات العامة.

 

 
 

                                                       يددد رق رزن  نددددةر زنؤولددددملترزن مللددددةرتلددد  ر ملفيجددددملا رادددد  رل ددددمل  ر

                                                         نقدددملار ددد الترل تف دددة ر ق راددد ورقافملئهدددملرلدددير ملفدددةرزن ودددةورزن ل يدددةر

                            لددد ةنةرل هدددملري تدددلرالتهدددملرل دددملن ر                                الددىرز  نيدددةرزنلدددتأج  رلددديرزن  ددد ر زن

                                                       ودددد ةيةراملالددددة رلمددددملريت ددددملاار  ضدددد  ملرزنددددملل  ر مللددددةر ق رق دددد ملن ملر

                          ددد رهدددةر ددد رودددبي رتأأيدددةر  لدددةر                               ن دددذ رزن دددمل  رالريندددتجرن دددملرلددد ز ي  

                تلي  رل فقراملو         امللةرق 

                                                            يددد رقلدددهرالريجدددةارق رتددد فعرزن  ندددةراودددةور ل يدددةرالدددىرزن دددمل  رزننددد ر

                               ل ز ي  ر  ر   رق رزنفق  رز  لدىر ر                             تلتأج هملرليرزن   ر الرتنتجرن مل

                                                     لددددديرزندددددملأ رزنثملل دددددةرلددددديرمدددددمللة رضددددد ي ةرز لدددددئ رزن نيدددددةرمددددد رقافددددد ر

                                                         تلددا رأزاددمرزن لدد يملترلدديرضدد ي ةرز لددئ رزن نيددةرالددىرل مللتهددملر نددمر

                نةر ملل رلؤج  ر 

 ر    2222              ن مليددةرزن ددملور ر    2233                                   يدد رق رزن وددةورزن ل يددةرادديرز اددةزور

                       قأزازترزن  نددددددددةر زنؤولدددددددددملتر                               زنتةج ددددددددةرالددددددددىرزن ددددددددمل  رزنندددددددد رتلدددددددد ل ملر

                                               زن مللةر ملت رتفة رزنثئثممليةرلليملارن   رن  مللية 

                                          ليرقج ر   رزفافملار ملنؤولملترزن مللةرفق  ر

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 اب املوجبةاألسب النص املقترح النص الحالي

                                                      إعفووواء م قوووع لتسوووديد الرسووو  عوووق إعفووواء م قوووع لتسوووديد الرسووو  عوووق       ::                  والتسوووعو  والتسوووعو                    الخامسوووةالخامسوووة              املوووادةاملوووادة 

              20212021          سنةسنة                  اللير عق اللير عق                                                                ل ترخيص لسيارة معدة لتيجار مق  ل ترخيص لسيارة معدة لتيجار مق 

 

 

رلدددددديرزن ودددددمرزنددددددةزاأر دددددد رزن  ددددد ر
ك
 فددددديرلؤمتددددددمل

ُ
                          ت

ك
         

ُ
رزنت لددددددقر ر 4 

ك
        لدددددديروملأوددددددمل
ك
        

                                                   ودددددددةورزنرددددددد ز ي رز خمللدددددددةر ددددددد رجددددددد   رزن ودددددددةورزنف  ضدددددددةرالدددددددىر

   لدددير ر   632                     دددةرراليدددهر ددد رزندددملأ ر                            لختلددارقلدددةز رزن   دددملترز نيدددةرزن

   ( ر    2232 /  32 /  22      تددددددددملاي ر ر   261                              مددددددددمللة رزنلدددددددد  رز ج يدددددددد ر)مددددددددمللة رامددددددددمر

                                                            زنليملازترزنن رتملك دملر  دملالترتدأج  رزنلديملازترنمملاودةرقامملن دملرادير

  ر    فق . ر    2223 ر   و ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رنأل ضدددددددمل ر
ك
        لظددددددد ز
ك
رلددددددديرز ا دددددددملارزننددددددد رتتحمل دددددددملر ر         زالمت دددددددملأية    

ك
                         تخفيفدددددددمل
ك
       

                                   ليملازترزنن رتملك ملرنمملاوةرقامملن مل ر                            ملالترتأج  رزنليملازترايرزن

                                                         الويمملر  ر  رزن  ةأرزنك   رزنذلري مل  رل هرزنقطمل رزنليملخ  

                                                       ليرقج رتفملألرتةمارهؤالارزنالف  رايرزن م ر تشجي  مرالدىر

           زالوتم زا

  ر

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 رقووووو          3535            املوووووادة املوووووادة 
 
 رقووووو  موووووق القوووووانو  النافووووو  حمموووووا
 
     موووووق القوووووانو  النافووووو  حمموووووا
 
                           
 
            20202020  //  33  //  55            توووووار   توووووار         66                      

      ( (         20202020                                                                            )املوازنة العامة واملوازنات امل حقة لعام )املوازنة العامة واملوازنات امل حقة لعام 

 

                                           استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية:

ر لرلددددددد رر ددددددد رادددددددملورق ر دددددددملر رتلدددددددتة ىرجميدددددددعرزناددددددد زال
ك
                                           ئفدددددددمل
ك
 ر    

                                                       زن ودددددةور ز جدددددةارادددددير ددددد رقلدددددةز رز خددددد لملترزننددددد رتقددددد ل ملرزن  ندددددةر

                                                       زنل  ملليدددددددةرابددددددد رلختلدددددددارقلدددددددةز رزنؤولدددددددملترزنملة دددددددةرق رزنمةندددددددةرق ر

رلدديرم دد رزن  نددة ر ددملنل   رزنل  ملليددةرفقدد  ر مددملر
ك
رق رجاايددمل

ك
                                           زندد زا  ر ليددمل

ك
         

ك
            

                                                فتهملرأفعرقيجملازترزن مل  رزنلتأج  رليرم  رزن  نة.

                                 زنل ددد  رزنل  ملليدددةر دددألراملدددةرقج بيدددةر ر                          قذزرزمتاددد رزناددد  ا رل ملأندددة

ر
ك
ر فقدددددددددمل

ك
  ملننلددددددددد ةر جدددددددددةارت ددددددددددرز خددددددددد لملت رفيادددددددددة رذندددددددددكرقنازليدددددددددمل

ك
     

ك
                                           

                                                    نلتل    رزن وميةرزنن ريف ض ملرزن   رزن  الرزنل  مل  .

                                                        قلددددملر ملننلدددد ةرقلددددىر  ددددةرزن  نددددةر دددد رمطددددمل رزوددددتخ زجرزندددد ف ر زن ددددملار

ر ملندددد  الارز ل   دددد رق  
ك
                     للددددتقملاهمملر بي  ددددملرفياددددة رزوددددتيفملةهملر  دددد ز
ك
 ر                                      

        زنيةا .

 

 

                                    مووق القووانو  النافوو  مووق القووانو  النافوو          3535                        إللوواء املووادة إللوواء املووادة       ::                                  السادسووة والتسووعو  السادسووة والتسووعو                املووادةاملووادة

 رقوووووووو  
 
 رقوووووووو  حممووووووووا
 
     حممووووووووا
 
         
 
                                                    )املوازنووووووووة العامووووووووة واملوازنووووووووات )املوازنووووووووة العامووووووووة واملوازنووووووووات             20202020  //  33  //  55            تووووووووار   تووووووووار         66    

      ( (         20202020                        امل حقة لعام امل حقة لعام 
  

  ر      زن ملفددذ ر        زنقددمللة   ر  لددي ر  12 ر     زنددملأ  ر    تلغددى
ك
  كمددمل
ك
 ر    2222 / 1 / 2 ر     تددملاي  ر 4 ر   امددم ر    

 ر    ا هددددمل ر    ت ملا    يلدددد ر (    2222 ر    ن ددددملو ر      زنلحقددددة ر          زنةزالددددملت ر      زن مللددددة ر        )زنةزالددددة

        زنتملل : ر      ملن  

           زنل  مللية: ر        ملنل    ر      تلتة ى

  ر          زنل  مللية. ر      نل  نة ر    ت ةأ ر    زنن  ر     ز ح   -

          زن وةو. ر       زنا زال -

 ر         زنل  ملليددة ر      زن  نددة ر      تقدد ل مل ر    زنندد  ر       ز خدد لملت ر     قلددةز  ر   دد  ر  اددي ر      زن دد الت -

  ر       زند زا   ر   ق   ر      زنمةندة ر   ق   ر       زنملة ة ر       زنؤولملت ر     قلةز  ر     لختلا ر    اب  
ك
  ليدمل
ك
 ر   ق   ر    

 
ك
 جاايمل
ك
 ر    أل ر         زنل  مللية ر      زنل    ر      ل ملأنة ر      ا    زنا ر     زمتا  ر     قذز ر      م ل مل  ر  لي ر     

 ر   ذندددددددك ر      فيادددددددة   ر        ز خددددددد لملت  ر   ت دددددددد ر     ن ددددددد الت ر        ملننلددددددد ة ر      قج بيدددددددة ر    املدددددددة

 
ك
 قنازليمل
ك
  ر       

ك
  فقمل
ك
       ن  مل . ر    ل    ر      يح أهمل ر    زنن  ر        نلتل     ر    

 

     يل : ر  لمل ر      زنفق   ر   هذ  ر     ق املو ر  لي رُ      ُيلتثقم

 
 
 أوال
 
 ر      زنحدددددددددد أ  ر         زنل  ملليددددددددددة ر      نل  نددددددددددة ر    ت ددددددددددةأ ر    زنندددددددددد  ر        ز ابددددددددددملل ر     ز ح دددددددددد  ر :   

 ر     زنددددد ف  ر       زودددددتخ زج ر    مطدددددمل  ر  لدددددي ر      زن  ندددددة ر     ح دددددة ر        ز ج بيدددددة  ر        دددددملن مئت

         بي  مل. ر           للتقملاهممل ر        زن ملا 

 

                                                      يددد رقلدددهريقتيددد  رزودددتيفملارزناددد زالر زن ودددةور بددد الترز خددد لملتر

                                                             زنندددد رتقددددد ل ملرزفأزازترزن مللدددددةر دددددملنل   رزنل  ملليددددةر ملودددددت  ملاراددددد أرلدددددير

                      تلكرزنا زالر زن  الت ر

 

  ر

  نذنك

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 ثانيووووووووا
 
 ر          زن ملادددددددد زت ر        زفيدددددددد زأزت ر   الددددددددى ر       زنتةج ددددددددة ر        زن وددددددددةو ر       زنادددددددد زال ر :     

      ز   : ر     الى ر        ز ج بية  ر        ملن مئت ر        للتحقتهمل ر   قلى ر       زن ملا   ر         زنفةزا 

 ر   امددددددم ر        زنقددددددمللة   ر  لددددددي ر  23 ر     زنددددددملأ  ر     ق اددددددملو ر      مةجددددددل ر       زنتةج ددددددة ر       زنادددددد ي ة -

 ر    ن ددملو ر      زنلحقددة ر          زنةزالددملت ر      زن مللددة ر       زنةزالددة ر       )مددمللة   ر          ت د يئاهمل ر    2221 /   612

  ر       زنا ي ة ر      زمتطمل  ر     ر         زالوتم زا  ر     ج ة ر (    2221
ك
  فقمل
ك
        ز حلملب. ر    ن ة  ر    

 ر       زن قةنددددددددددددة ر      ز لددددددددددددةز  ر    اة س ر       قيدددددددددددد زأزت ر   الددددددددددددى ر       زنتةج ددددددددددددة ر       زنادددددددددددد ي ة -

  ر      زن   . ر     ض ي ة ر      ممللة   ر  لي ر      زنثملن  ر     زن ملب ر       املو ر     فقمل ر       ز ج بية

 ر       ز حقدددددة   ر     لدددددمل  ة ر       زنلدددد  ملت ر   الدددددى ر       زنتةج ددددة ر        زن ودددددةو ر       زنادددد زال -

        زنل لة. ر         زن ر  نية ر       ز حقة   ر     لمل  ة ر         زنل  ملت ر ة        زن ر  ني

  ر        زنلملف يي ر  اي ر       زن ملأا  ر    اوةو -
ك
  ح ز
ك
  ر    

ك
  جةز
ك
         ز ل    . ر         ملن  الا  ر    

 ر        زنليملودددية ر        زنفةضددديملت ر      أ زاددد   ر        تلدددتةفتهمل ر    زننددد  ر        زنق  دددلية ر      زن ودددةو -

 ر        ددددملن مئت ر         زوددددتيفملةهمل ر   يددددتم ر    يدددد  ر      ز خددددملاج ر   دددد  ر         زنل  ملليددددة ر           زنق  ددددليملت

 ر        زنليملودددية ر       زنفةضدددية ر مل   فتهددد ر     تمددملاس ر    زننددد  ر      زنحليدددة ر        ملن ملدددة ر   ق   ر       ز ج بيددة

        ل ملل مل. ر        زنق  لية ر   ق  

         زنطملازت. ر    اوةو -
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 ر     لحطدددددددددددملت ر      ددددددددددد لملت ر       زودددددددددددت ممل  ر    نقددددددددددملا ر       زن فئيدددددددددددة ر      زن ودددددددددددةو ر     ملفددددددددددة -

 ر       زنتحميددد  ر    اوددةو ر   قلدددى ر     قضددملفة ر       زن ح يدددة ر      زن ز دد  ر   ددد  ر         زنتةزجدد  ر        ز حمل يددملت

 ر        )زن اددددددددملئع ر       زنلدددددددفي ر      زن مللددددددددة ر           زنلدددددددتةأاملت ر       زن مل ددددددددملت ر   ددددددد  ر          زنتف يددددددد

 ر      يدددددد ف  مل ر    زنندددددد  ر      زن وددددددةو ر    فتهددددددمل ر    مددددددمل ر       زن فئيددددددة ر      زن وددددددةو ر    وددددددملا      ر       زن مللددددددة(

 ر       ز ل   دددددد  ر         ملندددددد  الا  ر     ذنددددددك ر       ز ج بيددددددة ر     زنلددددددفي ر  اددددددي ر         زن ح يددددددة   ر      زنددددددة ئا

        زن ق ل.

 

         زنةاازا. ر    لجلس ر  اي ر     ي  ا  ر       ق زا  ر       تح ي همل ر   يتم ر      اوةو ر     ض زال ر   قية -

 

 
 
 ثالثووووووا
 
 ر      زن مللددددددة ر         زنؤولددددددملت ر      زن مللددددددة ر       زفأزازت ر     ن ددددددمل   ر       زنتةج ددددددة ر      زن دددددد الت ر :     

 ر       ز از دددد   ر     ددددملاج ر ة     زنق لدددد ر       ز خدددد لملت ر  اددددي ر     زن ددددملو ر        زنقددددمللة   ر     ق ددددخملر ر       وددددملا  

   رر          زنل  مللية.

 

                                       رأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ ر مةجددلرمدد زارلددير       زالمتاددملا         تحدد أرا دد ر

              اي رزنملنية.
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              ) طواب  ) طواب              20012001  //  11  //  55            تار   تار               20012001  //      273273                                  ه مق القانو  رق  ه مق القانو  رق    33  هه      ةة        املاداملاد

    22      014014  //  44  //    1515            تار   تار               20142014  //      270270    ّ                   ّ               املعّدل بالقانو  رق  املعّدل بالقانو  رق  ((                املختاراملختار

 
 

 

 

     270                                         تتووووحلف موووووارد الصووووندوق )املعدلووووة بالقووووانو  رقوووو     : 3      املووووادة 

      (رلي:    2236 / 6 /  32 ر     تار  

                         . .ر)قندارن د  رن  ملليدة(ر ر    3222                            املتعريد  ىرادملتعرزنختدملار قيمدةر  . 3

                                                        الددىر دد رلختددملارق ريل ددقرزنطددملتعرالددىرجميددعرزن ددمللئتر زففددملأزتر

                         زن ملأمملترزن ملأا را ه.ر

 

 

 
 

                            ننددد ريقددد ارلجلدددسرقأزا رزن ددد    ر                        زنلدددملا زتر زن  دددملتر زنددد حرز  . 2

                                           م ةن ملرت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر زن ل يملت.

 

 
 

                        للملهمملتر ازا رزن ز لية.  . 1

 

                                  ه موووق القوووانو  رقووو  ه موووق القوووانو  رقووو    33  هه      ةة                    تعوووديل املوووادتعوووديل املووواد      ::                                  السوووابعة والتسوووعو  السوووابعة والتسوووعو                املوووادةاملوووادة

    ّ               ّ           املعوووّدل بالقوووانو  املعوووّدل بالقوووانو  ((                              ) طووواب  املختوووار) طووواب  املختوووار            20012001  //  11  //  55            توووار   توووار               20012001  //      273273

          20142014  //  44  //    1515            تار   تار               20142014  //      270270        رق  رق  

 

                    )ممللة رادملتعرزنختدملا(ر ر    2223 / ر   221               ليرزنقمللة راممر ر 1            ت    رزنملأ ر

 :               ت  حر مملريأت 

  :                       تتحلف موارد الصندوق مق ه

ُ                       ادددددملتعرُيدددددد  ىراددددددملتعرزنختدددددملار قيمددددددةر - 1                  . .ر)ر ملددددددةررال ر ر     20222     

                                                     ن دددددددد  رن  ملليددددددددة( ر الددددددددىر دددددددد رلختددددددددملارق ريل ددددددددقرزنطددددددددملتعرالددددددددىرجميددددددددعر

  تر                                                      زن مللئتر زففدملأزتر زن دملأمملترزن دملأا را ده ر مدملرالدىرزفأزاز

                                                          زن مللددةرر زنؤولددملترزن مللددةر زن لدد يملتر  ملفددةرزن زجددعرزن  يددةرادد ور

                                                      زوددددتئورزن ددددمللئترزن ددددملأا رادددديرقلرلختددددملارقذزرنددددمرتتاددددميرزنطددددملتعر

 .      زنختملا

                                                      تددددددتمرا ملاددددددةرزنطددددددملتعر إ دددددد ز ر ازا رزنملنيددددددةر فددددددقرز لددددددة رزنت  ددددددةر

  .                                          فل زارزنطةزتعرزنملنيةر ن مل  رقأزا رزن      

ارلجلدددسرقأزا رزن ددد    ر ر                      زنلدددملا زتر زن  دددملتر زنددد ح - 2                               زننددد ريقددد  

 .                                         م ةن ملرت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر زن ل يملت

هددددملرلجلددددسرقأزا ر - 3 ددددلةرلدددديرزنختددددملايير زنندددد ريق                                                         زال ددددر ز ملترزنح  

 .                                           زن     رت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر رزن ل يملت

 . "                                للملهمملتر ازا رزن ز ليةر زن ل يملت - 4

 

م ر    مل  ر  نمل
 
 زنتقخ
 
  ر        زنل  مل   ر       زالمت ملأ ر     ر      ز حملل  ر     

ك
   ةلمل
ك
 ر       زنل ةزت ر     ر     

 ر   دددد  ر         زاللخفددددملا ر        ز جددددةا  ر     زنلددددلع ر     قودددد ملا ر   دددد  ر       زنطددددملا   ر         زالاتفددددمل  ر      ز   دددد  

 ر   الددل ر      زلخفددملا ر   قلددى ر   قأ  ر  مدد  ر       زنخددملت   ر   ندد   ر        زنددةزا    ر      ل ددمللئت ر     ال ددملت

         زنطةزتع  ر   الى ر       زنخملت  

  ر     ضددددايلة ر        نل دددد      ر      زنملنيددددة ر      زنددددةزاأ ر     مللدددد  ر    نددددمل
ك
 جدددد ز
ك
  ر        لتأتيددددة ر   

ك
   دددد ز
ك
 ر  لددددي ر    

        زنختملا  ر    املتع ر    يع ر       قي زأزت

 ر       ددد  ر    تلدددا  ر      زلخفاددد  ر  مددد  ر      زنطدددملتع ر    يدددع ر  لدددي ر       زنتأتيدددة ر        زفيددد زأزت ر      مللددد ر    ندددمل

 
ك
 جدددددد ز
ك
 ر       زنلدددددددتج   ر         زالمت ددددددملأية ر      ز  ضددددددمل  ر    تلددددددبل  %ر  22 ر  اددددددي ر    تايدددددد  ر      نلدددددد ة ر   

          زنختملايي  ر   بهمل ر    يقةو ر    زنن  ر       زن مللئت ر   الى ر         ر    تلا  ر     زنطلل ر        زلخفملا

 
ك
  تددددددد زا مل
ك
 ر   ددددددد  ر       مللدددددددة ر      قضدددددددملفية ر    ك ا دددددددملاك  ق ر      زن مللدددددددة ر       زنةزالدددددددة ر     تحميددددددد  ر    ن ددددددد و ر       

 .    ئأ  زن ر   بهمل ر     تم    ر    زنن  ر      زنظ   

 ر     مللد  ر   أفدع ر  لدي ر      ز لدةا  ر     ت مل ج ر  نم ر    مل  ر     ر     يتمكي ر  ني ر        زن       ر  ق  ر     بممل 

 :     قهم مل ر     قو ملب ر    ن    ر      2222 ر     زن ملو ر     ر        زنختملايي ر       للتحقملت

        زنةجةأ  ر        زال تيملا  ر   لق  ر   قلى ر   قأ  ر    زنذل ر       زنطةزتع ر    يع ر     ر      زنك    ر     زن ق   -

 ر    2234 ر–      2232 ر     ندد  ا  ر        زنختددملايي ر       للددتحقملت ر     دد فع ر        زن دد      ر    ميددملو -

 .        زال تيملا  ر     ر     قضمل   ر      زلخفملا ر   قلى ر   قأ  ر    زنذل ر    ز ل 

   .ر   .   ر    2222 ر   قلى ر      زنطملتع ر    ميمة ر   افع ر     يتةجل ر    نذنك
ك
  د ال
ك
  .ر   .   ر    3222 ر  لدي ر   

دددة ر       ز خاي ددة ر     تحميددد  ر     ادد و ر        قي زأزتدده ر     ايدددملأ  ر  لددي ر        زن ددد      ر     يددتمكي ر   نادد   ر    قي 

 ر       قلاملليددددددة ر   قلددددددى ر        ملفضددددددملفة ر        نل دددددد      ر       للددددددملهمملت ر  لددددددي ر      قضددددددملفية ر      تاددددددملنيا

 ر       ز ح ددة   ر      ل هددمل ر        زفيدد زأزت ر     ايددملأ  ر   الددى ر     تلددملا  ر     ق دد    ر     لددةزاأ ر  اددي ر     زن حدد 

 ر      تلددتخ و ر      زنندد  ر      زن ددملا  ر   دد  ر      زنةأاددة ر      ز لددةز  ر     فةزادد  ر  لددي ر       قيدد زأزت ر   الددى

   (.      زنختملا ر     الية  )ر ر     و ةزت ر 4 ر    

  .    2223 / 3 / 2      تدملاي ر ر    2223 /   221               لديرزنقدمللة رامدمر ر 1            ت د ي رزندملأ ر       زمرد زلر   تدمر       ل لك،
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  رر        ادددملتعادددملتع    )ر)ر  رر        22232223  //  33  //  22  رر          تدددملاي تدددملاي   رر        22232223  //      221221  رر      امدددمامدددم  رر                زنقدددمللة  زنقدددمللة    رر    لددديلدددي    "ر"ر  66  ""  رر          زندددملأ زندددملأ 

          22362236  //  66  //    3232  رر          تملاي تملاي   رر        22362236  //      222222  رر      اممامم  رر                   ملنقمللة   ملنقمللة    رر            زن    زن      ((            زنختملازنختملا

 

 

 

 
 

 

.
ك
 ياة رقن مل راملتعرزنختملارقنازليمل
ك
                               

          رقوووو رقوووو                     القووووانو  القووووانو          مووووقمووووق    ه ه   44  هه              املووووادةاملووووادة              تعووووديلتعووووديل      ::                                  الثامنووووة والتسووووعو  الثامنووووة والتسووووعو                املووووادةاملووووادة

                      بالقووووانو  بالقووووانو          ّ     ّ املعووووّدلاملعووووّدل  ((            املختوووواراملختووووار            طوووواب طوووواب     ) )             20012001  //  11  //  55              تووووار  تووووار              20012001  //      273273

          20142014  //  44  //    1515              تار  تار              20142014  //      270270          رق رق 
  

 ددددددددد   رزندددددددددملأ ر"
ُ
            ت
ُ
            )مدددددددددمللة رادددددددددملتعر ر    2223 /   221                 "رلددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر 6 

 :               ت  حر مملريأت  ر    2236 /   222                        زنختملا(رزن    ر ملنقمللة ر

ر ختمرزنختملا ه
ك
رلم ةاز

ك
            ياة رقن مل راملتعرزنختملارقنازليمل

ك
       

ك
                              . 

                                      ختدددددددملارادددددديرقن دددددددمل رادددددددملتعرزنختددددددملارالدددددددىرزن دددددددمللئتر            قذزرزلت ددددددعرزن  - 2

                                                          زففملأزتر زن ملأمملترزن ملأا ررا ه رالىرقأزا رزن د    رتةجيدهر

ارزاللت ددددددمل ريحدددددد ورلدددددديرت دددددددرق ر دددددد رتقدددددد يمملتر                                                        قلددددددذزارندددددده ر قذزرتكدددددد  

 .                                         زن     ر ق زاري  ارايرلجلسرقأزا رزن      

ر  ادملو - 1
ك
      ق(ري مل راملتعرزنختملارقلىرزن ملاةرزن   رن مر فقمل
ك
      زندملأ ر ر                                             

     3142 / 5 / 2      تملاي ر ر  42                       ليرزن وةورزال ر ز  راممر ر  22

                                                      يجددةارق ري ددمل راددملتعرزنختددملارل مل دد  رقلددىرزنختددملاييرق را ز دد ر  (   ب

                                             زنختدددددددددددملايير ددددددددددد رن  دددددددددددمل ر ةزودددددددددددطةرقلددددددددددد  رزن ددددددددددد    رزنتددددددددددددملتعر

 .                                   نل     رزنت مل   رنلمختملايير  رن  مل 

                                             يلددددددددددتفي ر ملاددددددددددةرزنطةزتددددددددددعرزن   دددددددددد  ر زنختددددددددددملايير ا ز دددددددددد ر  (   ت

                       %رلدديرميمددةرزنطةزتددعرتحلددمر 2                 يرلدديرج ملنددةرمدد اهملر       زنختددملاي

ر  املورزنملأ ر
ك
رليرقل رزنطةزتعرزنللمةرن مر فقمل

ك
             ن مرولفمل

ك
                               

ك
        

 . "    3142 / 5 / 2      تملاي ر ر  42                   ليرزن وةورزال ر ز  ر ر  26

 

 ر        زنقددمللة   ر    زند   ر    لدل ر        دةزجبهم ر       يقةلددة   ر ال ر       زنخدملت   ر   ت دد ر  ق  ر    ت د  

 ر     اددددددددد هم  ر       زن دددددددددملأا  ر       زن دددددددددمللئت ر    جميدددددددددع ر   الدددددددددى ر      زنختدددددددددملا ر    ادددددددددملتع ر       إن دددددددددمل 

 ر       زنطل دملت ر       زودتق مل  ر     د فد ر      زن  يدة ر       زند  زا  ر      زنردازو ر   ا و ر   قلى ر    ضملفة     ملف 

 ر        زنت دملليم ر   اغدم ر      لختدملا  ر    ادملتع ر     جدةأ ر    أ    ر  لي ر        زنختملايي ر  اي ر       زن ملأا 

دد  ر  لددمل ر    فدق ر      زن  يددة ر          زنددةازازت ر      ز ج ددملت ر  اددي ر       زن دملأا   ر     زنددملأ  ر    اليدده ر    ل  

       2236 /   222 ر          ملنقمللة   ر     زن    ر    2223 /   221 ر        زنقمللة   ر  لي ر       زن زت ة

 

 ر  لدي ر       زن   د   ر      زن ملاة ر   م   ر  لي ر      زنلة   ر     ر       زنطةزتع ر    يع ر   ا ل ر  ق  ر    ممل

 ر      زنطددملتع ر    تددةف  ر      زنختددملا ر     الددى ر      زنددةزاي ر   الددى ر      ويلدد    ر      زنملنيددة ر      ازا  ر   م دد 

 ر     قن دمل  ر  لدي ر      زنختدملا ر    يم دع ر   ودبل ر  قل ر  لي ر     يح    ر   لممل ر       ز  مملت  ر    جميع ر    

 ر     ايددملأ  ر         بملنتددملل  ر        زن دد      ر       قيدد زأزت ر     ايددملأ  ر   قلددى ر         ملن تيجددة ر      يددؤأل ر      زنطددملتع

 ر        ملنلدددة   ر      زنطدددملتع ر   ادد ل ر  ق  ر   قلدددى ر        ملفضدددملفة ر       نلمختددملا ر      زنق لدددة ر       ز خدد لملت

  ر        زن       ر     ر       زنليةنة ر     ايملأ  ر   قلى ر     ويؤأل
ك
   ال
ك
 ر        د   ر     ميدة ر     جةأ ر  لي ر   

  .       زنطةزتع ر     لخا   ر  لي

 

 

 ل لك،

      تدددددددملاي ر ر    2223 /   221               لددددددديرزنقددددددمللة رامدددددددمر ر 6            ت دددددد ي رزندددددددملأ ر ر      زمرددددددد زل ر  تددددددم

2 / 3 / 2223    .  
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح لنص الحاليا

                                                    )املوازنوة العاموة واملوازنوات )املوازنوة العاموة واملوازنوات             20192019  //  77  //    3131            تار   تار             144144                        القانو  رق  القانو  رق  

      (:(:        20192019                        امل حقة لعام امل حقة لعام 

                                                                      تعووووديل مووووودة صووووالحية جوووووواز السووووفر والرسووووووم تعووووديل مووووودة صووووالحية جوووووواز السووووفر والرسووووووم                                 املووووادة العشووووورو :املووووادة العشووووورو :

                    املتوجبةاملتوجبة

       )قووانو        2018 / 4 /  18      تووار       79               مووق القووانو  رقوو      38           تعوودل املووادة 

            ( موووودة صووووالحية     2018                     املوازنووووات امل حقووووة لعووووام                  املوازنووووة العامووووة و 

                                           جواز السفر والرسوم املتوجبة علي  بحيث تصبح:

       )ت ظدديمر ر    3145 / 3 / 5      تددملاي ر ر  45 /  33               لدديرزنقددمللة رامددمر ر 2           ت دد  رزنددملأ ر

 ر  55 /  64               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 6                               جدددددددددةزازترزنلدددددددددف رزنل  ملليدددددددددة(ر زندددددددددملأ ر

            ت  يئاهمل:

 ر    3145 / 3 / 5      تدددددددددملاي ر ر  45 /  33               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 2           ت ددددددددد  رزندددددددددملأ ر ر   أ .

                                                  )ت ظيمرجةزازترزنلف رزنل  مللية(ر حي رت  حر ملنتملل :

ُ                                                     ُي طدديرجددةزارزنلددف رندد  رودد ةرق رثددئترودد ةزترق ر مددسرودد ةزترق ر

رنطللرزنلت    ر ُي    رنقملاراومرج ي .
ك
                ُ                    ال رو ةزتر فقمل
ك
               

                ت ددددددد يئاهملر حيددددددد ر ر  55 /  64               لددددددديرزنقدددددددمللة رامدددددددمر ر 6           ت ددددددد  رزندددددددملأ ر ر  ب.

              ت  حر ملنتملل :

 

 

 

 

          لسووووفر لسووووفر                                             تعووووديل موووودة صووووالحية جووووواز اتعووووديل موووودة صووووالحية جووووواز ا      ::                                  التاسووووعة والتسووووعو  التاسووووعة والتسووووعو                املووووادةاملووووادة

                املتوجبةاملتوجبة                                    اللبناني والرسوماللبناني والرسوم

 ر    2231 /  22 /  13      تدملاي ر ر   366                                   ت   ررزنملأ رزن ل   رليرزنقدمللة رامدمر

             ( رلدددد  رلددددئ يةر ر    2231                                       )رزنةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةرن ددددملور

                                           جةزارزنلف ر زن وةورزنتةج ةراليهر حي رت  ح:

 
 

 ر    3145 /  23 /  25      تدددددددددملاي ر ر  45 /  33               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 2           ت ددددددددد  رزندددددددددملأ ر

               لدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر 6          ة(ر زنددددددملأ ر                              )ت ظدددددديمرز جددددددةزازترزنلددددددف رزنل  ملليدددددد

            ت  يئاهمل: ر    3155 /  22 /  23      تملاي ر ر  55 /  64

 ر    3145 /  23 /  25      تدددددملاي ر ر  45 /  33               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر 2           ت ددددد  رزندددددملأ ر ر-  قر

                                                    )ت ظيمرز جةزازترزنلف رزنل  مللية(ر حي رت  حر ملنتملل :

رنطللر
ك
      ي طيرجةزارزنلف رن  ر مسرو ةزترق رال رو ةزتر فقمل
ك
                                               

  .                             زنلت   ر ر ي   رنقملاراومرج ي 

 ر    3155 /  22 /  23      تددملاي ر ر  55 /  64               لدديرزنقدمللة رامددمر ر 6           ت د  رزنددملأ ر ر–  بر

                              ت  يئاهملر حي رت  حر ملنتملل :

 

 

 

 

                                                 ي  رزن  نيدددةر قفاددد رزنمملاودددملترزننددد رتةمددد  ربهدددملرزن ظمدددةر       ق رزن دددمل ر -

                           رتقيددددد  ر اددددد  ا رميدددددملورزنددددد   رICAO                      زن  نيدددددةرنلط ددددد ز رزنددددد   

         (روددد ةزت ر 2                                         إلددد زارجدددةزازترودددف رالرتقددد رلدددئ ي هملرادددير مدددسر)

ر حللرزنلت  ر  32                         الرتاي رلئ ي هملرايرال ر)
ك
             (رو ةزتر)رأزاممل
ك
               

 . (  ICAO Annex 1  – Facilitation                 زن ملأارايرزاليامل 

                                                       ق ر ملفددةرأ  رزن ددملنمرالرتلددمحرنلملددملف يير ددمللل رجددةزازترزنلددف ر ر-

                     (رق ددددددددد  ر ملالوتح دددددددددمل رالدددددددددىر 4                         زننددددددددد رتقددددددددد رلدددددددددئ ي هملراددددددددديرودددددددددتةر)

                                                         تأ   زترأ ة رقلىرقازضتهمل رز ل رزنذلريج  رليرجةزازترزنلف ر

                                                    زنندددد رتمدددد حرندددد  رودددد ةر ز دددد  رغ دددد رلددددمل حةرنئوددددتخ زورت دددد رلدددد  ار

 .                   (رق   رالىرقل زاهمل 4     وتةر)

                                                      رزف قددملارالددىرجددةزازترزنلددف رندد  رودد ةر ز دد  رق رثددئترودد ةزتر ق ر-

رايملأ رض  رزن م ر  رز ليرزن ملورلتيجة
ك
                                    لير ألهر تممل
ك
            : 

 .                                                      زاتفمل ر ت   رتق يمرزنطل ملتر  رزن ز ار زنتلبلر ملالاأ ملو ر- 

  ر-
ك
 زاتفمل رقا زأرزنطل ملترزنن ريتمرل مل ج هملرل  ايمل
ك
                                              . 

                        دد زار قلدد زارجددةزارزنلددف ر ر                                 لدديرلمل يددةرزنتالفددةرزنملأيددة رفددإ ر لفددة ر-

رلتيجددةرتدد هةارودد  رلدد  ر
ك
                     زن يددةلر لرزاتف دد رتلددا ر   دد رلددؤ  ز
ك
                                

                                                            زنل   رزنل  ملليةرلقمل  رزن  الارز ل     رالويمملرفيمملر  رزن وةور

                                                      زنلتةفمل رايرجةزازترزنلدف رزنم ة دةرند  رود ةر ز د  رق رثدئتر

 .      و ةزت

 .                  ايملأ ر  رزفي زأزت ر -
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 األسباب املوجبة النص املقترح لنص الحاليا

ر ر        زارزنلف                    تح أراوةورقل زارجة 
ك
رلم داز

ك
 زن ملألرزنذلرالريحم راممدمل

ك
      

ك
                       

          مملريل :

 

 قيمة الرس  نوع الرس 

 )ل.ل.( جواز سفر

       60،000        ملدة سنة

        200.000              ن  رثئترو ةزت

        300.000              ن  ر مسرو ةزت

        500.000              ن  رال رو ةزت

 

 

 

 

 

 

                                    تح أراوةورقل زارجةزارزنلف ر مملريل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الرس  الرس  املقترح

 جواز سفر : 

  
              ملدة خمس سنوات    ل.ل         600.000

              ملدة عشر سنوات    ل.ل      000,   200 . 1
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 األسباب املوجبة

 20222022  الت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعدي

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

     2003                      ( ملوحق بموازنوة عوام    9             جودول رقو  ) 

 

 

 
 

 
 

 نوع

 الرس 

 النص القانوني

 موضوع التعديل

 قيمة الرس 

 )ل.ل.(

           جدددددددددددددددددددددةزارودددددددددددددددددددددف ر

              ن  مللددددددددددد رج يددددددددددد ر

          ندددددددددددددددددد  ر مددددددددددددددددددسر

 ر            وددددد ةزتريحمددددد 

ر
ك
رلميددددددددددددددددددداز

ك
 اممدددددددددددددددددددمل

ك
       

ك
     

               ا دددددد رتج يدددددد  ر

              نلمد  رذزاهدمل

         ياددددددددددددددددددددددمل رزلددددددددددددددددددددددىر

   لدددددددددددددددددير ر 6      زندددددددددددددددددملأ ر

        زنقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمللة ر

 ر  64 /  55

             ت  يئتدددددددددددددددددددددهر الر

            وددددددديمملرز جددددددد   ر

      زنلحدددددددددقر ر 1    امدددددددددمر

               قدددددددمللة رلةزالدددددددةر

     2222    املور

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

      ز  لى

3.222.222          

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

        زنثمللية

222.222        

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

        زنثملنثة

222.222        

                          زارليرل ي راملورز ليرزن ملو                               تح أرز امملورزنم ا ر فئملاهملر ق  

 

 

                       تعديل وإضافة رس  جديد     : :           املائةاملائة              املادةاملادة

      ُ                                                      ي دد  ر ُياددمل رزلددىرز جدد   رزنت لددقر تح يدد رميمددةرزن وددةورزنلددتةفمل راددير

رلم ددددا ر رزن  ددددةررررا هددددملر دددد رز جدددد   ر
ك
                                 جدددةزازترزنلددددف رزنندددد رتحمدددد رقاممللددددمل
ك
                             

    الدددةر           )مدددمللة رزنةز ر    2221 /  32 /  12      تدددملاي ر ر   612                     /رزنلحدددقر ملنقدددمللة رامدددمر 1     امدددمر/

             ( رلملريل :رر    2221                             زن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور

 
 

 

 )بالليرة اللبنانية(      

  
 نوع الرس 

النص القانوني موضوع 

 التعديل
 الرس  املقترح الفئة

         جووووووواز سووووووفر   1

           لبنوووواني ملووووودة 

    خمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس 

      سوووووووووووووووووووووووووووووونوات 

 
 
 يحمووول رقموووا
 
         

 
 
 مميزا
 
      

   موووووووووووووووق    4           تعووووووووووووووودل املوووووووووووووووادة 

    46 /  88            القوووووووووووووووانو  رقووووووووووووووو  

                وتعديالتووووووووووووووووووووو  ال سووووووووووووووووووووويما 

        / امل حوووق  9   /         الجووودول رقووو

                    بقوووووووووانو  موازنوووووووووة العوووووووووام 

     392 /    2002    رقووووووووووووو        2002

  /  9             والجوووووووووووووووووووووودول رقوووووووووووووووووووووو  /

                    امل حوووووووق بقوووووووانو  موازنوووووووة 

    رقووووووووووووووووووووووووووو        2003      العوووووووووووووووووووووووووووام 

2003    / 497    

   مووووووووووووووووووووووووووووووق 

      الفئوووووووووووووووة 

      األولى

5.000.000          

   مووووووووووووووووووووووووووووووق 

      الفئوووووووووووووووة 

        الثانية

4.500.000          

 
 
 
 

        )رمدددددمللة ر ر    2221 /  32 /  12      تددددملاي ر ر   612                    مددددملرق رزنقددددمللة رامددددمر ر-

         (رمد ر د أر ر    2221                                     زنةزالةرزن مللةر زنةزالدملترزنلحقدةرن دملور

                                /رل ددهر رميمددةرزن وددةورزنلددتةفمل راددير 1                دد رز جدد   رامددمر/

رلم ا                          جةزازترزنلف رن  ر مسرو ةز
ك
      تر تحم رقاممللمل
ك
               . 

        )رمدددددددددددددمللة ر ر    2235 /  26 /  35      تدددددددددددددملاي ر ر  21                 نددددددددددددملر دددددددددددددمل رزنقددددددددددددمللة ر ر-

       (ر رمدددددد ر ر    2235                                     زنةزالددددددةرزن مللددددددةر زنةزالددددددملترزنلحقددددددةرن ددددددملور

رنلمددملأ رزنلددملت ةرلددير ر  15                  تاددمير دد رزنددملأ رامددمر
ك
                   ل ددهرت دد يئ
ك
         

                                              مدددددمللة رت ظدددددديمرجددددددةزازترزنلدددددف رزنل  ملليددددددةر ر يدددددد رقلدددددد حر

 .             رال رو ةزت                                  جةزارزنلف ريم حرن  رو ةر رق ر مسرق

ريلدت   رق ري دملار  ر-
ك
                 نملر مل رزنةزمعرزنتلد يع رزندذ ةاررلفدمل
ك
                                   

 ر   612                     /رزنلحددقر ملنقددمللة رامددمر ر 1                       قلددىرت دد ي رز جدد   رامددمر/ر

                          زنلددددددت  رقاددددددئ ر ر ذنددددددكرلددددددير ددددددئ ر ر    2221 /  32 /  12      تدددددملاي ر

                                              قضملفةراوةورجةزازترزنلف رزنم ة ةرن  رال رو ةزتر

رنا رفئة
ك
رلم ا ر رت  مل

ك
         زنن رتحم رقاممللمل

ك
             

ك
                  . 

 .                                       ايملأ ر  رزفي زأزت رتطمل رزنفئملترزنيلةا  ر -

                                                   قن ملارزنفئدةرزنثملنثدةرلديراودةورجدةزازترزنلدف رزنند رتحمد ر ر-

                                              قامملورزنم ا  رن  ورزفم مل ر ل ةبةر  رزنتط يقر.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي
 

 

النص القانوني موضوع  نوع الرس   

 التعديل

 قيمة الرس  الفئة

         جووواز سووفر  2

           لبناني ملدة 

    عشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

      سوووووووووووووووووووووونوات 

     يحموووووووووووووووووووووووووووووووول 

 
 
 مميزا

 
 رقما

 
      

 
     

   موووووووووووووووق    4           تعووووووووووووووودل املوووووووووووووووادة 

    46 /  88            القوووووووووووووووانو  رقووووووووووووووو  

                وتعديالتووووووووووووووووووووو  ال سووووووووووووووووووووويما 

        / امل حوووق  9           الجوودول رقوو /

                    بقوووووووووانو  موازنوووووووووة العوووووووووام 

     392 /    2002    رقوووووووووووو        2002

  /  9             والجوووووووووووووووووووووودول رقوووووووووووووووووووووو  /

                    امل حوووووووق بقوووووووانو  موازنوووووووة 

    رقوووووووووووووووووووووووووو        2003      العووووووووووووووووووووووووووام 

2003    / 497    

   مووووووووووووووووووووووووووووق 

      الفئوووووووووووووة 

      األولى

12.000.000           

   مووووووووووووووووووووووووووووق   

      الفئوووووووووووووة 

        الثانية

9.000     . 000    

                                                          تحدد األرقام املميزة وفئاةها بقرار مق مدير عام األمق العام .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة املقترحالنص  النص الحالي

 

 

 

 

 

                ( ر)اوددددددددددةورزنفدددددددددد زألر 2                 (رلدددددددددديرز جدددددددددد   رامددددددددددمر) 3                ي دددددددددد  رزن  دددددددددد رامددددددددددمر)

      تدددددددملاي ر ر  22                                               زاللتقدددددددمل رزننلدددددددبية(رزنلحدددددددق ر ملن ودددددددةورزف دددددددر ز  رامدددددددمر

        ايدددددد ز ر ر  32      تددددددملاي ر ر   365                        ر زن وددددددةورزف ددددددر ز  رامددددددمر    3111 /  32 /  35

                                  ر ت  يئاهممل ر حي ري  حر مملريل :    3121

 
 

 نوع املعاملة
 أساس

 س الر 

معدل الرس  

 باملئة

                       فددد زألر ددددقرايقدددد راقددددملالر)لددددملر - 3

                        ا زرز  ممل (ر بيعرزنةفملا

            ميمددددددددةرزن قددددددددملار

     ز حق

2 

 

 

%ر ملننل ةرنلة  زترزنلك يةرزنن ر1يخفدرل   رزن ومرقلىر

ر122يتملك ملرزنل  مللية رايرز جاارليرميم هملرزنذلرالرياي راير

ر يط قرل   راومر رن  مللية  رزنذلر2للية رن    رز جاا %رالى

 للية رن   رن  مللية.رر122اي رايري

 

 

 
 

      (، (،   22                                  ( مووق الجوودول رقوو  )( مووق الجوودول رقوو  )  11                                  تعووديل البنوود رقوو  )تعووديل البنوود رقوو  )      ::          وواحوودوواحوود            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

                    االشووووترا ياالشووووترا ي                                                                                            )رسوووووم الفووووراغ واالنتقووووال النسوووونية( امل حووووق، باملرسوووووم )رسوووووم الفووووراغ واالنتقووووال النسوووونية( امل حووووق، باملرسوووووم 

            تووار   تووار             148148        رقوو  رقوو                      االشووترا ياالشووترا ي                    ، واملرسوووم ، واملرسوووم         19391939  //    1212  //    1818            تووار   تووار           2020        رقوو  رقوو  

                            ، وتعديالةهما.، وتعديالةهما.        19591959              حز را  حز را          1212

 

                         ( ر)اودةورزنفد زألر زاللتقدمل ر 2                 (رلديرز جد   رامدمر) 3    مدمر)             ي د  رزن  د را 

   ر    3111 /  32 /  35      تدملاي ر ر  22    امدمر ر        زال در ز                          زننلبية(رزنلحدق ر ملن ودةور

               ر ت  يئاهممل ر    3121        اي ز ر ر  32      تملاي ر ر   365    اممر ر        زال ر ز           زن وةور

                    حي ري  حر مملريل :

 
 

 نوع املعاملة
 أساس

 الرس 

معدل الرس  

 باملئة

 ر     ملن يع                    فدددد زألر ددددقرايقدددد راقددددملالر دددد - 2

                            )لملرا زرز  ممل ر بيعرزنةفملا(

            ميمددددةرزن قدددددملار

        ق رز حق

1 

 

                                              تلغىرجميعرزن  ةررزنن رتت ملاارلعرل رهذ رزنملأ .

 

رنأل ضمل ر
ك
        لظ ز
ك
  ر                   زنن رتم ربهملرزن ئأ  ر         زالمت ملأية    

رنلمددددددةزا   رنت ددددددجي راقددددددةأرزن يددددددع 
ك
                              تشددددددجي مل
ك
               لمددددددملريددددددةف رودددددديةنةر ر       

         نلخاي ة 

رنلتخمي ملت 2                  ي رق رل   رزند
ك
          %رقل حر    ز
ك
         ز ج ي    ر            

 

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

179 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 أو       ::            واثنووا واثنووا             املائووة املائووة               املووادةاملووادة
 
 أو إعفوواء مووق رسوووم قيوود اإلنشوواءات أقسوواما
 
    إعفوواء مووق رسوووم قيوود اإلنشوواءات أقسوواما
 
                                     
 
                                 

                                                      نوووووع فوووووي طوووووور اإلنشووووواء أو اإلنجووووواز نوووووع فوووووي طوووووور اإلنشووووواء أو اإلنجووووواز                                                     اإلنشووووواءات، العقوووووارات التوووووي  ااإلنشووووواءات، العقوووووارات التوووووي  ا

                      واإلعفاء مق واإلعفاء مق             20202020      آب آب       44                                                                    وتضررت نتيجة إنفجار مرفح بيروت في وتضررت نتيجة إنفجار مرفح بيروت في 

                                              الحصول على رخصة ترمي .الحصول على رخصة ترمي .

 

رق رزف لدددملازت رزن قدددملازتر
ك
                       ت فدديرلددديراودددةورميددد رزف لددملازترقملدددمللمل
ك
                                

     ل فددأر ر       زلفجدملا                                                زنند ر مللد ر د رادةارزف لدملارق رزفلجدملار تاد اترلتيجدةر

                           ادددمرقفدددملأ رلددديرز جدددي رزنل  دددمل  ر           رالدددىرق رت    2222   ربر ر 6           ددد  تر ددد ر

                                                         زنذلرقج  رق  ملارنأل نيةرزنتا ا رتثب رق رزن قدملارزنلدتفي رهدةر

                 تلددددا رالريمك هددددملرلددددير ر        زاللفجددددملا                            لدددديرضددددميرزن قددددملازترزنتادددد ا رلددددير

  ر        زف لملازت          امليةرمي ر ر      قلجملا 
ك
 قململلمل
ك
      .  

 

                                                مدددددددددملرت فددددددددديرهدددددددددذ رزن قدددددددددملازترلددددددددديرز ح دددددددددة رالدددددددددىرا  دددددددددةرتددددددددد ليمر

          ق رل مدملالر           ل  د سرلد   ر ر                                يلت ملارايرهذ رزن   دةر إفدملأ رلدي

                           ل دد مةرلدديرلقمل ددةرزن   ودد  ر دد ر      ودد ةزتر ر  32                  ن يددهر بدد  رتايدد راددير

رفتهملرق رزن  ملارلت  ر لمل  رنلر ليم.
ك
                                       ترلت   ز
ك
             

 

                                     بقووورار موووق وزراء املاليوووة واألشووولال العاموووة        تطبيوووق  ال           تحووودد دقوووائق 

                                                    والنقل والداخلية والبلديات والثقافة والدفاع الوط ي.

 

 

 

رنأل ضمل ر
ك
        لظ ز
ك
        اأاهدمل       زاأزأت                          زنن رتم ربهملرزن ئأ ر زنن  ر       مت ملأية  زال    

           ت      ل فأ       زلفجملا    ت  

رنل لملارزنذلرق  ثهرهذزر
ك
                        لظ ز
ك
          زاللفجملا     

              تلددددةيةرق ضدددددمل ر ر                                         لدددديرقجدددد رللددددملا  رزنددددملنك  ر دددد رقامددددمل رزنردددد ليم 

          اقملازاهم 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  نية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانو 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                  )زنةزالددددددددددةر)زنةزالددددددددددةر  رر        22312231  //  22  //    1313            تددددددددددملاي رتددددددددددملاي ر  رر      366366                              لدددددددددديرزنقددددددددددمللة رامدددددددددمرلدددددددددديرزنقددددددددددمللة رامدددددددددمر  رر    4242            زندددددددددملأ رزندددددددددملأ ر

          لكددد ارلكددد ار  رر    2626                                ( ر ت ددد ي رزن  ددد ر( ر ت ددد ي رزن  ددد ر        22312231            نل دددملورنل دددملور  رر            زنلحقدددةزنلحقدددة  رر                   زنةزالدددملت زنةزالدددملت              زن مللدددةرزن مللدددةر

            تدددددددملاي رتدددددددملاي ر  رر    4242        امدددددددمرامدددددددمر  رر                زال دددددددر ز  زال دددددددر ز                              زنلحدددددددقر ملن ودددددددةورزنلحدددددددقر ملن ودددددددةور  رر  33                            لددددددديرز جددددددد   رامدددددددمرلددددددديرز جددددددد   رامدددددددمر

                                          ة راومرزنطملتعرزنملل (ة راومرزنطملتعرزنملل (        )مملل)مملل  رر        31423142  //  55  //  22

 

                                        تعديل رسوم في وزارة الخارجية وامللتربي  

ر لرلدد رر دد  ري دد  راوددمرزنطددملتعرزنددملل رالددىرزن ددمللئترزنندد ر
ك
                                                    ئفددمل
ك
    

                                                         تقددددد ور ددددد ر ازا رز خملاجيدددددةر زن رددددد    ر زففدددددملأزتر زن دددددملأمملترزننددددد ر

                                           ت  ارا هملر حي ري  حر ملةررال رن   رن  مللية.

 

                       امل حوووق باملرسووووم اإلشوووترا ي    1                     ممووورر موووق الجووودول رقووو    24      البنوود 

                          )قانو  رس  الطاب  املالي(:      1967 / 8 / 5      تار       67    رق  

 

 ر  26

      لك ا 

                         لددددددةا رق دددددد زجرزنقيدددددد رلدددددديرسددددددجئتر

(ر  ددددد ر ثيقدددددةر
ك
            زنقيددددد ر)يلدددددتة ىرن دددددقمل
ك
                  

                             ا زجرق ر الأ رق رائ رق ر فمل .

      . . ر     3.222

 

          144144                              مووق القووانو  رقووو  مووق القووانو  رقووو          6060                              إللوواء نووص املووادة إللوواء نووص املووادة     : :           وثالثووةوثالثووة            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

            للعوووووام للعوووووام                                     واملوازنوووووات امل حقوووووةواملوازنوووووات امل حقوووووة                                  )املوازنوووووة العاموووووة)املوازنوووووة العاموووووة            20192019  //  77  //  33  11            توووووار   توووووار   

            امل حووووووق امل حووووووق       11                                      مموووووورر مووووووق الجوووووودول رقوووووو  مموووووورر مووووووق الجوووووودول رقوووووو          2424                                (، وتعوووووديل البنوووووود (، وتعوووووديل البنوووووود         20192019

                      )قوووووووانو  رسووووووو  )قوووووووانو  رسووووووو              19671967  //  88  //  55            توووووووار   توووووووار           6767        رقووووووو  رقووووووو                      االشوووووووترا ياالشوووووووترا ي                باملرسووووووووم باملرسووووووووم 

                            الطاب  املالي(الطاب  املالي(

  

 ر    2231 / 2 /  13      تدددددددملاي ر ر   366               لددددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر  42              يلغددددددىرلدددددد رزنددددددملأ ر

 ر  26               ( ر ي د  رزن  د ر    2231      نل دملور ر  قدة    زنلح ر          زنةزالملت                )زنةزالةرزن مللةر

      تدملاي ر ر  42    امدمر ر        زال در ز                زنلحقر ملن ودةور ر 3                   لك ارليرز ج   راممر

                                        )ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رني  حر مملريل : ر    3142 / 5 / 2

 

 

 

 ر  26

      لك ا 

                        ق:رزن دددددددددمللئترزننددددددددد رتقددددددددد ور ددددددددد ر

                          ازا رز خملاجيدددددددددددددددددةر زن رددددددددددددددددد    ر

                         زففددددددملأزتر زن ددددددملأمملترزنندددددد ر

          ت  ارا همل
 

        نقيددددد رلدددددير               ب:رلدددددةا رق ددددد زجرز

                     سددددددددجئترزنقيدددددددد ر  دددددددد ر ثيقدددددددددةر

                       ا زجرق ر الأ رق رادددددددددددددددددددددددددددددددددددددئ رق ر

      فمل 

      . . ر      22.222

 

 

 
 

      . . ر      32.222

 

 

رنلظ   رزنملنيةر
ك
               لظ ز
ك
                           زن   ةرزنن رتم ربهملرزن ئأ  ر           زالمت ملأية    

رنت   رميمةرزنل   رزنل  مللية 
ك
                              لظ ز
ك
      

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 األسباب املوجبة

 20222022  القانونية في مشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة على النصوص

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          22352235  //    3232  //    3232            تملاي رتملاي ر  رر    5252  رر                                                                          زنملأ رزنثملل ةر زن ل   رليرزنقمللة راممزنملأ رزنثملل ةر زن ل   رليرزنقمللة رامم

                                                                    )زفأزا رزنتاملللةرنل فمليملترزن ل ة()زفأزا رزنتاملللةرنل فمليملترزن ل ة(

 مصادر تمو ل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة::ر28املادة 

رزفور   رتط يق رتمةي  رزنتاملللةريمكي رناأزا  رزنةا ية زتيجية

 نل فمليملترزن ل ة ر زنب زلجرزنحليةرليرزن ملأارزنتملنية:

                                            زنةزالدددددةرزن مللدددددة رلدددددير دددددئ رزاتمدددددملأزترت لددددد رنل يئددددددةر - 3

                               زنةا يةرفأزا رزن فمليملترزن ل ة.

                        لةزالملترزفأزازترزنحلية. - 2

                زنق  ار زن  ملت. - 1

                                              زن     رزنةاق رنل يئةر)ا  رزن  ار ملن م رفيه(. - 6

                                            ثمملازترزنقطددددمل رز خددددملرر دددد رامليددددةرقأزا رزن فمليددددملتر   زوددددت - 2

ر لرلدد رر دد ريجددملارنأل ددخملرر
ك
                       زن ددل ة ر يدد  ر  ئفددمل
ك
                  

                                                زن  ددةي  رق رزنط ي يدد  رلدديرزنقطددمل رز خددملرر نل لدد يملتر

                                        زتحدددددددددددملأزترزن لدددددددددددد يملت رقادددددددددددحملبرزن مللدددددددددددد رزن   ددددددددددددةر

                                                 ن مل جددةرزن فمليدددملترزن دددل ةر /ق رل ز دددارزندددتخل رزن هدددملئ ر

                  زن تجدددددةرلددددديرل دددددمللل مر ر                           ل هدددددمل ر لددددد رزنطملمدددددةرزنك  بملايدددددة

                                           ملنلدددد كةرالددددىر لددددملبهمرز خددددملر رالددددىرق ريلتح ددددلةزر

                                                  الدىرزنرد  ي رزندئاور دد ر ازا رزنطملمدةر زنيدمل  ر الددىرق ر

                                           تتدددددددةلىرلؤولدددددددةر   بدددددددملارن  دددددددمل ر ددددددد زار ميدددددددملترزنطملمدددددددةر

                                           زن تجددةرتلددد  رقأ دددير خملدددةرالدد ر ملنمليدددةرلددديرلتةوددد ر

                                                 ت  فدددةر يدددعرزنك  بدددملارزننددد رت تمددد همل ريلغدددىرق ري دددحلرق ر

                                                                                  إضافة بند  إلى املادة الثامنة والعشرو  مق إضافة بند  إلى املادة الثامنة والعشرو  مق       ::       عة عة        وأر وأر             املائة املائة               املادةاملادة

                                  ملتكاملوة للنفايوات ملتكاملوة للنفايوات                   )اإلدارة ا)اإلدارة ا          20182018  //    1010  //    1010            توار   توار           8080                          القوانو  رقو القوانو  رقو 

                الصلبة(الصلبة(

 

      تووار       80                                               يضوواف إلووى املووادة الثامنووة والعشوورو  مووق القووانو  رقوو  

10  / 10  / 2018         

                                                 )اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة(، البند التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         لدديرقجدد رقضددملفةرل ددملأارج يدد  رنتمةيدد رزفأزا رزنتاملللددةرنل فمليددملتر

        زن ل ة 

 .زالمر زلجملارهذزر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                        زنرددددد  ي رزن طددددديرلدددددير ازا رزنطملمدددددةر زنيدددددمل ر ددددد ر     ي لدددددقر

                                            دددمل رلخملنفدددةرزنددد   رندددهرزنلددد  طرزننددد رالدددىرقوملوددد ملر

                                      لدددددددددددددددددد حرزنردددددددددددددددددد  ي  ر أ  رق رير تددددددددددددددددددلرنلمخددددددددددددددددددملنارقلر

       ت ةيد.

                                            يجدددملارت ددد ي رزنلددد  رزندددذ ةار مةجدددلرل ودددةوريتخدددذر ددد ر

رالدددىرزمرددد زلر ايددد لرزنطملمدددةر زنيدددمل ر                  ك                                لجلدددسرزندددةاازار  دددملاك

           زن يئة.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ورزنتملنية:      زن وة  - 4

 اوددددةورل مل دددد  رندددداأزا رزنحليددددةرنت طيددددةر لفددددةرجمددددعر                                          

                            زن فمليملتر لقل ملر ط  رف ملنة.

 اودددددةورغ ددددد رل مل ددددد  رنلخاي دددددةرنت طيدددددةر لفدددددةرل  لدددددةر                                          

                                             ل مل جددددةرزن فمليدددددملترزن ددددل ةر زندددددتخل رزن هددددملئ رل هدددددمل ر

                                               الدىرق ري ددملا ر ملننلدد ةرنداأزازترزنحليددةرزنندد رتتددةلىر

رن
ك
رتط يقدددمل

ك
رق رجاايدددمل

ك
  هدددذ رزن  لدددةر ليدددمل

ك
       

ك
         

ك
              لمدددملأ رزنتملوددد ةر               

                                           لدديرهددذزرزنقددمللة  رقضددملفةرهددذ رزن وددةورالددىر  دد هملر

  .      زنلتق                   ليرزن     رزن ل لر
 

 رنكميدددةرق رلةايدددةر
ك
                اودددةورالدددىرت ددددرزن تجدددملتر لددد ة
ك
                         

                                       زن فمليدددددددددملترزن تجدددددددددةر دددددددددئ رت دددددددددني  ملرق رلددددددددديرجددددددددد زار

رن  قرللؤ نيةرزن تج
ك
                   زوتخ زل ملر ذنكرتط يقمل
ك
                     .  

 

    يمددددددةر                                       تحدددددد أرأمددددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزنددددددملأ رالودددددديمملر ج ددددددةرم

رالدددددددىر                               م ودددددددةوريتخدددددددذر ددددددد رلجلدددددددسرزندددددددةاازار       زن ودددددددةور    ك      دددددددملاك

                                                زمرددددددددددددد زلر اازارزنملنيدددددددددددددةر زن ز ليدددددددددددددةر زن لددددددددددددد يملتر زن يئدددددددددددددةر

                   زنت ميةرزفأزاية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  نية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانو 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  20182018//44//1313تار   تار     7878مق القانو  رق  مق القانو  رق    2929مق املادة مق املادة   11البند البند 

  )قانو  حماية نوعية الهواء()قانو  حماية نوعية الهواء(

 

 

ث :ر29املادة   يدف (: –                ّ  تطبيق مبدأ )امللو 

 

 

 

 

 

 

 

تر - 3 ر م ددددددددد قر)زنلدددددددددة 
ك
               امددددددددئ
ك
                    يدددددددد فع(رزن  دددددددددةررا دددددددددهر ددددددددد ر ر–   

 ر   الدددى ر      ت دددملا ل ر   اودددم رُ    ُيفددد ا ر      2222 /   666    امدددمر        زنقدددمللة ر

 ر      نل ددةزا ر       تلةي هددمل ر    أاجددة ر    لددل ر       املتحركووة ر      زن ددملأا ر        زل  ملثددملت

 ر    ك   ددددملاك  ر       زنددددةاازا ر    لجلددددس ر   دددد  رُ    ُيتخددددذ ر       م وددددةو ر     ذنددددك ر      زنحددددي  

            زن ل يملت. ر          زن ز لية ر        زنملنية ر      زن يئة ر      اازا ر      زمر زل ر   الى

 

مق القانو  مق القانو    2929مق املادة مق املادة   11تعديل البند تعديل البند   ::وخمسةوخمسةاملائة املائة   املادةاملادة

  )قانو  حماية نوعية الهواء()قانو  حماية نوعية الهواء(  20182018//44//1313ر   ر   تاتا  7878رق  رق  

 

      توووووووووار       78               موووووووووق القوووووووووانو  رقووووووووو      29         موووووووووق املوووووووووادة    1ُ   ّ        ُيعوووووووووّدل البنووووووووود 

ُ         )قوووانو  حمايوووة نوعيوووة الهوووواء(، بحيوووث ُيصوووبح كموووا       2018 / 4 /  13                                  

      يلي :

 

تر - 3 ر م ددددددددد قر)زنلدددددددددة 
ك
               امدددددددددئ
ك
                    يددددددددد فع(رزن  دددددددددةررا دددددددددهر ددددددددد ر ر–   

 ر   الدددى ر      ت دددملا ل ر   اودددم رُ    ُيفددد ا ر      2222 /   666            زنقدددمللة رامدددمر

 ر      زنحدددي   ر      نل دددةزا ر       تلةي هدددمل ر    أاجدددة ر    لدددل ر ا     زن دددملأ ر        زل  ملثدددملت

 ر      زمردد زل ر   الددى ر    ك   ددملاك  ر       زنددةاازا ر    لجلددس ر   دد  رُ    ُيتخددذ ر       م وددةو ر     ذنددك

  .         زن  ملاة ر          زن ل يملت ر          زن ز لية ر        زنملنية ر  ئة    زن ي ر      اازا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر

 
 

                                                     لددديرقجدددد رفدددد ارزن وددددةورزنت ددددملا يةرالددددىرزل  ملثددددملترزن ددددملأار ملفددددةر

                          نيسرزن ملأارزنتح  ةرفق  

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 ب املوجبةاألسبا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

  ر

                                                                            إعفوواء مووق الرسوووم للسوويارات واملركبووات غيوور إعفوواء مووق الرسوووم للسوويارات واملركبووات غيوور     : :         وسووتةوسووتة            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

                أو التوي أو التوي     iinn  HHyybbrriidd))--((HHyybbrriidd;;  pplluugg                                                        امللوثة للبيئة، الهجينة منهوا امللوثة للبيئة، الهجينة منهوا 

    ((((ffuullll  eelleeccttrriicc                لمهرباء لمهرباء                     تعمل على اتعمل على ا

  

                                                       ت فددددددددديرزنلدددددددددديملازتر زن   دددددددددملترغ دددددددددد رزنلةثددددددددددةرنل يئدددددددددة رزن جي ددددددددددةرل هددددددددددملر

(Hybrid; plug-in Hybrid)ق رزنندددد رت مدددد رالددددىرزنك  بددددملار ر                          full 

electricودددةزار مللددد رج يددد  رق رللدددت ملةرالريتجدددمل ارتدددملاي رلددد   ملر ر                                                

رلديرتدملاي ز               ئ رثدئترود ةزتر ر         زوت  زأهمل                  زنلنت  ر زنن ريتمر
ك
        ات دملاز
ك
   ر      

                زنتملنيدددددددددة:رزن ودددددددددةور ر           %رلددددددددديرزن ودددددددددةو   322   لدددددددددير                 لفدددددددددملذرهدددددددددذزرزنقدددددددددمللة ر

                           زنددددددد ز ل  راودددددددمرزنت دددددددجي ر اوددددددددةور ر       زالوددددددد هئ               ز جم  يدددددددة راودددددددمر

                                              زنل  ر)زنياملليك(رن  رزنت جي رنلم  رز  لىرفق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         زن يئة ر ر    مملية         ليرقج ر

                                                      لدددديرقجدددد رقاطددددملار ددددةزفارنلمدددددةزا   رالددددىرزنتةجددددهرلحددددةرزودددددت ممل ر

             لةثةرنل يئة                     ويملازتر ل   ملترغ  رل

                  زنطملمةرزن ر  نية  ر      زو هئ                  ليرقج رز ح رلير

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                              موووووووووق املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو  موووووووووق املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو          3636                                            الفقووووووووورة األولوووووووووى موووووووووق املوووووووووادة الفقووووووووورة األولوووووووووى موووووووووق املوووووووووادة 

                                                                                        وتعديالت  )فرض رس  انتقوال علوى األمووال املنقولوة وتعديالت  )فرض رس  انتقوال علوى األمووال املنقولوة             19591959  //      146146

                            وغير املنقولة(وغير املنقولة(

 

 

 

 14ىرليرزنملأ رلزنفق  رز   

 

ر
 
رزوت ملأز رزن تقلة ر ز حقة  رز لةز  رميم رنلتاليا

 
رقوملومل  تتخذ

ك
                                           

ك
          

 نألو ملارزنلملا  ر تملاي :

 ملننل ةرنلةزم ملترز حملللةرن مليةرهذزرر13/32/2224 -3

 زنتملاي .

ر ملننل -2 رزنملأ  رهذ  رلفملذ رز ت زا  رز حملللة رنلةزم ملت                           ك  ة

  ن مليةرلفملذهمل.ر3/3/2222لير

ر -1 رز ت زا  رز حملللة رنلةزم ملت ر ملننل ة رزنةزم ة                                             ك   ة 

 ليرتملاي رلفملذرهذ رزنملأ .

 

 

 

 

 

 

      موووووق موووووق         3636                                                        تعوووووديل الفقووووورة األولوووووى موووووق املوووووادة تعوووووديل الفقووووورة األولوووووى موووووق املوووووادة       ::          وسووووويعةوسووووويعة                        املوووووادة املائوووووة املوووووادة املائوووووة 

                                    وتعديالتووووووو  )فووووووورض رسووووووو  وتعديالتووووووو  )فووووووورض رسووووووو              19591959  //      146146                                        املرسووووووووم اإلشوووووووترا ي رقووووووو  املرسووووووووم اإلشوووووووترا ي رقووووووو  

                                                  ال املنقولة وغير املنقولة(ال املنقولة وغير املنقولة(                                انتقال على األمو انتقال على األمو 

 

    رقووو            االشوووترا ي          موووق املرسووووم     36                           تعووودل الفقووورة األولوووى موووق املوووادة 

                                            وتعديالت  )فرض رس  انتقوال علوى األمووال املنقولوة       1959 /   146

                             وغير املنقولة(، تصبح كما يلي:

 

ر
ك
رنلتاليددددددارمدددددديمرز لددددددةز ر ز حقددددددة رزن تقلددددددةرزوددددددت ملأز

ك
 تتخددددددذرقوملوددددددمل

ك
                                           

ك
          

                       نألو ملارزنلملا  ر تملاي :

 
 

                                             لفددددددددملذرهددددددددذ رزنددددددددملأ ر ملننلدددددددد ةرنلةزم ددددددددملترز حمللددددددددلةرزنندددددددد ر -

                     ل رن مليةرلفملذهمل.

                                              ددددة رزنةزم ددددةر ملننلدددد ةرنلةزم دددددملترزنندددد رتح دددد رت ددددد ر -

                      تملاي رلفملذرهذ رزنملأ .

 

رقلىرزنت   رزنك   ر  رميمةرزن ملةرزنل  مللية 
 
                                            لظ ز
ك
     

رقلىرق رتلاؤرزنةاثةر  رزنت  يحرايرزنةفيملتر زنةزم ملترزنن ر
 
                                                          لظ ز
ك
     

 
 
رم يممل    ل 
ك
رتملاي رر           ر   رنل وم رزنف لية رزنقيمة رز خاي ة قفق 

   ة رزنةزم ة 

رن فعرميمةرزنتنايئترزنم ة ةرنلةاثة 
 
                                    لظ ز
ك
      

  ليرقج رز حفملظرالىر قة رز خاي ة 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح يالنص الحال

                                            )قوووانو  املوازنوووة العاموووة )قوووانو  املوازنوووة العاموووة             20192019  //  77  //    3131            توووار   توووار             144144                      موووق القوووانو  موووق القوووانو          4444            املووادة املووادة 

          ((        20192019                                            واملوازنات امل حقة لعام واملوازنات امل حقة لعام 

  

رلدديرزندملأ ر
ك
د  رزن وددةورزنلد ةيةرزنحدد أ ر دد رزن  د رثملليددمل           ت  
ك
           لدديرزنقددمللة ر ر  24                                          

   مدددددد ر                                  ت  يئتددددددهر زنندددددد رتلددددددتةفتهملر ازا رزن  ر    3122 / 3 /  31      تددددددملاي ر ر 3 /  22    امددددددمر

                        نت  حرالىرزنلا رزنتملل :
 

 

 
 

 إجازة عمل أو تجديد

 إجازة عمل
 مسبقة

 قيمة الرس 

 بعد التعديل

     .  ر         1.222.222     .  ر         3.222.222         فئةرق لى

     .  ر         2.222.222     .  ر         3.222.222          فئةرثمللية

     .  ر         3.222.222     .     رررر       122.222          فئةرثملنثة

     .  ر       1220222     .        ررررررر      22.222          فئةرازت ة

 

 

 

 

 
 

     .  ر       322.222 يقرلظملورأز ل رنلل  ملتت  

     .  ر       322.222 ت  يقرأ زورام رنلل  ملتر زنؤولملت

     .  ر    222.     2.222 ت  يقرلحا رض  رلخملنفة

     .  ر ر    222. 2  22 تلةيةرلحا رض  رلخملنفة
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        ((        20192019                              ات امل حقة لعام ات امل حقة لعام                                                           )قانو  املوازنة العامة واملوازن)قانو  املوازنة العامة واملوازن

 

 ر       زنةزالة ر      ممللة   ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تملاي  ر   366 ر           زنقمللة رامم ر  لي ر  66 ر     زنملأ  ر       يلغىرل 

                           يلت ملارا هر ملن  رزنتملل : ر (    2231 ر    ن ملو ر      زنلحقة ر          زنةزالملت ر      زن مللة

 
 إجازة عمل أو تجديد

 إجازة عمل

 قيمة الرس 

 بعد التعديل

 الرس  بالليرة اللبنانية            نوع املعاملة

 16.000.000     ق لى       م رفئةر ا ر     قجملا 

 11.000.000              ام رفئةرثمللية ر     قجملا 

 5.000.000              ام رفئةرثملنثة ر     قجملا 

 1.000.000              ام رفئةرازت ة ر     قجملا 

 5.000.000     ق لى                 لةزفقةرلل قةرفئةر

 5.000.000                       لةزفقةرلل قةرفئةرثمللية

 1.600.000                       لةزفقةرلل قةرفئةرثملنثة

 150.000                       لةزفقةرلل قةرفئةرازت ة

 500.000                            لظملورأز ل رنلل  ملتر زنؤولملت ر     ت  يق

  500.000                                ت  يقرأ زورام رنلل  ملتر زنؤولملت

رنتددددد   روددددد  رزن ملدددددةرزنةا يدددددةرز لددددد رزندددددذلريحدددددتمر
ك
                                         لظددددد ز
ك
    

                                              ضدعراودةور زم يدةرتمكديرزفأزازترزن  يدةرلديرت طيددةر

                                              تادملنيارقلد زارهدذ رزن دمللئترلدعرزال دذرت د  رزالات ددملار

                         زنةضعرزن يش  رنلمةزا    

 

 

                                              ق ر ازا رزن م رتاعرزنليملوةرزن مملنيدةر مدملري ز د ر ر    ممل

                                          زال ضدددددددمل ر زنتطدددددددةازترزفمت دددددددملأيةر زفجتمملايدددددددةر هددددددد ر

 ر                                               تتمثددددد ر ملنيدددددملر ةجدددددةبر ممليدددددةرزنيددددد رزن ملللدددددةرزنل  ملليدددددة

-  33 ر-  22      تددملاي ر ر 3 /  14                           يد رلد ارلديرقجدد رذندكرزنقد زار

                       ل  ةر ملنل  مللي  رفق  ر   324      ح  ر ر    2223

 

           ر ملن مللدددددد ر                                   بمددددددملرق رذنددددددكريدددددد  كسر ملنتلدددددد أر دددددد رزفتيددددددمل

                                                ز ج بدد ر لددهرفقدد ريددأت ر يدد راملللددةرت ددملفسرزنل  ددمل  رقالر

                       رزوت  ملازترلح أ 

 

                                                 مددملرز رزنددةازا رتطمددحرزلددىرتكدد يسرزنت مللدد رزفنكر   دد ر

                             تخفيارزنالفةرالىرزنةزاي ر               نتل ي رزن مللئت

 

      بمملر ر      زن ةية                                    ليره ملرزت رهذ رزن وةورزنن رت كسرهذ ر

              ملن مللدددددد رز ج بدددددد ر                             يطددددددمل رفقدددددد رزنددددددذلري يدددددد رزفوددددددت مللةر 

  .               في فعرتالفةرذنك
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                              )قووووووانو  املوازنووووووة )قووووووانو  املوازنووووووة             20192019  //  77  //    3131            توووووار   توووووار             144144                      مووووووق القووووووانو  مووووووق القووووووانو        45      املوووووادة 

    ((        20192019                                                          العامة واملوازنات امل حقة لعام العامة واملوازنات امل حقة لعام 

                                                تاددددددددملاارميمدددددددددةرزن  زلددددددددملترزنف  ضدددددددددةرالددددددددىرز جمللدددددددددلرزنخدددددددددملنف  ر ر- 3

                                ليرممللة رت ظيمرزن  ة رقلىرن  دمل ر ر  12   ر  14   ر  11   ر  12              املورزنةزأر

        زن دددددد  ر ر    3142 / 2 /  32                                       زفممللددددددةرفيددددددهر ز خدددددد  جرل ددددددهرزن ددددددملأار تددددددملاي ر

     2222 /   321          ملنقمللة ر

                                              يفدددددد اراوددددددمروددددددد ةلرقضددددددمل  ري ددددددملأ رل ددددددداراوددددددمرقجددددددملا رزن مددددددد ر ر- 2

                                  لدددددىرزفجدددددملا ر   رلددددد  ر ا ددددد رتج يددددد هملر ددددد رُ                   ُيلدددددتة ىرا ددددد رز ح دددددة را

                                                        ودددد ة رالددددىرزن مللدددد رز ج بدددد رزنددددذلريلددددتق ورا جددددهرق را جتددددهرق رق دددد ر

       زنفئدددملتر                                                     ق  ملادددهرق رز ددد  ر  ملتدددهرقلدددىرن  دددمل  ر يط دددقرهدددذزرزفجددد زارالدددى

                                     للرزنقمللة ر ز لظمةرزن ايةرزفج زا.ر

 ر    زنذل ر    3142 / 1 /  32                                             ت    رزنملأ رزنثملليةرليرزنقمللة رزن ملأار تملاي ر ر- 1

           لدديرزنقددمللة ر ر  64                   زن دد   ر مةجددلرزنددملأ ر ر   325   ر ر   322               يلددت   رزنددملأت  ر

 :           فقرلملريل  ر    2222 / 2 /  36      تملاي ر ر   321

                                                         دددددد رلخملنفددددددةر  اددددددملورمددددددمللة رزن مدددددد رق رزن زودددددديمر زنقدددددد زازترزنتخددددددذ ر

ر ر                                        نتط يقددهر ت فيددذ رت دد ارل تك تهددملرلددمل لرزن مدد 
ك
 وددةزارق ددمل رن  ملليددمل
ك
                 

ر
ك
 ق رقج بيمل
ك
                    ا رضد  ر قيمدةرترد ز لر                                زن ملل رز ج ب ر لتهمملرنتلط  رلح         

  .                                                    رللية  رن   رن  ملليةر  ملةرلئي  رن   رن  مللية

 

رلدديرتددملاي ر
ك
          يلددت ملارا هددملر دد ر ددمل رزنتلددةيةر ددئ ر ملددةرالدد  ريةلددمل
ك
                                             

                    ملنئدددةرلددديرميمدددةرلحاددد ر ر     الددد                              ت ظددديمرلحاددد رزناددد  ر مدددملري دددملأ ر

       زنا  .

                                                           ددد ر دددمل راددد ورقجددد زارزنتلدددةيةر دددئ رزن لدددةرزن دددة را هدددملرقادددئ ريحدددمل ر
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                              واالستعاضوة عنهوا واالستعاضوة عنهوا     ( (         20192019                                                                      وازنوة العاموة واملوازنوات امل حقوة لعوام وازنوة العاموة واملوازنوات امل حقوة لعوام                   )قانو  امل)قانو  امل

                  بنص جديدبنص جديد

 

      تددددددددملاي ر ر  66               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  66               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  62      زنددددددددملأ ر        يلغددددددددىرلدددددددد ر

 ر (    2231     ن دددددددددددددملور                  زنةزالدددددددددددددملترزنلحقددددددددددددةر ر              زنةزالدددددددددددددةرزن مللددددددددددددة       )مددددددددددددمللة ر ر    2231 / 2 /  13

  :                ا هر ملن  رزنتملل  ر        يلت ملا

 

 

 

 

 

 

 

                                 زن زودديمر زنقدد زازترزنتخددذ رنتط يقددهر ر                                دد رلخملنفددةر  اددملورمددمللة رزن مدد رز   -   ق

                                                 تحدددددددمل رزلدددددددىرزنحدددددددمل مرذزترزال ت دددددددملرر ي ملمدددددددلرل تكبهدددددددملرادددددددير ددددددد ر          ت فيدددددددذ  ر

                                                              لخملنفددددددةرنة دددددد هملرت  زلددددددةرتردددددد ز لر دددددد  ر ملددددددةرلئيدددددد  رن دددددد  رن  ملليددددددةر  ملددددددةر

                                                                  الدددد ييرلليددددة رن دددد  رن  ملليددددة.ر بددددمل حبسرلددددير دددد  رزلددددىرثئثددددةرز دددد  رق ر إ دددد  ر

                                  ا  رتك زارزنخملنفةر ئ رو ةر ز   .ر ر                               هملت  رزن قةبت   ر تاملاارزن قةبة

 

 

 

                                             تألي ملرنا  رزوتخ زورزن ممل رز جملللر فقملرنأللدة ر

                               لمل رزنل  مللي  رليرف ررزن م                  زنقمللةليةر ا ور 

                                            تمدددددد رايددددددملأ رزن قةبددددددملترالددددددىرزنخملنفددددددملتر زمردددددد زلر ضددددددعر

              ل رهذ رزنملأ .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                              زنخملنفدددددددةرقلدددددددىرزنحدددددددمل مرزنخت دددددددةرنتةميدددددددعراقةبدددددددةرلادددددددملافةر     لحاددددددد ر

                                        زن  زلةرق رزن جيرلير   رقلىرثئثةرق   .ر

 

                                                         ر مل رزنتك زار ئ رزنل ةرزنةز   رتاملاارميمةرلحا رزناد  ر

                     ذنكراقةبةرز حبس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          تفددد ارغ زلدددةرمددد اهملر ملدددةرلئيددد  رن ددد  رغ ددد رممل لدددةرنلتخفددديدرالدددىر ددد ر -   ب

ر دددددد   رقجدددددددملا رامدددددد رق رت  دددددد رزن دددددددفةر
ك
رقج بيددددددمل

ك
                              لددددددمل لرامدددددد ريلددددددتخ ورادددددددمللئ

ك
       

ك
                    

  ر                                                                   زنح أ ر  رهذ رزفجملا رق ر ملل رهذ رزفجملا رل  هيةرنمري م رقلىرتج ي همل.

                                           رزنلددد اةرق رز حددد سرزن لددد لر لفتشددد  رزن لددد يملتر                        تتدددةلىرزنقدددة رز ل يدددةر ا مللددد

         ض ط مل.         زنخملنفملتر ر                        ازا رزن م رلئ قةرهذ 

                                                          الريجددددةارلدددد حرزالودددد ملبرزنخففددددةر الرز حكددددمر ةمددددارزنت فيددددذر دددد رزنخملنفددددةر ر- ج ر

ر تصدددحيحر
ك
        زن تك ددةرلددديرلخدددملناروددد قرزلدددذزا رز رزلددذزارلددديريقدددةورلقمللدددهر طيدددمل
ك
                                                       

                       ت ددد أرزالجدد زا ر الريجدددةار                                         ز ضددملاهر يحكددمر ددد ر دد رلخملنفدددةرالددىر ددد  ر تت دد أر

                زأغملورزن قةبملت.

رلددددير ر-  أر
ك
    الريئ ددددقرزنخددددملنارزلددددملورزنحددددمل مرزذزرأفددددعر ددددئ ر ملددددةرالدددد ريةلددددمل
ك
                                                   

  رر   "ب"                                                          ت ظدديمرلحادد رزنادد  رز حدد رزالأ دديرنل  زلددةرزن  ددةررا هددملر دد رزنفقددد  ر

ر
 
 قال
 
                                     ر ملنةرتك زارزنخملنفةر ئ رل  رو ة.  

                      ةرزث دملارميمللدهر ة يفتدهر            ا  رزنخملنف                            زذزرت  ارز  همرنلمة ارزنة جر ر- ه

           ملالضددددملفةرزلددددىر                                                          ز رتلدددد بهمل رز را مدددد رزامملندددده رز رل  ددددهرلدددديرزنقيددددملوربهددددمل ري ملمددددلر

                                            ممللة رزن قةبملترت  زلةرترد ز لر د  ر ملدةرلئيد  ر     ر            ةررا هملر         زال املورزن

                                                                     ن   رن  ملليةر  ملةر ال ييرللية رن   ر بمل حبسرلير   رزلىرثئثةرز   رز ر

                               ز رالرتمدددددددد حرزالودددددددد ملبرزنخففددددددددةر الر مددددددددار ر                           إ دددددددد  رهددددددددملت  رزن قددددددددةبت   رالددددددددى

                                            زنت فيذ ر تاملاارزن قةبةررا  رتك زارز ج يمة.

                                                           ا د رت ي دد رلددمل لرزن مدد رياددمل رزلددىرزن وددمرزنتةجددلرالددىرقجددملا رزن مدد ر ر ر- ر  

                                            اومريلمل لراومرزنةزفقةرزنل قةر للرفئةرزن م .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

                      االلمترونوووويااللمترونووووي              املوقوووو املوقوووو         فوووويفووووي            إعووووال إعووووال           بوووودلبوووودل                  اسووووتيفاءاسووووتيفاء      ::          وعشوووورةوعشوووورة            املائووووة املائووووة         ادة ادة     املوووواملوووو

            العملالعمل                لوزارةلوزارة

 

  ر     زن مدد  ر      ازا  ر      تلددتة  
ك
 لقدد ز
ك
 ر       زنلدد  ملت ر  لددي ر         زفنكر   دد  ر      لةم  ددمل ر   دد  ر      قائلددملت ر    دد   ر    

  ر    تطلل ر    زنن 
ك
 امملال
ك
  .      زنةز   ر     زنل   ر     ر    ن    ر       222.222 ر     ميمته ر      قجمللل  ر    

 

      زن مدددددد ر ر       ايدددددد ل                                                تحدددددد أرأمددددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزنددددددملأ ر قدددددد زارللددددددر  ري دددددد اراددددددير

          زنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            به  رت ايارقي زأزترز خاي ة 

                                          تدددددددمرزمرددددددد زلرهدددددددذزرزنددددددد  ر مللدددددددةرقلدددددددهريت لدددددددقر ملن مدددددددمل ر

        ز جمللل.
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 ألسباب املوجبةا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

                          ض عوق االسوتمال  ض عوق االسوتمال                          دعاوى التعو دعاوى التعو               إسقاءإسقاء      ::      عشرعشر                    والحاديةوالحادية            املائة املائة         ادة ادة     املامل

    رر                      غير املباشر:غير املباشر:

 

يلق ر م  ارزناليرزن ل لرز حقر ملنت ةيدرايرزالوتمئ رغ  رل مل  رق ر

رغ  ر رزالوتمئ  رهذز ر مل  رقذز ر مللة  راقملازت رالى رزن مللة رزفأزازت ت  ل

رم  رتملاي ر
 
           زن مل  رق رزنت  لر مللئ
ك
.رقلملر  رأامل  رزنت ةيدر31/6/3122                     

لرالىرزنلكيةرزن قملايةرز خمللةرز حملللةرايرزالوتمئ رغ  رزن مل  ر زنت  

رتأ  رزن   ر31/6/3122ت  رتملاي ر  رتأ ذرزنحكمةرا  رتق ي رزنت ةيدر

رزنتأ  ر ري تب رهذز ر حي  رقاةزو  رال   راي رياي  رنمل ر حقةمه  رزنطملن ة   

رياة رليرلفملايلهرتةايعرزنلؤ نيةر   رزفأزا ر لمل لرزن قملا.
 
                                                        تق   ز
ك
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 تيدد  راددد ورزنلددممللر فددتحرل دد رزالارددد زار           يدد رقلددهريق

                                       ضدددددددددددد  ا رتح يددددددددددددد رمددددددددددددديمرزنت ةيادددددددددددددملترزن ملتجدددددددددددددةرادددددددددددددير

                      زالوتمئ ملترتلا رنهملئ  

 

 نذنك 

                    تمر ضعرهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

               )قانو  املوازنوة       2001 / 6 /  28      تار        326               مق القانو  رق      72     ملادة  ا

   (     2001                             العامة واملوازنات امل حقة لعام 

 

                                                     يلددددتة ىراوددددمرنقددددملارزوددددت ممل رلددددملنةلملترزنلدددد  رلدددديرم دددد رزنلدددد  ملتر

                                                       زنةا يددددةرزندددد   رن ددددملر تقدددد يمر دددد لملترقاضدددديةرنلطددددملا زتر نللدددد  ملتر

        الودددتق مل ر ر                                                 زننددد رتدددؤليرلقددد رادددملاار)تمل سددد  (رر ددد رلطدددملار  ددد  ترزنددد  ل 

  /ر       222.222                                               تةأيدعر  ددملارزنشخ دديملتر اجدمل رز امددمل ر ذنددكر م دد  ر/

                                        . .رن   رن  ملليةراير  روملاةرق ر ل همل.

 

                                                        تح أر د  طرزودت ممل رلدملنة رزنلد  رنل مليدةرزنحد أ رقادئ  ر قد زار

                                                            ي دد اراددير ايدد رز  دد مل رزن مللددةر زن قدد ر رنيددةرزوددتيفملارزن وددمر قدد زار

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

            تووار   تووار             326326                              مووق القووانو  رقوو  مووق القووانو  رقوو          7272            املووادة املووادة             تعووديل تعووديل       ::      عشوورعشوور                    والثانيووةوالثانيووة            املائووة املائووة         ادة ادة     املوواملوو

    ( (         20012001                                                                                        )قوووووووانو  املوازنوووووووة العاموووووووة واملوازنوووووووات امل حقوووووووة لعوووووووام )قوووووووانو  املوازنوووووووة العاموووووووة واملوازنوووووووات امل حقوووووووة لعوووووووام             20012001  //  66  //    2828

                                                                                                                الرسووووو  املسوووووتوفى لقووووواء اسوووووتعمال صوووووالونات الشووووورف موووووق قبووووول الشووووور ات الرسووووو  املسوووووتوفى لقووووواء اسوووووتعمال صوووووالونات الشووووورف موووووق قبووووول الشووووور ات 

                                                                                                                        الوطنيوووة املووورخص لهوووا بتقووودي  خووودمات أرضوووية للطوووائرات وللشووور ات التوووي الوطنيوووة املووورخص لهوووا بتقووودي  خووودمات أرضوووية للطوووائرات وللشووور ات التوووي 

                                          في مطار بيروت الدوليفي مطار بيروت الدولي                              ت مق نقل عارضت مق نقل عارض

  

               )مددددمللة رزنةزالددددةر ر    2223 / 4 /  25      تددددملاي ر ر   124               لدددديرزنقددددمللة رامددددمر ر  22      زنددددملأ ر     ت دددد  ر

                      ( ر حي رت  حر مملريل :    2223                             زن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور

 

 ر              دددد  ملترزنط ددددد ز                                              يلددددتة ىراودددددمرنقددددملارزودددددت ممل رلددددملنةلملترزنلددددد  رلدددديرم ددددد ر

                لد  ملترزنند رتدؤلير                                                 زنةا يةرزن   رن ملر تق يمر  لملترقاضديةرنلطدملا زتر نل

                                                            لقدددددددد رادددددددددملاار)تمل سدددددددد  (رر ددددددددد رلطددددددددملار  ددددددددد  ترزندددددددد  ل رالودددددددددتق مل ر تةأيددددددددعر  دددددددددملار

 ر     ادددددددددير ددددددددد  ر           أ الارقل   ددددددددد  ر   322                                 زنشخ ددددددددديملتر اجدددددددددمل رز امدددددددددمل ر ذندددددددددكر م ددددددددد  ر

          ق ر ل همل.   /     وملاةر      اير  ر ر      خ ية

 

                                                             تحدد أر دد  طرزوددت ممل رلددملنة رزنلدد  رنل مليددةرزنحدد أ رقاددئ  ر قدد زاري دد ار

                                        رنيدةرزودتيفملارزن ودمر قد زاري د ارادير ايد ر                             اير اي رز   مل رزن مللدةر زن قد ر

        زنملنية.

 

                    زن ملق رأ  رت  ي .

 

 
 

 
ك
 لظدددددد ز
ك
                     زنةا يدددددددةرلقمل ددددددد رزن مدددددددئتر ر      زن ملددددددة ر   وددددددد   ر     نتددددددد    ر    

ر ددددر
ك
     ز ج بيددةرقلدد حرزن وددمرزنددذلر ددمل رلحدد أز
ك
 ر       222.222                                 

ر الريكفددددد رن فقدددددملترزن ددددديمللةر
ك
رجددددد ز

ك
                        ن ددددد  رن  ملليدددددة.راهيددددد ز

ك
    

ك
                   

    هدددددذ ر ر                                           زن فقددددملترزنتلدددد يليةرزنندددد رتتك دددد هملرزن  نددددةرالددددى

                                               زن دملنةلملت رز لد رزنددذلرزودت  ىرزمردد زلرت د ي رزن وددمر

                          ج مليتهر ملن  الارز ل    .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

              األسباب املوجبة            النص املقترح            النص الحالي
                    وفى لقووووواءوفى لقووووواء                                          تحديووووود الرسووووووم التوووووي تسوووووتتحديووووود الرسووووووم التوووووي تسوووووت      ::      عشووووورعشووووور                    والثالثوووووةوالثالثوووووة                    ادة املائوووووة ادة املائوووووة     املووووواملووووو 

                  والر اضةوالر اضة                الشبابالشباب              وزارةوزارة                ت ديهات ديها            التيالتي                  الخدماتالخدمات

 

 ر      زنلددد ملب ر      ازا  ر      تؤأيهددمل ر    زننددد  ر       ز خدد لملت ر  ادددي ر      تلددتة ى ر    زننددد  ر      زن وددةو ر    تحدد أ

  :     قألمل  ر       نلج     ر     فقمل ر         زن يملضة
 

 الوورسووو  نوووع املعاملة

     ل.ل.           5.000.000                      طلب ترخيص جمعية كشفية

     ل.ل.           5.000.000                                  طلب ترخيص جمعية شبابية بنشاء واحد

                                                طلووووووب تسووووووو ة وضوووووو  جمعيووووووة شووووووبابية بنشوووووواء واحوووووود 

                      مليو  لكل نشاء إضافي(   2 )

     ل.ل.           5.000.000

     ل.ل.           5.000.000                                  طلب ترخيص نادي ر اض ي بلعبة واحدة

                                                        طلوووووووووب تسوووووووووو ة وضووووووووو  نوووووووووادي ر اضووووووووو ي بلعبوووووووووة واحووووووووودة 

                       مليو  لكل لعبة إضافية(   2 )

     ل.ل.           5.000.000

     ل.ل.           3.000.000                    طلب ترخيص نادي شع ي

                                          طلوووب تحو ووول تووورخيص نووووادي شوووع ي إلوووى نوووادي ر اضوووو ي 

             بلعبة واحدة 

     ل.ل.           2.000.000

                                           طلب تحو ول تورخيص نوادي شوع ي إلوى جمعيوة شوبابية 

           بنشاء واحد

     ل.ل.           2.000.000

     ل.ل.           2.000.000                  ترخيص نادي ر اض ي     إلى     لعبة        إضافة    طلب 

     ل.ل.           2.000.000                   ترخيص جمعية شبابية     إلى     نشاء        إضافة    طلب 

     ل.ل.           4.000.000           نادي جامعي           طلب ترخيص

     ل.ل.           4.000.000                      طلب ترخيص نادي م سسات

     ل.ل.            10.000.000                 طلب ترخيص اتحاد 

 

 

 

 ر    امللدة ر        م ي يدة ر       لأاهمل ر     ل ذ ر          زن يملضة  ر      زنل ملب ر      ازا  ر     ملل  ر  نمل

و ر       للددددددتقلة  ر       ددددددةازا  ر  ثددددددم ر        زنةا يددددددة  ر       زنر  يددددددة ر      نددددددةازا  ر     تملت ددددددة  ر     تقدددددد  

 ر       زن يملضدددددددة ر  قل ر    ن دددددددمل  ر       زنتملت دددددددة ر        نلقطملادددددددملت ر       ز خددددددد لملت ر  لدددددددي ر    جملدددددددة

  .      زنقمل   ر     ر    اوةو ر  قل ر       زوتيفملا ر    أ    ر  لي ر         زنل ملب  ر         زنكلملفة

 ر      نلتثبدد  ر      زننلددآت ر   الددى ر       زنيدد ز   ر       ملنكلددا ر    تقددةو ر       زنددةازا  ر  ق  ر     بمددمل

 ر      مدددددددد زازت ر   ح    تمدددددددد ر          زنقمللةليددددددددة  ر      نللدددددددد  ط ر         زوددددددددتيفملئهمل ر   اددددددددحة ر  لددددددددي

 ر     قضدددملفة ر        مددد زازت ر        قلةزا دددمل  ر   الدددى ر          ز جم يدددملت ر      نألل يدددة ر       زنرددد  ي 

 ددددد ا ر       ز  ضدددددمل   ر     تلدددددةية ر        مددددد زازت ر       ت ي هدددددمل  ر     قن دددددملب
ُ
    ت
ُ
 ر       زففدددددملأزت ر  

مثدد  ر    زنند  ر       زفأزايدة
ُ
   ت
ُ
دة ر   تخ ددة ر       زفأزايدة ر       نل يئددملت ر         زنقمللةليدة ر       زن ةي 

ُ
     زن
ُ
 ر  

طلددل ر    زنندد  ر         زففددملأزت ر           زالتحددملأزت  ر      نألل يددة
ُ
   ت
ُ
 ر        قلةزا ددمل  ر   الددى ر    ل هددمل ر 

 ر  مدددددددددد  ر       للددددددددددت  زت ر   قيددددددددددة ر       زن ددددددددددئ ية ر    ذ ل  ر ي لدددددددددد ر        زندددددددددد زغ    ر      تمدددددددددد ح

  .     ق     ر         لملت ر         يطل ةنهمل 

 
ك
  ودددددددد يمل
ك
 ر       زنددددددددةازا  ر      تؤأيهددددددددمل ر    زنندددددددد  ر       ز خدددددددد لملت ر   هددددددددذ  ر    دددددددد   ر       نلت ملوددددددددل ر     

 ر     ئنددددده ر  لدددددي ر    تلددددد م ر    زندددددذل ر        زنددددد  ا  ر         زفأزايدددددة ر         زنقمللةليدددددة ر        ميم هدددددمل

 ر    زننددددد  ر      زن ودددددةو ر     بددددد   ر    ن دددددمل  ر    تت دددددع ر    زننددددد  ر        زنقطملادددددملت ر   امددددد  ر       ت ظددددديم

لحا ر  نم ر      زنن  ر        تح يل مل  ر    يمكي
ُ
   ت
ُ
  .       زنةازا  ر     لأ  ر   ل ذ ر 

 ر   امدم ر        زنقدمللة   ر     ت د ي  ر      ز حملضد  ر     زنةمد  ر   د  ر       زن د ةبة ر  لي ر    مل  ر    نمل

 ر       ملل  ر          زن يملضة  ر      زنل ملب ر      ازا  ر       ت ظيم ر      زنت لق ر    2226  /ر ر   421

  .      زن مللة ر         ملنةزالة ر     ت ت   ر     لملنية ر      زنلأنة

 ل لك،

                                                       تمر ضعرلملأ رنتح يد راودةورنقدملارز خد لملترزنند رتؤأيهدملر ازا ر

                 زنل ملبر زن يملضة.
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              األسباب املوجبة            النص املقترح            النص الحالي
 

 الوورسووو  نوووع املعاملة

     ل.ل.           1.000.000        اإلدار ة        اإلفادة    طلب 

     ل.ل.         500.000                 اجتماع هيئة عامة     أو              على انتخابات         اإلشراف    طلب 

    أي    أو         يئوووة عاموووة  ه     أو                          طلوووب التصوووديق علوووى نظوووام عوووام 

      اتحاد     أو                مستند يخص نادي 

     ل.ل.         250.000

     ل.ل.         250.000       اعتراض     أو            تسجيل شموى 

                                           طلب نسخة عق مستند مق ملوف النوادي أو الجمعيوة 

                       أو االتحاد لدى الوزارة 

     ل.ل.         250.000

                                           التصديق على شهادات صادرة عق االتحادات )مدرب 

   …(    الخ   -        إداري   -    حم    -

     ل.ل.         250.000

 

     ل.ل.         250.000                سنوي لنادي شع ي    رس  

     ل.ل.         250.000                      رس  سنوي لنادي ر اض ي

     ل.ل.         250.000                       رس  سنوي لجمعية شبابية

     ل.ل.         250.000                      رس  سنوي لجمعية كشفية

     ل.ل.         250.000                     رس  سنوي لنادي جامعي

     ل.ل.         250.000                      رس  سنوي لنادي م سسات

 
             مرالدلرز ح دة ر                                             تل أرزن وةورزنت لقةر ألر  لةر ملنرازليرلعرتق ي

       التهمل.
 

                                                         قلددملرزن وددةورزنلدد ةيةرفتلدد أر ددئ ر دد  ر ددمللة رزنثددمل  رلددير دد رودد ة ر

                                                            د ر دمل رنددمريدتمرتلد ي رزن وددةورزنلد ةيةرضدميرل لددةر د  رلديرتددملاي ر

 رز ج ةرزنتخلفةرزفلذزار ملنتل ي  ريتمر طلرتلكرز ج ة.
 
                                                   ت ل
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 وجبةاألسباب امل

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                صوندوق صوندوق               لصوال لصوال               مقطووعمقطووع          رسو رسو                   اسوتيفاءاسوتيفاء      ::      عشورعشور                    والرابعوةوالرابعوة                    ادة املائوة ادة املائوة     املامل 

              القضاةالقضاة              تعاضدتعاضد

  

  ر      زنقاددددمل  ر     ت ملضدددد  ر      لدددد      ر      يلددددتة   ر- 3
ك
 اوددددممل
ك
  ر    

ك
 لقطةاددددمل
ك
 ر       ملددددة   ر    مدددد ا  ر      

 ر   ا دد  ر    يد فع ر      ل مل د   ر     زأادملا ر  ق  ر      جازايدة ر      دداة   ر   د  ر  ادي ر  يدة     ن  ملل ر    ن د   ر   قندا

 ر     ل ز دد  ر  لددي ر     ل  لددة ر   دد  ر   دد  ر       ددذنك ر      زن مل دد  ر      زالأاددملا ر  ق  ر       زنلدداة   ر     تقدد يم

  ق     ر          زنحمل مددة  ر       زنتحقيددق
ك
 ياددمل
ك
 ر   دد  ر     الددى ر    بهددمل  ر      زن دد  ر      زندد فة  ر     تقدد يم ر   ا دد  ر   

 ر     ل زمدددل ر  ز  ر      تفليلدددة ر      يددد  ر  ق  ر     ددد    ر    ا يدددل ر  ق  ر       ددد  ر  ادددي ر    لدددملأا ر     تق يددد 

 .   لل  ر   اق 
 

   ن  ر     زن وم ر   هذز ر      يلتة ى    
ك
 قمل
ك
 .        زن       ر     ن مل   ر    املتع ر       ةزوطة ر  

 

   قلر ر    أ    ر      زنقادددددمل  ر     ت ملضددددد  ر         ددددد      ر       زنت لقدددددة ر      زن ودددددةو ر    ودددددملا  ر    ت قدددددي ر- 2

  .      ميم همل ر     ر     ت ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ر      ن  ددمل   ر     يلد    ر    زنددذل ر          زالمت دملأل ر        زن قد ل ر     زنددملل  ر       زالنهيدملا ر    قالددة ر   د  ر   د 

 
ك
  ت  ددددددددمل
ك
 ر    زنندددددددد  ر        زنقاددددددددملاية ر      زن وددددددددةو ر    قضددددددددح  ر          زنل  ملليددددددددة  ر      زن ملددددددددة ر      النهيددددددددملا ر     

 ر    وددةزا ر          زندد امل    ر        زنقاددملاية ر        زن زج ددملت ر  اددي ر        ل  ملليددة   زن ر      زن  نددة ر        تلددتةفتهمل

 ر    ت طدددد  ر   ت دددد  ر  نددددم ر    زنهددددمل ر    أاجددددة ر   زلددددى ر     اهيدددد   ر       زالأزايددددة ر  ز  ر        ز جازايددددة ر  ز  ر      زن ليددددة

 ر   ددددددده ر    تكتدددددددل ر    زندددددددذل ر       ز حبددددددد  ر      زنحدددددددمل م ر   ددددددد  ر        زنلدددددددت ملة ر      ز  از  ر      ل دددددددملايا

 ر    ن ددددد   ر   لئدددددة ر      م لددددد  ر   لدددددثئ ر     لحددددد أ  ر      زن ودددددةو ر   هدددددذ  ر   ت دددددد ر  ق  ر  زذ ر       زنحملضددددد  

 ر     فقدد ز  ر   زلددى ر   زأ  ر   لمددمل ر      يددمل     ز   ر   ت ددد ر   دد  ر   ذنددك ر  لددي ر   زمدد  ر    نددم ر  ز  ر       ن  ملليددة

 ر     دد  د ر    دد ت ر       فة دد م ر      تلددبل ر       زنحددمل م  ر    زمددئو ر  لددي ر         زنق املوددية ر     نددةزاو

 ر   دد  ر     زنيجددا ر   هددذز ر      نت طيددة ر       يملاددة   ر    مددمل ر        زالوددت مللة ر   زلددى ر         زنددة ف   ر      زنقاددمل 

         زنقاملئ   ر     زن م  ر       نةزاو ر         زنق املوية

 ر       زنقادددددددمل   ر        لخ  دددددددملت ر     ا زتدددددددل ر   ددددددد  ر       زالنهيدددددددملا ر   فدددددددمل  ر    زاللددددددد  ر       دددددددذنك

 ر     لددددددد ح ر          ادددددددملائاهم  ر  مل     نلقاددددددد ر      زنصدددددددحية ر        زنلدددددددملا زت ر    ميمدددددددة ر       دددددددذنك

 ر  لددي ر    تلددي  ر   جدداا ر     نلدد زأ ر    تكفدد  ر ال ر     اهيدد   ر    قضددح  ر       ال  ددملئهم ر       زنت لدديم

        زن ح  ر        زنلملا زت ر   هذ 

  ر    يلددددا  ر    زنيدددده ر      زال ددددملا  ر   ودددد ق ر  لددددمل ر  ز  ر     بمددددمل
ك
 اه يدددد ز
ك
  ر      

ك
  ط دددد ز
ك
 ر         الوددددتم زاية ر     

 ر  لددددددمل ر      زن مددددد   ر   هددددددذز ر   ددددد  ر   زلدددددى ر    يددددددؤأل ر  مددددد  ر     ن  دددددمل  ر   دددددد  ر       زنقادددددملئ  ر     زن مددددد 

 ر ي لددددددد ر      يج دددددد  ر        زالوملوددددددية  ر         زنل  ملليددددددة ر      زن  ندددددددة ر     ا ددددددملاا ر    ز دددددد   ر    يلددددددق 

         زنلملا    ر  ه  ر     زن ملب ر       ي ة

 ر    ل فدددددددددق ر       زاأزت ر   ت دددددددددد ر     تحلددددددددد   ر    تةجدددددددددل ر      زنخدددددددددمل   ر   هدددددددددذ  ر  ق  ر     بمدددددددددمل

 ر     زنددددددددملل  ر       زالنهيددددددددملا ر     ملنددددددددة ر      لجملبهددددددددة ر  لددددددددي ر       نتمكي دددددددده ر     ن  ددددددددمل  ر   دددددددد  ر       زن  زنددددددددة

       زن ئأ  ر     ر       زنقاملئ  ر     نل م  ر     للمةس ر   أام ر       زاطملا ر   ر          زالمت ملأل

  .       زالمر زل ر   هذز ر   جملا ر     نذنك 
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 األسباب املوجبة

 20222022  لقانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص ا

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        مووووووقمووووووق        1313              املووووووادةاملووووووادة          الووووووىالووووووى            فقوووووورةفقوووووورة              إضووووووافةإضووووووافة      ::      عشوووووورعشوووووور                    والخامسووووووةوالخامسووووووة                    ادة املائووووووة ادة املائووووووة     املوووووواملوووووو 

                الطواب الطواب           رس رس                 قانو  قانو    ))        19671967  //    0808  //    0505              تار  تار          6767          رق رق                     االشترا ياالشترا ي                املرسوماملرسوم

  ))          املالياملالي

 

 ر      زنفقد   ر 2   314 /  25 /  22 ر     تملاي  ر  42 ر   امم ر        زنقمللة   ر  لي ر  31 ر     زنملأ  ر   قلى رُ    ُيامل 

 :       زنتملنية

 

  ر-
ك
  ئفددددمل
ك
  ر     ودددد ةزت ر   ثددددئت ر     ندددد   ر   ر دددد  ر  لدددد  ر   ل ر    

ك
 زات ددددملاز
ك
 ر     لدددد  ا  ر     تددددملاي  ر  لددددي ر       

 ر      زننلدب  ر     نل ودم ر     ن  دمل  ر   د  ر       زنتحكديم ر   غد   ر      ل مللئت ر    تخاع ر        زنقمللة   ر   هذز

 ر    الددددد   ر     ملدددددة   .ر)   .   /          32.222.222 / ر     زن وددددم ر   هدددددذز ر       يتجدددددمل ا  ر ال ر  ق  ر   الددددى

  .      ز  ةز  ر    لطلق ر      (ر       ن  مللية ر    ن    ر      للية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ك
 لظددد ز
ك
 ر     تحف دددا ر   قجددد  ر    لدددي ر     ن  دددمل  ر   بهدددمل ر   يمددد  ر    زننددد  ر      زن ددد  ة ر      نأل ضدددمل  ر    

  ر       زات ددملا  ر      ن مل يددة ر    اليدده ر    ددمل  ر  لددمل ر   زلددى ر     ن  ددمل  ر     قاددملأ 
ك
 ل  دداز
ك
 ر       نلتحكدديم ر     

        زن  ل  

 

  .    زن   ر   هذز ر      زمر زل ر  تم
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

            جهوواتجهووات              إلووزامإلووزام                  الوووزراءالوووزراء            ملجلووسملجلووس                اإلجووازةاإلجووازة      ::      عشوورعشوور                    والسادسووةوالسادسووة                    ادة املائووة ادة املائووة     املوواملوو 

                مكلفوووي مكلفوووي         موووقموووق                تقبضوووهاتقبضوووها            التووويالتوووي                املبوووالغاملبوووالغ          علوووىعلوووى            تضووويفتضووويف        أ أ                 معينوووة،معينوووة،              رسوووميةرسووومية

                  وتسوووووددهاوتسوووووددها            مووووونه مووووونه                 تقبضوووووهاتقبضوووووها                املبوووووالغاملبوووووالغ          تلوووووكتلوووووك        موووووقموووووق            نسوووووبةنسوووووبة            معهوووووامعهوووووا                      يتعووووواملو  يتعووووواملو  

                الضر بةالضر بة            حسابحساب          علىعلى                كحمانةكحمانة                  وتستوفىوتستوفى                  الخز نةالخز نة              لصال لصال 

 

 ر     ايد  ر      زمرد زل ر   الدى ر    ك   دملاك  ر     ل ي دة ر     اودمية ر    ج دملت ر     قنازو ر       زنةاازا ر    نجلس ر    يجملا

 ر         يت دددددملللة   ر      لالفدددد   ر  لددددي ر      تق اددددد مل ر    زنندددد  ر      زن ددددملن  ر   الدددددى ر    تادددديا ر  ق  ر       زنملنيددددة 

 ر      ناددد ي ة ر      ملضددد ة ر      ددد لملت ر     تقددد يم ر  ق  ر    لدددةزأ ر     تلدددليم ر      امليدددملت ر    نقدددملا ر    ل  دددمل

 ر      زن ددددددملن  ر   تلددددددك ر   الددددددى ر     لدددددد ة ر       زناددددددملفة  ر      زنقيمددددددة ر   الددددددى ر       نلادددددد ي ة ر  ق  ر     زندددددد   

 .       نلخاي ة ر        تل أهمل ر       زنالف   ر    هؤالا ر  لي ر      تق ا مل

 

 ر       زنتةج ددددة ر       زنادددد ي ة ر     لددددملب ر   الددددى ر     قلمللددددة ر       زنلدددد أ ر   اددددمل   زن ر     زن لدددد  ر     ي تبدددد 

 ر     يدددددتم ر   بهدددددم ر     ز خدددددملر ر       زناددددد يب  ر        مل حلدددددملب ر      يددددد    ر       زنالفددددد   ر    هدددددؤالا ر   الدددددى

  ر     الددددددتهم ر       زنتةج ددددددة ر       زنادددددد ي ة ر  لددددددي ر     لددددددمه
ك
  فقددددددمل
ك
 ر  لددددددي ر      زنق لددددددة ر        نلت ددددددملايح ر    

  .     م ل م

 

 

 

 

 

 

 
 

 ر  ق  ر   وددددلع ر    يددددع ر       ت مليددددملت ر    تقددددةو ر      زن مللددددة ر      ز ج ددددملت ر   ت ددددد ر  ق  ر    يدددد 

 ر   الددددددى ) ر      ز ابددددددملل ر   الددددددى ر       نلادددددد ي ة ر       ملضدددددد    ر      لالفدددددد   ر   زلددددددى ر      دددددد لملت

 ر      زن دددددملتا ر       طملمدددددملت ر      دددددملئع  ر       زنددددد  مل   ر    يدددددع ر     اةودددددملا  :ر ر     زنثدددددمل  ر    ودددددبي 

     ...(     زن فع ر     لل قة

 ر       زالنرددددددازو ر    تددددددؤلي ر        زمر ز ددددددملت ر      زنملنيدددددة ر      ازا  ر   زلددددددى ر     اأت ر   قلدددددده ر      يددددد 

 ر   زلددى ر     ل ددملن  ر     قضددملفة ر    ددئ  ر  لددي ر       زنالفدد   ر  لددي ر     زنفئددة ر    ن ددذ  ر       زنادد يب 

 ر      تبددي  م ر    زنندد  ر      زن مللددة ر      ز ج ددملت ر   زلددى ر        زنالفددة   ر      يلدد أهمل ر    زنندد  ر      زن ددملن 

  .         ز خ لملت ر    نللع ز ر   ت د

 

 ل لك،

  .       زالمر زل ر   هذز ر   جملا
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

                    وتعديالتوووووووو وتعديالتوووووووو             19591959  //      144144          رقوووووووو رقوووووووو                     االشووووووووترا ياالشووووووووترا ي                املرسوووووووووماملرسوووووووووم        مووووووووقمووووووووق        6565              املووووووووادةاملووووووووادة

  ))          الدخلالدخل              ضر بةضر بة                قانو  قانو    ))

 

 

  :  65       املادة

 ر           زنلدددددددددتخ ل   ر          زندددددددددألةايي ر       زندددددددددة ف   ر   الدددددددددى ر       زنتةج دددددددددة ر       زناددددددددد ي ة ر  ق 

 ر       زنفئدددددددملت  ر    جميدددددددع ر  لدددددددي ر           زنتقملاددددددد يي ر      ز جددددددد زا ر  لدددددددي ر       غ ددددددد هم ر         زن مدددددددمل  

 ر       زن  نددددددددة  ر  لددددددددي ر          لخ  ددددددددملاهم ر        قجددددددددةاهم ر       ا زتددددددددبهم ر       يق اددددددددة   ر     زنددددددددذيي

  ر     تقتطع
ك
    يمل
ك
  .     زوتحق ر    زنذل ر     زنل   ر    ئ  ر     زنالا ر   أ   ر  لي ر     

 

 ر     قابددددملب ر      ةزج دددملت   ر       زنت لقدددة ر     زن دددملب ر   هددددذز ر     ق ادددملو ر      زن  ندددة ر   الدددى ر    تط دددق ر   ال

  .       زنا ي ة ر     أفع ر        زنتاليا  ر      ج ز    ر     ت ظيم ر        بط يقة ر      ز اممل 

        موووووووقموووووووق        6565              املوووووووادةاملوووووووادة          الوووووووىالوووووووى            فقووووووورةفقووووووورة              إضوووووووافةإضوووووووافة      ::      عشووووووورعشووووووور                    والسوووووووابعةوالسوووووووابعة                    ادة املائوووووووة ادة املائوووووووة     املوووووواملوووووو

              ضووووووور بةضووووووور بة                قوووووووانو  قوووووووانو    ))                    وتعديالتووووووو وتعديالتووووووو             19591959  //      144144          رقووووووو رقووووووو                     االشوووووووترا ياالشوووووووترا ي                املرسووووووووماملرسووووووووم

  ))          الدخلالدخل

 

 ر    3121 /   366 ر   امدددددددددددم ر        زال دددددددددددر ز   ر      زن ودددددددددددةو ر  لدددددددددددي ر  42 ر     زندددددددددددملأ  ر   قلدددددددددددى رُ    ُيادددددددددددمل 

 :       زنتملنية ر      زنفق    (ر     زن    ر   ة   ض ي ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 

 ر         زنل  ملليددة ر       زن  ثددملت ر   دد  ر       زن ي دد   ر             زن ي لةلملوددي   ر     ا زتددل ر       نلادد ي ة ر    تخاددع

 ر     ا ددددد لمل ر            زن ي لةلمل ددددد   ر       يتقملضدددددمل  ر    زندددددذل ر      زن زتدددددل ر    قودددددملس ر   الدددددى ر      ز خدددددملاج ر   ددددد 

 .     ن  مل  ر     ر       زن  اية ر      زفأزا  ر     ر     ياة  

 

 ر  اددددي ر    ي دددد ا ر      قدددد زا ر       زالمتاددددملا ر   ا دددد  ر      زنفقدددد   ر   هددددذ  ر     تط يددددق ر     أمددددملاق ر    تحدددد أ

  .      زنملنية ر     اي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ك
 لظ ز
ك
 ر    زنن  ر        زنط ملو ر        زفممللة ر     زنلكي ر     ن  الت ر       زن ملهظة ر       نل فقملت ر    

 ر   دددددد  ر         زنل  ملليددددددة ر       زن  ثددددددملت ر   دددددد  ر        زن ي ددددددة   ر              زن ي لةلملوددددددية   ر       يتك دددددد همل

        ز خملاج 

 

  ر             ر     ض زال ر       تحميل م ر   ا و ر   زج  ر    لي

 

 ه ا، اجل مق

  .       زالمر زل ر   هذز ر   جملا ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  وع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشر 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        مووووووقمووووووق        3030              املووووووادةاملووووووادة          الووووووىالووووووى                فقوووووورتي فقوووووورتي             ضووووووافةضووووووافة  إإ      ::      عشوووووورعشوووووور                    والثامنووووووةوالثامنووووووة                    ادة املائووووووة ادة املائووووووة     املوووووواملوووووو 

                    االجووراءاتاالجووراءات                قووانو  قووانو    ))                    وتعديالتوو وتعديالتوو             20082008  //    1111  //    1111              تووار  تووار          4444          رقوو رقوو                     القووانو  القووانو  

    ((                الضر نيةالضر نية

 

 ر    2225 /  33 /  33 ر     تدددددددددملاي  ر  66 ر   امدددددددددم ر        زنقدددددددددمللة   ر  لدددددددددي ر  12 ر     زندددددددددملأ  ر   قلدددددددددى ر    تادددددددددمل 

  :         زنتملنيتمل  ر        زنفق تمل   (ر        زنا يبية ر        زفج زازت ر      ممللة   ) ر         ت  يئته

 ر      لمملثلددددددة ر       للددددددت  زت ر  ق  ر      فددددددةزت   ر       إلدددددد زا ر       زنلددددددال   ر       زنالفدددددد   ر    جميددددددع ر   الددددددى

  ر      يا أ ز ر  ق  ر         نلفةزت   
ك
 ف ليمل
ك
  ق ر      زنملنية ر      ازا  ر     ر        زنةزاأزت ر      ل ي ية ر     

ك
 نكر  ليدمل
ك
 ر        

  ر  32 ر    ئ 
ك
 يةلمل
ك
  :   يل  ر    ممل ر     زنف   ر      زل هملا ر  لي ر    

  ر ر-
ك
  يمللدددمل
ك
 ر        تدددةزاي  ر        نلفدددةزت   ر       زنمملثلدددة ر ت         زنلدددت  ز ر        زنفدددةزت   ر     قامدددملو ر     يتادددمي ر     

 ر       تةجبهددددددمل  ر    ددددددمل  ر   دددددد  ر    فتهددددددمل ر       زنددددددةزاأ  ر       زنادددددد ي ة ر      ميمددددددة ر       ميم ددددددمل ر       قلدددددد زاهمل

 ر       زن هملئ  ر       زنل هلك ر         ملوت  ملا ر       زنا يب  ر      اممه ر       زنابة   ر   زوم ر   قلى ر        ملفضملفة

  .       زنا يب  ر       زن مم ر    زالوم ر     ج ة ر         زنط ي ي   ر      ز  خملر ر  لي

  ر-
ك
  يمللدددمل
ك
 ر  لدددي ر     التهدددمل ر       دددلةز ر    زننددد  ر        نلفدددةزت   ر       زنمملثلدددة ر          زنلدددت  زت ر          دددملنفةزت   ر     

 ر        ميم هددددمل ر       قلدددد زاهمل ر     تددددملاي  ر     يتادددمي ر     ل  ددددم  ر         يت ددددملللة   ر     زنددددذيي ر       زندددةاأيي

 ر   زوددددم ر   قلددددى ر        ملفضددددملفة ر       تةجبهددددمل  ر    ددددمل  ر   دددد  ر    فتهددددمل ر       زنددددةزاأ  ر       زنادددد ي ة ر      ميمددددة

  .       زنا يب  ر      اممه ر     زنةاأ

 ر  ق  ر      فدددةزت   ر       إلددد زا ر       زنالفددد   ر  لدددي ر    فئدددملت ر     قندددازو ر      زنملنيدددة ر     ندددةاي  ر    يمكدددي ر    مدددمل

 ر   ا ددددد  ر        تفمللددددديل مل ر    تظ ددددد  ر         قنكر  ليدددددة ر       دددددةا  ر        نلفدددددةزت   ر      لمملثلدددددة ر       للددددت  زت

  .      زنملنية ر      ازا  ر     ر      زن تم  ر         زفنكر     ر      زن ظملو ر   الى ر       قل زاهمل

 

 ر       للددت  زت ر  ق  ر      فددةزت   ر      ي دد ا   ر     زنددذيي ر       زنالفدد   ر     قنددازو ر  ق  ر    يدد 

  ر      زنملنيدددددة ر      ازا  ر     تا يددددد  ر         نلفدددددةزت    ر      لمملثلدددددة
ك
 قنكر  ليدددددمل
ك
  ر         

ك
  أ ايدددددمل
ك
 ر     تلدددددك ر      

 ر      ضددد  ال  ر        لددةاأيهم  ر  لددي ر     التهددمل ر       ددلةز ر    زنندد  ر           بددملنفةزت   ر        زنفددةزت  

 
ك
 ج ز
ك
         زنا يب   ر       زفنرازو ر     تف ي  ر      ن مليملت ر   

 ر      ن مل يددة ر      زفأزا  ر   امدد  ر     تلدد ي  ر     ددأله ر  لددي ر       زنتدد     ر   هددذز ر  ز  ر      يدد 

         زنا يب   ر       زنت ميق

 

 ل لك،

  .       زالمر زل ر   هذز ر   جملا
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        البنوود    مووق       االولووى        الفقوورة
 
 اوال
 
     رقوو           القووانو      مووق   1  –     154       املووادة    مووق     

       بموجب        املضافة  (       الجديد       السير        قانو   )      2012 /  10 /  22       تار       243

         املوازنوة        قانو   )      2019 / 7 /  31       تار       144     رق           القانو      مق    27       املادة

   (:    2019      لعام        امل حقة           واملوازنات        العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر       زن ملادددد   ر    دددا    زنم ر       زنلة ددددملت ر     زامدددملو ر   الددددى ر      لقطةادددة ر     ودددد ةية ر    اودددةو ر    يفددد ا

 .     زن فق ر       ز ج     ر     ر     زنح أ ر       نلت نيا ر     فقمل ر      نآلنيملت

 

  ر     زن  دد  ر  لددي ر       زنثملنثددة ر      زنفقدد  
ك
 ثملنثددمل
ك
 ر   امددم ر        زنقددمللة   ر  لددي ر 3 ر–     326 ر     زنددملأ  ر  لددي  رر     

 ر      مةجددددل ر      زناددددملفة  (ر      ز ج يددد  ر     زنلدددد   ر      مددددمللة   ) ر    2232 /  32 /  22 ر     تدددملاي  ر   261

 ر       زنةزالدددة ر      مدددمللة   ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تدددملاي  ر   366 ر   امدددم ر        زنقدددمللة   ر  لدددي ر  22 ر     زندددملأ 

   (: 1   223 ر    ن ملو ر      زنلحقة ر  ملت        زنةزال ر      زن مللة

 

 

               البندالبند        مقمق              األولىاألولى                الفقرةالفقرة              تعديلتعديل      ::                        والتاسعة عشروالتاسعة عشر                    ادة املائة ادة املائة     املامل
 
 أوال
 
 أوال
 
    
 
        مقمق       

 مووق املووادة املوو كورة           11--          154154              املووادةاملووادة
 
 مووق املووادة املوو كورة والفقوورة الثالثووة مووق البنوود ثالثووا
 
                  والفقوورة الثالثووة مووق البنوود ثالثووا
 
                                                
 
                              

 منهوووووووووووا، موووووووووووق
 
 منهوووووووووووا، موووووووووووقوكووووووووووو لك البنووووووووووود خامسوووووووووووا
 
         وكووووووووووو لك البنووووووووووود خامسوووووووووووا
 
                          
 
              توووووووووووار  توووووووووووار            243243          رقووووووووووو رقووووووووووو               انو  انو        القوووووووووووالقووووووووووو                     

        2727              املوووادةاملوووادة              بموجوووببموجوووب                املضوووافةاملضوووافة    ( (             الجديووودالجديووود              السووويرالسوووير                قوووانو  قوووانو    ))            20122012  //    1010  //    2222

                العامووووةالعامووووة                  املوازنووووةاملوازنووووة                قووووانو  قووووانو    ))            20192019  //  77  //    3131              توووار  توووار            144144          رقوووو رقوووو                     القووووانو  القووووانو          موووقموووق

      ( (         20192019            لعاملعام                امل حقةامل حقة                      واملوازناتواملوازنات

 

        البنوووود    مووووق       األولوووووى        الفقوووورة       تعووووديل
 
 أوال
 
         والفقووووورة     1-     154       املووووادة    موووووق     

        البنووود    موووق         الثالثوووة
 
 ثالثوووا
 
        البنووود       وكووو لك         املووو كورة     ادة  املووو    موووق       

 
 خامسوووا
 
       

       السوووووير        قوووووانو   )      2012 /  10 /  22       توووووار       243     رقووووو           القوووووانو      موووووق       منهوووووا،

       توووار       144     رقووو           القوووانو      موووق    27       املوووادة       بموجوووب        املضوووافة  (       الجديووود

      لعووووووووام        امل حقووووووووة           واملوازنووووووووات        العامووووووووة         املوازنووووووووة        قووووووووانو   )      2019 / 7 /  31

  :        التالي       لتصبح    (.    2019

 

  %ر 2 ر      يلددمل ل  ر     نآلنيددة ر      زن ملادد  ر   م ددا  زن ر      زنلة دة ر   امددم ر   الددى ر     ودد ةل  ر   اوددم ر    يفد ا

  ر  نه ر     زن    ر       زنتخ ي  ر       ر  لي
ك
  فقمل
ك
  .     زن فق ر       ز ج     ر     ر     للحةظ ر  هة ر  نمل ر    

 

  ر     زن  دد  ر  لددي ر       زنثملنثددة ر      زنفقدد   ر    ت دد  
ك
 ثملنثددمل
ك
 ر        زنقددمللة   ر  لددي ر 3- ر   326 ر     زنددملأ  ر  لددي  رر     

 ر      زناددددددددددملفة  (ر      ز ج يدددددددددد  ر     زنلدددددددددد   ر      مددددددددددمللة   ) ر    2232 /  32 /  22 ر     تددددددددددملاي  ر   261 ر   امددددددددددم

 ر      مدددمللة   ) ر   231 2 / 2 /  13 ر     تدددملاي  ر   366 ر   امدددم ر        زنقدددمللة   ر  لدددي ر  22 ر     زندددملأ  ر      مةجدددل

  :        ملنتملل  ر     نت  ح  (ر    2231 ر    ن ملو ر      زنلحقة ر          زنةزالملت ر      زن مللة ر       زنةزالة

 

 

                                                        ي رق رزنهيملارزن ملةرزنةا يةرقأ رقلىرزلخفملارميمةرزن ومر

              ندد رتح دد رالتهددملر                             زنلة ددملترزنم ددا ر الددىرزنقيمددةرزن ر  لددى        زنلدد ةلرا

                          تلدددددددليمرزندددددددةزا   رهدددددددذ رز امدددددددملور ر                        زن  ندددددددةرزنل  ملليدددددددةرلددددددديرجددددددد زا

                                               زنم دددا  ر مللددددةرق رلدددديريطلدددلرهددددذ رز امددددملورهدددمرلدددديرقاددددحملبر

                         زنق ازترزنملنيةرتلا راملو 

 

 ل لك،

                تمرهذزرزالمر زل.
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 ر   ت د  ر  زال ر     زن  د  ر  لدي ر    لم دا ر   امدم ر   ذزت ر      لة دة ر      زن دجلة ر     زالنية ر    يع ر    يمكي ر ال

 ر      يلدتثقم  .ر ر       زنتخ دي  ر  لدك ر   الدى ر          زالوتح دمل  ر       زنتخ دي  ر   اوم ر   أفع

 ر     يلددددتحق ر   ال ر         زنفدددد     ر      زاللددددة   ر    دددد   ر      زنلكيدددة ر      زلتقددددمل  ر     ددددملالت ر   ذنددددك ر  لدددي

 .    زالات ر       ر     ت فيذ ر   ا   ر     زن وم ر   هذز

 

  ر     زن  ددددددد 
ك
  ملللدددددددمل
ك
 ر     تدددددددملاي  ر   261 ر   امدددددددم ر        زنقدددددددمللة   ر  لدددددددي ر 3 ر–     326 ر     زندددددددملأ  ر  لدددددددي  رر     

 ر  22 ر     زندددددملأ  ر      مةجدددددل ر      زنادددددملفة  (ر      ز ج يددددد  ر     زنلددددد   ر      مدددددمللة   ) ر    2232 /  32 /  22

 ر      زن مللددددددة ر       زنةزالددددددة ر      مددددددمللة   ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تددددددملاي  ر   366 ر   امددددددم ر        زنقددددددمللة   ر  لددددددي

    (ر:    2231 ر           زنلحقةرن ملو ر          زنةزالملت

 

     لم ا ر   غ   ر    ملر ر   امم ر     تخ ي  ر       ر    

 

 ر  ز  ر      لتددةف   ر    لم ددا ر   غ دد  ر    ددملر ر   امددم ر       ت ددجي  ر    ي غددل ر    ددخ  ر  الل ر    يمكددي

 ر    ددددددد   ر       ز ددددددد    ر     نددددددد   ر   ذندددددددك ر    نقدددددددملا ر    يددددددد فع ر  ز  ر   الدددددددى ر     زنددددددد مم ر   هدددددددذز ر    ي دددددددج 

  .       ن  مللية ر    ن    ر       622.222 ر     ت ملأ  ر     تخ ي 

 
 

رت دد  ر     زن  دد  ر  لددي ر    لم ددا ر   امددم ر   ذزت ر      لة ددة ر      زن ددجلة ر     ز نيددة ر    يددع ر    يمكددي ر ال
 

    قال
 

 ر  

 ر      يلددتثقم  .ر ر       زنتخ ددي  ر  لددك ر   الددى ر          زالوتح ددمل  ر       زنتخ ددي  ر   اوددم ر   أفددع

 ر     زندددددا ج ر     بددددد   ر        زنفددددد    ر      ز لدددددة   ر    ددددد   ر      زنلكيدددددة ر      زلتقدددددمل  ر     دددددملالت ر   ذندددددك ر  لدددددي

  .    زفات ر       ر     ت فيذ ر   ا   ر     زن وم ر   هذز ر     يلتحق ر   ال ر         زنا جة 

 

  ر     زن  دد  ر    ي دد    -
ك
  ملللددمل
ك
 ر     تددملاي  ر   261 ر   امددم ر        زنقددمللة   ر  لددي ر 3- ر   326 ر     زنددملأ  ر  لددي ر     

 ر  22 ر     زندددملأ  ر      مةجدددل ر      زنادددملفة  (ر      ز ج يددد  ر     زنلددد   ر      مدددمللة   ) ر    2232 /  32 /  22

 ر      زن مللددددة ر       زنةزالددددة ر      مددددمللة   ) ر    2231 / 2 /  13 ر     تددددملاي  ر   366 ر   امددددم ر        زنقددددمللة   ر  لددددي

  :     نتملل    مل ر     ني  ح  (ر    2231 ر    ن ملو ر      زنلحقة ر          زنةزالملت

 

 

 

   ق ر ر      لتدددةف   ر    لم دددا ر   غ دد  ر    دددملر ر   امدددم ر       ت ددجي  ر    ي غدددل ر    دددخ  ر   ل ر    يمكددي

 ر    دددددددد   ر       ز دددددددد    ر     ندددددددد   ر   ذنددددددددك ر    نقددددددددملا ر    يدددددددد فع ر  ق  ر   الددددددددى ر     زندددددددد مم ر   هددددددددذز ر    ي ددددددددج 

  .       ن  مللية ر    ن    ر       522.222 ر     ت ملأ  ر     تخ ي 
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      تووووووار        243               مووووووق القووووووانو  رقوووووو     1  –     154                     الجوووووودول املرفووووووق  باملووووووادة 

    27                                        )قووانو  السووير الجديوود( املضووافة بموجووب املووادة       2012 /  10 /  22

                      )قوووانو  املوازنوووة العاموووة       2019 / 7 /  31      توووار        144               موووق القوووانو  رقووو  

    ( :    2019                      واملوازنات امل حقة لعام 
 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

بدل تخصيص )على االرقام التي 

 تسجل بعد نفاذ القانو (

 بالليرة اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

                            يطوووورح بوووواملزاد العل ووووي لقوووواء بوووودل  3.1 

    ل.ل            45.000.000          طرح يعادل 

750.000        

3 3.2 40.000.000           600.000        

 3.3 30.000.000           450.000        

 3.4 20  . 000.000        300.000        

    

                            يطوووورح بوووواملزاد العل ووووي لقوووواء بوووودل  4.1 

    ل.ل            27.000.000          طرح يعادل 

650.000        

 4.2 16.000.000           450.000        

 
 
 

      11    ––          154154                                                      تعووووديل الجووودول املرفووووق  باملووووادة تعووووديل الجووودول املرفووووق  باملووووادة       ::                والعشووورو والعشووورو                     ادة املائووووة ادة املائووووة     املووواملووو

                                          )قووانو  السووير الجديوود( )قووانو  السووير الجديوود(             20122012  //    1010  //    2222            تووار   تووار             243243                              مووق القووانو  رقوو  مووق القووانو  رقوو  

            تووووووووووووار   تووووووووووووار             144144                        القووووووووووووانو  رقوووووووووووو  القووووووووووووانو  رقوووووووووووو          مووووووووووووقمووووووووووووق        2727                                      املضووووووووووووافة بموجووووووووووووب املووووووووووووادة املضووووووووووووافة بموجووووووووووووب املووووووووووووادة 

                                                                                        )قووووووووانو  املوازنووووووووة العامووووووووة واملوازنووووووووات امل حقووووووووة لعووووووووام )قووووووووانو  املوازنووووووووة العامووووووووة واملوازنووووووووات امل حقووووووووة لعووووووووام             20192019  //  77  //    3131

20192019        :):)      

 

      تددددددملاي ر ر   261               لدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر 3 /   326                         ي دددددد  رز جدددددد   رزن فددددددقر ملنددددددملأ ر

   لير ر  22                                         )ممللة رزنل  رز ج ي ر(رزناملفةر مةجلرزنملأ ر ر    2232 /  32 /  22

      مللدددددددددددددةر                 )مدددددددددددددمللة رزنةزالدددددددددددددةرزن ر    2231 / 2 /  13      تدددددددددددددملاي ر ر   366            زنقدددددددددددددمللة رامدددددددددددددمر

                 (رني  حر ملنتملل :    2231                       زنةزالملترزنلحقةرن ملور
 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

بدل تخصيص )على االرقام التي 

بالليرة  تسجل بعد نفاذ القانو (

 اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

                            يطووووورح بووووواملزاد العل وووووي لقووووواء بووووودل  3.1 

    ل.ل             135.000.000          طرح يعادل 

2.700     .000     

3 3.2 120.000.000            2.400.000          

 3.3 90.000.000           1.800.000          

 3.4 60.000.000           1.200.000          

 3.5 50.000.000           1.000.000          

                            يطووووورح بووووواملزاد العل وووووي لقووووواء بووووودل  4.1 

    ل.ل            81.000.000          طرح يعادل 

1.620.000          

 4.2 48.000.000           960.000        

 
 
 

                                                        ي رق رزنهيملارزن ملةرزنةا يةرقأ رقلىرزلخفملارميمةرزن ومر

      التهددملر ر                                               زنلدد ةلرالددىرزنلة ددملترزنم ددا ر الددىرزنقيمددةرزنندد رتح دد 

                                                   زن  ندددددددةرزنل  ملليدددددددةرلددددددديرجددددددد زارتلدددددددليمرزندددددددةزا   رهدددددددذ رز امدددددددملور

                                               زنم دددا  ر مللددددةرق رلدددديريطلدددلرهددددذ رز امددددملورهدددمرلدددديرقاددددحملبر

                         زنق ازترزنملنيةرتلا راملو 

 

 ل لك،

                تمرهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة النص املقترح لحاليالنص ا
 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

بدل تخصيص )على االرقام التي 

 تسجل بعد نفاذ القانو (

 بالليرة اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 ةبالليرة اللبناني

4 4.3 8.000.000          300.000        

 4.4 3.500.000          150.000        

    

    

                        يطوووورح بووووواملزاد العل وووووي لقووووواء  5.1 

              بووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووورح يعوووووووووووووووووووووووادل 

    ل.ل            20.000.000

600.000        

 5.2 8.000.000          300.000        

5 5.3 3.500.000          150.000        

 5.4 1.300.000          100.000        

    

    

    

                        يطوووورح بووووواملزاد العل وووووي لقووووواء  6.1 

      يعوووووووووووووووووووووووادل         بووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووورح 

    ل.ل            13.500.000

600.000        

6 6.2 8.000.000          300.000        

 6.3 2.700.000          100.000        

    

    

    

    
 

 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

االرقام التي بدل تخصيص )على 

 تسجل بعد نفاذ القانو (

 بالليرة اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

4 4.3 24.000.000           480.000        

 4.4 10.500.000           210.000        

 4.5 9.000.000          180.000        

 4.6 7.500.000          150.000        

                        يطوووووورح بوووووواملزاد العل ووووووي لقوووووواء  5.1 

              بووووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووووورح يعوووووووووووووووووووووووووادل 

    ل.ل            60.000.000

1.200.000          

 5.2 24.000.000           480.000        

5 5.3 10.500.000           210.000        

 5.4 3.900.000          78.000       

 5.5 3.500.000          70.000       

 5.6 2.500.000          50.000       

 5.7 1.500.000          30.000       

                        يطوووووورح بوووووواملزاد العل ووووووي لقوووووواء  6.1 

              بووووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووووورح يعوووووووووووووووووووووووووادل 

    ل.ل            40.500.000

810.000        

6 6.2 24.000.000           480.000        

 6.3 8 . 100.000        162.000        

 6.4 4.000.000          80.000       

 6.5 3.000.000          60.000       

 6.6 2.000.000          40.000       

 6.7 1.000.000          20.000       
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 األسباب املوجبة النص املقترح لحاليالنص ا
 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

بدل تخصيص )على االرقام التي 

 تسجل بعد نفاذ القانو (

 بالليرة اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

               اد العل وووووي لقووووواء           يطوووورح بووووواملز  7.1 

              بووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووورح يعوووووووووووووووووووووووادل 

    ل.ل            13.500.000

600.000        

7 7.2 8.000.000          300.000        

 7.3 2.700.000          100.000        

    

 

 

 

 

 

 

فئة 

 االرقام

تصنيف 

 االرقام

بدل تخصيص )على االرقام التي 

 تسجل بعد نفاذ القانو (

 بالليرة اللبنانية

 رس  سنوي 

 )على  ل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

                        يطوووووورح بوووووواملزاد العل ووووووي لقوووووواء  7.1 

              بووووووووووووووووووووووووودل طووووووووووووووووووووووووورح يعوووووووووووووووووووووووووادل 

    ل.ل            40.500.000

810.000        

7 7.2 24.000.000           480.000        

 7.3 8.100.000          162.000        

 7.4 4.000.000          80.000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

204 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة لنص املقترحا النص الحالي

              خوودماتخوودمات          بودلبودل          رسوو رسوو                   اسوتحداثاسوتحداث      ::                والعشوورو والعشوورو                     والحاديوةوالحاديوة                    ادة املائووة ادة املائووة     املواملو 

  ..            العامةالعامة                  اإلداراتاإلدارات          لدىلدى                وطارئةوطارئة              سر عةسر عة

 

 ر      زن مللددة ر       زفأزازت ر   ندد   ر       املااددة ر     ود ي ة ر      دد لملت ر    دد   ر   اوددم ر      يلدتح ت

 ر     قلجدددددددملا ر   ددددددد  ر        زنددددددد زغ    ر  لدددددددي ر      يلدددددددتة ى ر       لدددددددأجةا   ر      ددددددد لملت ر    ددددددد   ر    يلدددددددمم

 ر     نددد يهم ر     زندددذيي ر  ق  ر     وددد ي ة ر      دددةا     ر      زن مللدددة ر       زفأزازت ر   نددد   ر        ل دددمللئاهم

 .     املااة ر      ل مللئت

 ر      يقدددد لةز ر  ق  ر        زنددد زغ    ر   الدددى ر     يتةجدددل ر       ز خددد لملت ر   هدددذ  ر  لدددي ر          ناودددتفملأ 

 ر       ل ي يددددددة  ر  ق  ر    امللددددددة ر      ل ي يددددددة ر   دددددد  ر   دددددد  ر      زنخت ددددددة ر       زندددددد زا   ر   قلددددددى ر       ال ددددددملاهم

 ر    ق  ر     قمصددددددد م ر    حددددددد  ر    قيدددددددملو ر    ثئثدددددددة ر    دددددددئ  ر  ق  ر    ذزتددددددده ر     زنيدددددددةو ر   ددددددد  ر       فلجملاهدددددددمل

 .     ملت    زنطل ر   تلك ر     تق يم ر  لع ر         ملنرازلي ر      زنتةجل ر     زن وم ر      يل أ ز
 

 ر  ق  ر    امللدددددة ر      ل ي يدددددة ر   ددددد  ر   ددددد  ر       زنلدددددتة ى ر     زن ددددد   ر  لدددددي  %ر  42 ر     لددددد ة ر    تخ ددددد 

 .       ز خاي ة ر      حلملب ر        زن ملق  ر       نة فتهمل ر      م ل همل ر    زنن  ر       ز خ لملت ر     لتيجة ر      ل ي ية
 

 ر    زننددد  ر       زن دددمللئت ر     تح يددد  ر     ج دددة ر     الوددديممل ر     زندددملأ  ر   هدددذ  ر     تط يدددق ر     أمدددملاق ر    تحددد أ

 ر      زنةزجدددددددل ر       زن وددددددم ر       قلجملاهددددددمل ر   ل دددددد  ر  لددددددع ر     ودددددد ي ة ر       ددددددةا  ر       قلجملاهددددددمل ر    يمكددددددي

 ر     تقددد يم ر      رنيدددة ر       زندددة ف   ر   الدددى ر       زنتةايددع ر       لددد ة ر      ل ملللدددة ر   ددد  ر  ادددي ر        زوددتيفملة 

 .       ازا  ر   نا  ر     زنخت  ر      زنةاي  ر  اي ر    ي  ا ر    م زا ر      مةجل ر       زنطل ملت
 

 ر       زنف ددددددة   ر     وددددددملاية ر       زن ملأيددددددة ر       زن ددددددمللئت ر     اللجددددددملا ر      زنحدددددد أ  ر    زن دددددد  ر    ت قددددددي

 ر   تحدددددد  ر       زن ملأيددددددة ر       زن ددددددمللئت ر       مللجددددددملا ر     زف ددددددئ  ر       زنددددددة ف   ر   الددددددى ر      يحظدددددد 

 .         زنللكية ر       زفأزاية ر        نل قةبملت ر      ت  ض م ر     املالة

 

 ر       ي غ دة   ر      ل دمللئت ر     ند يهم  رر     ياة   ر  ق  ر    يمكي ر        زنةزا    ر   ت د ر  ق  ر    ي 

       املااة  ر      ل مللئت ر     ن يهم ر     ياة   ر  ق  ر  ق  ر     و ي ة ر       ةا  ر         إلجملاهمل

 ر       زن ددددددمللئت ر   هددددددذ  ر     فلجددددددملا ر    ف يددددددق ر    تخ دددددد  ر   وددددددة  ر      زفأزا  ر  ق  ر      يدددددد 

         زنل ي ة 

          ر     تل ي  ر     و ي ة ر      لة ر     تق يم ر     لقمل   ر     يتةجل ر   قله ر      ي 

 ر     قا دددملا ر        زندددةزا    ر   الدددى ر    يخفدددا ر  ق  ر     دددأله ر  لدددي ر       زنتددد     ر   هدددذز ر  ق  ر      يددد 

          ل مللئاهم  ر     قلجملا ر    به   ر       نلمملو   ر           ر     ل ملن  ر     تل ي 

 ر       دددددددةا  ر       زن دددددددمللئت ر     فلجدددددددملا ر       زندددددددة ف   ر     تحف دددددددا ر     يتةجدددددددل ر   قلددددددده ر      يددددددد 

       زن وم  ر  لي ر     ة ر     ل ح م ر    ئ  ر  لي ر     و ي ة

 
ك
  لظ ز
ك
         نلخاي ة  ر     ويةنة ر  لي ر       ز خ لملت ر   هذ  ر     تؤل ه ر  نمل ر     

 
ك
  تل يئ
ك
          زنةزا     ر      اممل  ر      

 .       زفمر زل ر   هذز ر   جملا
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 ب املوجبةاألسبا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          علوووووىعلوووووى              م قتوووووةم قتوووووة            عوووووالوةعوووووالوة          فووووورضفووووورض      ::                والعشووووورو والعشووووورو                     والثانيوووووةوالثانيوووووة                    ادة املائوووووة ادة املائوووووة     املووووواملووووو 

                املاليووووووةاملاليووووووة                مدير ووووووةمدير ووووووة                  وتحصوووووولهاوتحصوووووولها                تحققهوووووواتحققهووووووا            التوووووويالتووووووي                  املباشوووووورةاملباشوووووورة                  الضوووووورائبالضوووووورائب

                الصووووحيةالصووووحية                    الفوووواتورةالفوووواتورة              تلطيووووةتلطيووووة        فوووويفووووي                    للمسوووواهمةللمسوووواهمة            تخصووووصتخصووووص                  العامووووة،العامووووة،

  ..                  للمواطني للمواطني 

 

 ر       زن مل    ر       زنا زال ر   الى   %(ر 2 ) ر       ملنملية ر     ملة ر     م اهمل ر    ائ   ر    تف ا

 ر   الدددددى ر       زناددددد زال ) ر      زن مللدددددة ر      زنملنيدددددة ر      ل ي يدددددة ر        تح دددددل مل ر      تحقق دددددمل ر    زننددددد 

 ر       زنلددددد ةزت ر  ادددددي  (ر       زاللتقدددددمل  ر     اودددددم ر      زن نيدددددة ر     ز لدددددئ  ر     الدددددى ر     زنددددد   

 ر      نت طيدددددددددة ر       زنتملنيدددددددددة ر     زنلددددددددد ة ر   ددددددددد  ر    تخ دددددددد  ر      2226   ر    2221 ر      2222

 .      زنصحية ر        زنفملتةا 

 ر   ن دددمل ر    تخادددع ر    زننددد  ر     لفلددد مل ر        زناددد يبية ر      نأل ادددملو ر      زن دددئ   ر   هدددذ  ر    تخادددع

 ر      زن  دددددةر ر      نأل ادددددملو ر    تخادددددع ر    مدددددمل ر     قادددددئ   ر     قنتهدددددمل ر     زنلدددددملا ر       زناددددد زال

 ر      ممللة   ) ر         ت  يئته ر    2225 /  33 /  33 ر     تملاي  ر  66 ر   امم ر        زنقمللة   ر     ر     التهمل

 ر       تدد زا  مل ر      زنخت ددة ر      زنملنيددة ر      نلة دد   ر      يمكددي ر   (        زنادد يبية ر        زفجدد زازت

 
ك
  فقمل
ك
 ر     قنتهمل ر     زنلملا ر       نلا زال ر        وت  ملاية     زال  ر       زن ملأية ر       زنت زا  ر       املو ر    

 .    قائ 

 ر    مددد زا ر      مةجدددل ر     زندددملأ  ر   هدددذ  ر     تط يدددق ر     أمدددملاق ر         زالمتادددملا ر   ا ددد  ر    تحددد أ

  .      زنملنية ر     اي  ر  اي ر    ي  ا

 

 

 
ك
 لظدد ز
ك
 ر      قاتفدددمل  ر    تلدددبل ر      زنصدددحية ر        زنفدددملتةا  ر    ميمددة ر   ددد  ر      زنك  ددد  ر       نااتفدددمل  ر    

 ر      تددددد هةا  ر  ادددددي ر      زن دددددملتج ر      ملفدددددة  ر      زنط يدددددة ر           زنلدددددتلالملت ر      ز أ يدددددة ر     قوددددد ملا

         ز ل      ر     ن  الا ز ر     لقمل   ر         زنل  مللية ر      زنل    ر    ميمة

 
ك
  لظددددد ز
ك
 ر        زنفدددددملتةا  ر   تلدددددك ر     قا دددددملا ر    تحمددددد  ر   الدددددى ر        زندددددةزا    ر    مددددد ا  ر    ن ددددد و ر     

 ر  لددددي ر      ثدددد  ر           لتحةازاهددددمل ر       ةا لددددمل ر     جملاحددددة ر       زوددددتم زا ر   دددد  ر   دددد  ر     الودددديممل

          زنةزا     ر   الى ر      ملهظة ر      قضملفية ر     قا ملا ر  لي ر   ه ر     تل ب  ر    لمل ر     ونت  

 
ك
  لظ ز
ك
  ر         زنفملتةا   ر   تلك ر     ت طية ر  اي ر       زناملل ة ر      ز ج ملت ر    نيجا ر     

 ر       ز حممليددددددددددة ر      نتددددددددددأل   ر       زنطلةبددددددددددة ر     نملنيددددددددددة ز ر      زنددددددددددةزاأ ر     تددددددددددةف   ر   قجدددددددددد  ر    لددددددددددي

        زنصحية 
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                  لالعتوراضلالعتوراض                اضوافيةاضوافية            مهلوةمهلوة              إعطواءإعطواء      ::                والعشرو والعشرو                     والثالثةوالثالثة                    ادة املائة ادة املائة     املامل 

  ::            العامةالعامة                املاليةاملالية                مدير ةمدير ة        هاها        تحققتحقق            التيالتي                  والرسوموالرسوم                  الضرائبالضرائب          علىعلى

 ر      زنملنيدددددة ر      ل ي يدددددة ر      تحقق دددددمل ر    زننددددد  ر        زن ودددددةو ر         ملناددددد زال ر        زنالفدددددة   رُ    ُي طددددي

 ر       يلددد أ همل ر    ندددم ر        زن ودددةو ر       زناددد زال ر    بهدددذ  ر       ت لدددي  م ر  تدددم ر     زندددذيي ر      زن مللدددة

 
ك
  ملللددة
ك
 ر     زن لدددة ر   ضددمي ر     التهدددمل ر       ي ر ضددةز ر    نددم ر        زنقدددمللة   ر   هددذز ر     لددد  ا  ر       تددملاي  ر     

 ر   امددددم ر        زنقددددمللة   ر  لددددي ر  11   ر  12 ر       زنددددملأت   ر   دددد   رر     التهددددمل ر      زن  ددددةر ر         زنقمللةليددددة

  (ر ر        زناددد يبية ر        زالجددد زازت ر      مدددمللة   ) ر         ت  يئتددده ر    2225 /  33 /  33 ر     تدددملاي  ر  66

 ر       زالارد زا ر     ل  لدة ر   فيد  ر     زنلدا  ر    يد  ر  لي ر      افا  ر     التهمل ر       زار ضةز ر  ز 

 ر      زضددددملفية ر    ل لددددة ر          زالار زضددددملت  ر     جددددمل  ر    قلددددملو ر  ق  ر        زنادددد يبية ر      زالأزا  ر    زلددددملو

 ر      زنلجدددددمل  ر   تلددددك ر    قلددددملو ر  ق  ر      زالأزا  ر   تلددددك ر    قلدددددملو ر     التهددددمل ر          زار زضددددملاهم ر      نتقدددد يم

 ر      يلد أ ز ر  ق  ر     ط ر        زنقمللة   ر   هذز ر     ل  ا  ر    ملاي  ت ر  لي ر    ق    ر   وتة ر     ل اهمل

 ر   تلددك ر     تقدد يم ر   م دد  ر       زنتةج ددة ر          زن  زلددملت ر        زن وددةو ر       زنادد زال ر  لددي  %ر  12

  ر      تلدد ي   ر      زنتةجددل ر     زن لدد  ر    ددمل  ر    ددمل  ر     دد  ر          زالار زضددملت 
ك
  فقددمل
ك
 ر      نلم دد   ر    

 ر     يتةجدددددددل ر        زنتةج ددددددة  ر        زن  زلددددددملت ر    ميمددددددة ر  لدددددددي ر   قمدددددد  ر      قاددددددئ  ر    زنيدددددده ر     زنلددددددملا

 .        زن  زلملت  رر    ميمة ر     ملل  ر     تل ي 

  ر     زنتهدددمل ر      زنق لدددة ر           ملالار زضدددملت ر   ن ددد  ز ر        زناددد يبية ر      زالأزا  ر   الدددى
ك
  فقدددمل
ك
 ر    ن دددذ  ر    

 ر    تحدددد أ  .ر        زنقددددمللة   ر   هددددذز ر    لدددد  ر   ودددد ة ر   تلدددد  ر    زنندددد  ر     زنلدددد ة ر      زل هددددملا ر   م دددد  ر     زنددددملأ 

 ر  ادي ر    ي د ا ر    مد زا ر      مةجدل ر     زندملأ  ر   هدذ  ر     تط يدق ر     أمدملاق ر        زالمتاملا  ر   ا  

 .      زنملنية ر     اي 

 

 

 ر  لددددي ر    ال ثدددد  ر           لتحةازاهددددمل ر       ةا لددددمل ر     جملاحددددة ر       زوددددتم زا ر   دددد  ر   دددد  ر   قلدددده ر    يدددد 

 ر      لتملت دددددددددة ر   ددددددددد  ر       زنالفددددددددد   ر   ددددددددد  ا ر     تدددددددددمل    ر  لدددددددددي ر   ددددددددده ر     تلددددددددد ب  ر    لدددددددددمل ر     ودددددددددنت  

 ر       زنالفدددددددددد   ر    هددددددددددؤالا ر    قلددددددددددملو ر     زنجددددددددددمل  ر     زفلددددددددددملل ر   قجدددددددددد  ر    لددددددددددي ر         ل ددددددددددمللئاهم 

 ر   بهددمل ر       تالدديف م ر  تددم ر    زنندد  ر      زن ددملن  ر   الددى ر          زار زضددملاهم ر     تط يددق ر  لددي ر        نئوددتفملأ 

  . ر         زالار زضملت ر     جمل  ر    قلملو ر  ق  ر        زنا يبية ر      زالأزا  ر    زلملو

 ر        زنتح دددددددددديئت ر     لدددددددددد ة ر     ايددددددددددملأ  ر     ددددددددددأله ر  لددددددددددي ر       زنتدددددددددد     ر   هددددددددددذز ر  ق  ر      يدددددددددد 

  .        زنا يبية

     زل    زالمر ر   هذز ر   جملا
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     2003 /   497               مق القانو  رق      51      املادة 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 أوال
 
ر لرلددد رر ددد  رتخادددعر  ادددملورمدددمللة رضددد ي ةرزنددد   ر   

ك
                                         :ر ئفدددمل
ك
      

                         ت  يئتددددددده(ر ناددددددد ي ةرزن دددددددملبر ر  21 /   366                     )زن ودددددددةورزال دددددددر ز  رامدددددددمر

   :ر  %(  10 ) ر           عشرة باملائة                 زنثملن رل هر م   ر
 

                                                     فةزاددد ر املاددد زتر قيددد زأزترز حلدددمل ملترزن زا دددةر ملفدددةرزنفتة دددةر  . 3

                                                      ندددددد  رزن ددددددملا ر مددددددملرفتهددددددملر لددددددمل ملترزنتددددددةف  ر)زالأ ددددددملا( ر ملوددددددت  ملار

                                                 ز حلدددددددددددمل ملترزنفتة ددددددددددددةر ملوددددددددددددمرز حاةلدددددددددددةر زن لدددددددددددد يملتر زتحددددددددددددملأزتر

 ر                        ندددددد  رل دددددد  رن  ددددددمل  ر  لددددددمل ملت ر                        زن لدددددد يملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددة

                                                زن  ثملترزن  لةلملويةر زنق  ليةرز ج بيةر  رن  مل .

                        موووق الفقووورةموووق الفقووورة      66            البنووود البنووود                 تعوووديلتعوووديل      ::                والعشووورو والعشووورو                     والرابعوووةوالرابعوووة                    ادة املائوووة ادة املائوووة     املووواملووو

              املعدلووووووووووة املعدلووووووووووة             20032003  //      497497                              مووووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو  مووووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو          5151                          أوال مووووووووووق املووووووووووادة أوال مووووووووووق املووووووووووادة 

            20172017  //    6464                                                                                بموجوووووب املوووووادة السوووووابعة عشووووورة موووووق القوووووانو  رقوووووو  بموجوووووب املوووووادة السوووووابعة عشووووورة موووووق القوووووانو  رقوووووو  

                                                                                          وبموجووووووووووب املووووووووووادة السادسووووووووووة والثالثووووووووووو  مووووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو  وبموجووووووووووب املووووووووووادة السادسووووووووووة والثالثووووووووووو  مووووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو  

            توووووووار   توووووووار             144144                              مووووووق القووووووانو  رقوووووو  مووووووق القووووووانو  رقوووووو          3131                          وبموجووووووب املووووووادة وبموجووووووب املووووووادة             20182018  //    7979

3131    //  77  //  20192019                

 
               لدددديرزنقددددمللة رامددددمر ر  23                    زنفقدددد  رق الرلدددديرزنددددملأ ر ر   لددددي ر 4           ي دددد  رزن  دددد ر

                     ملت ةرالددد  رلددديرزنقدددمللة ر                      زن  ندددةر مةجدددلرزندددملأ رزنلددد ر    2221 /   612

                                          بمةجدددلرزندددملأ رزنلملأوددةر زنثئثدددة رلددديرزنقدددمللة ر ر    2232 /  46    امددمر

      تدددملاي ر ر   366               لددديرزنقدددمللة رامدددمر ر  13              بمةجدددلرزندددملأ ر ر    2235 /  21    امدددمر

                نت  حر مملريل :ر ر    2231 / 2 /  13
 

 
 
 أوال
 
ر لرلددد رر ددد  رتخادددعر  ادددملورمدددمللة رضددد ي ةرزنددد   ر   

ك
                                         :ر ئفدددمل
ك
      

            اددددددد ي ةرزن دددددددملبر             ت  يئتددددددده(ر ن ر  21 /   366                     )زن ودددددددةورزال دددددددر ز  رامدددددددمر

   :ر  %(  10 ) ر           عشرة باملائة                 زنثملن رل هر م   ر
 

                                                     فةزاددد ر املاددد زتر قيددد زأزترز حلدددمل ملترزن زا دددةر ملفدددةرزنفتة دددةر - 3

                                                      ندددددد  رزن ددددددملا ر مددددددملرفتهددددددملر لددددددمل ملترزنتددددددةف  ر)زالأ ددددددملا( ر ملوددددددت  ملار

                                                 ز حلدددددددددددمل ملترزنفتة ددددددددددددةر ملوددددددددددددمرز حاةلدددددددددددةر زن لدددددددددددد يملتر زتحددددددددددددملأزتر

 ر     مل ملت                                            زن لدددددد يملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددةرندددددد  رل دددددد  رن  ددددددمل  ر  لدددددد

                                                زن  ثملترزن  لةلملويةر زنق  ليةرز ج بيةر  رن  مل .

          ز خاي ة ر       قي زأزت         ج رايملأ ر ق   لير
 

                                                     ليرزج را ورزاتمملأرل  ن  رنلا ي ةر  رزنل ةرزنةز    

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                                                       فةزا ر املا زترزنةأزئعر وملا رزالنرازلملترزن  فيةر ألراملدةر  . 2

                                                              مللددد ر مدددملرفتهدددملرتلدددكرزن ملاددد  رن  ددد رزنقيمددد   ر ملودددت  ملارزنةأزئدددعر ددد  ر

  .Interbank deposits)               زن ملا رز خمللةر)
 

                             لمل ملترزالاتممل ر قأزا رز لةز .                        فةزا ر قي زأزتر املا زتر   . 1

                                             املادددددددددد زتر فةزادددددددددد ر دددددددددد ملأزترزفيدددددددددد ز رزنندددددددددد رت دددددددددد اهملرجميدددددددددددعر  . 6

                                                زن ملا ر و  زترزن ييرزنن رت  اهملرزنل  ملترزن فلة.
 

                                                فةزا ر قي زأزترو  زترز خاي ةر ملن ملةرزنل  مللية.  . 2

رليرزنيةورزنتملل رنتدملاي ر لد رهدذزر  32            يط قرل   رز   . 4
ك
                                %رزات ملاز
ك
         

             ي دددددملأرتط يدددددقر ر               نددددد  رثدددددئترودددد ةزت  ر                        زنقددددمللة  ر يلدددددتم رزن مددددد ر دددده

                                                %رزات ملازرليرزنيةورزنتملل رالل هملارزنل ةرزنثملنثة. 2        ل   رز ر
 

                                                     تحدددد أرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ را دددد رزالمتاددددملار قدددد زارلددددير ايدددد ر

        زنملنية.

 

                                                       فةزا ر املا زترزنةأزئعر وملا رزالنرازلملترزن  فيةر ألراملدةر - 2

                                                              مللددد ر مدددملرفتهدددملرتلدددكرزن ملاددد  رن  ددد رزنقيمددد   ر ملودددت  ملارزنةأزئدددعر ددد  ر

  .Interbank deposits)               زن ملا رز خمللةر)

        ز لةز . ر                                            فةزا ر قي زأزتر املا زتر لمل ملترزالاتممل ر قأزا  - 1

                                             املادددددددددد زتر فةزاددددددددددد ر دددددددددد ملأزترزفيددددددددددد ز رزنندددددددددد رت ددددددددددد اهملرجميدددددددددددعر - 6

                                                زن ملا ر و  زترزن ييرزنن رت  اهملرزنل  ملترزن فلة.
 

                                                فةزا ر قي زأزترو  زترز خاي ةر ملن ملةرزنل  مللية. - 2
 

             ي ددددددملأرتط يدددددددقر ر       2222 /  32 /  13        %رن مليددددددةر  32            يط ددددددقرل دددددد  رز  - 4

     2221 / 3 / 3             %رزات ملازرلير 2        ل   رز ر

 

                            زنملأ ر ق زارلير اي رزنملنية.                     تح أرأمملاقرتط يقرهذ ر
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 الفصل الراب 

 مواد متفرقة

 

 

 للاية والعشرو  والخامسةاملائة املادة  مق

 واألر عو   والسابعةاملادة املائة 
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                        )إدارة وبيوو  )إدارة وبيوو              19261926  //    2525                    الصووادر فووي الصووادر فووي           275275                            مووق القوورار رقوو  مووق القوورار رقوو          6060            املووادة املووادة 

                                            أمال  الدولة الخصوصية(أمال  الدولة الخصوصية(

 

 

 

                                                   :رق رزن قددملازترزن ز لددةرقلددىرقلددئ رزن  نددةر دد رزندد  رتددؤج ر  60      املووادة 

رالدددىر                                              ك     ت ددد رزفادددئ را هدددملرنددد  رقاردددعروددد ةزترالدددىرز  ثددد ر ب دددملاك

                                             ت ي  رو  رزفتتمللرزنازي  رالىرقث ر لارقأزال.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    مووق القووورار مووق القووورار         6060                        تعووديل املووادة تعووديل املووادة       ::                والعشوورو والعشوورو                     والخامسووةوالخامسووة                        املووادة املائووة املووادة املائووة 

                                                )إدارة وبيووووووووو  أموووووووووال  الدولوووووووووة )إدارة وبيووووووووو  أموووووووووال  الدولوووووووووة             19261926  //    2525              ادر فوووووووووي ادر فوووووووووي       الصوووووووووالصووووووووو          275275        رقووووووووو  رقووووووووو  

                    الخصوصية(الخصوصية(

  

  

       )قأزا ر ر    3124 /  22          زن دددملأار ددد ر ر   222              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  42           ت ددد  رزندددملأ ر

                                           بيعرقلئ رزن  نةرز خ ةلية(رنت  حر مملريل :

                  لددددير ددددئ رلازيدددد  ريددددتمر                                يمكدددديرتددددأج  رقلددددئ رزن  نددددةرز خ ةلددددية

رنقدددمللة رزنلدد زارزن ددملو رر
ك
                       ت ظيم ددملرزوددت ملأز
ك
رقلددى ز               

ك
    ودددت ملأز
ك
          أفردد ر ددد  طر ر      

رالدددددددىر                             مرددددددد زلرزن ي يدددددددةرزن مللدددددددةرنللدددددددؤ  ر ز                     ك     ياددددددد هر ايددددددد رزنملنيدددددددةر  دددددددملاك

           زن قملاية.ر

                                 يتمرزنتأج  ر نفر زتر  هملرز مص م:

                                                    قارددددددعرودددددد ةزترممل لددددددةرنلتج يدددددد رندددددد  ر ز دددددد  ر ملننلدددددد ةرنل قددددددملازتر -

                                                          زن نيددددةر زن قددددملازترغ دددد رزن نيددددةرزنندددد رالريتاددددميراقدددد رزفيجددددملارقممللددددةر

               ق لملازترالتهمل.

                                          لددةرنلتج يدد رندد  ر ز دد  ر ملننلدد ةرنل قددملازترغ دد ر             تلدعرودد ةزترممل  -

                                                  زن نيةرزنن ريتاميراق رزفيجملارقممللةرق لملازترالتهمل.

 

 

                                                       ق رزنازيددد زتر زن ملم دددملترزننددد رتجددد لرن دددمل  رزن  ندددةرزنل  ملليدددةر     مدددملر

                           تتمرلير ئ رقأزا رزن ملم ملت 

                                         ج ةرلد  رزنتدأج  رلدملر د  رزن قدملازترزن نيدةر ر        زنتمي ا                  بمملرقلهريقتي  ر

                                                                   غ  رزن نية ر مملريقتي  رزنتمي ار   رزن قملازترغ  رزن نيةرزنن ري زأر

                    زن قدددملازترغ دد رزن نيدددةر                                        قممللددةرق لددملازترالتهدددملرالددىرلفقدددةرللددتأج هملر  

       ز     

                                                       بمملرق رزن  نةرتملكرزنكث  ررليرزن قملازترغ  رزنلتثم   

 

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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                                                           فيمملرا زرز  ةز رزنن رتؤج رفتهملرزن قدملازترفأزا رامةليدةرن دلحةر

                                                       نلم ف ددددةرزن مةليددددةرق رف دددد  رزن لدددد يملتريجددددلر  ددددةا رقج ملايددددةرق ر

                            يج لرزنتأج  ر ملنازأرزن لق .

                                               قذزرنمري ج رزنازأرفيمكيرقج زارزنتأج  ر ملن   م.

 

                  فذرز ا ملارز    ر                                            قذزرنمرت فعرز ج  ر  رق مملترزوتحقملم ملرق رنمرت

                                                      ددد  طرزنتدددأ   رفددديمكيرز حكدددمرتلدددقةطر دددقرزنلدددتأج ر قددد زارلدددير

                                                        ايدددد رزنملنيددددةرقذزرنددددمريدددد رلدددديرز فادددد رلئ قددددةرت فيددددذرزن قدددد ر جميددددعر

                 زنط  رزنقمللةلية.

                                  ق رهذزرزنق زارالريق  رقأ يرل زج ة.

 

 

 
 

                                                         تددددتمرقممللددددةرزف لددددملازترن مليددددةرزوددددتثمملارزن قددددملارزنددددؤج رت دددد رلةزفقددددةر

رالمردد زلرلدد ي راددملورزنلددؤ  رزن قملايددة ر دد طرادد ور                 ك                                           ايدد رزنملنيددةر  ددملاك

                        لخملنفةرزنقةزل  رزن اية.

                                            رزف لدددددملازترنل  ندددددةرزنل  ملليدددددةرا ددددد رزل هدددددملارلدددددد  ر              تنتقددددد رللكيدددددةرهدددددذ

                                                       زفيجملارق روقةطر قرزنلتأج رنخملنفتدهر د  طرزنتدأج   رأ  رق ر

                                                  يتةجدددددددددددلرالدددددددددددىرزن  ندددددددددددةرقلرل لددددددددددد رق رت دددددددددددةيدرنقدددددددددددملارتملك دددددددددددملرهدددددددددددذ ر

                زف لملازت.رررررر

                                                          فيمملرا زرز  ةز رزنن رتؤج رفتهدملرزن قدملازتر  د رق دخملررزنقدمللة ر

رالدددددىرق رالرتقددددد رميمدددددةر                          زن دددددملوريجددددد لرزنتدددددأج  ر دددددملنازأر
ك
                   زن لقددددد ر  ددددد ز
ك
           

                                                   زفيجملارايرزث   ر ملنمليةرليرزنقيمةرزنتخمينيةرنل قملا.

 
رالددددددىرزفأزا رق رتدددددد اجر دددددد راقددددددةأرزفيجددددددملار  دددددد رف دددددد(ر

ك
                                           يتةجددددددلرنازلددددددمل
ك
           

رأ  رقلدذزار أ  رل زج دةر
ك
                        كم ريلدمحرنداأزا ر ف د(رزن قد ر كمدمل
ك
                                

                                          زنقاملار ةزوطةرممل   رز لةارزنلتيجلةرزنخت .
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                                          إلوووووزام البلووووووديات  وووووول فووووووي إلوووووزام البلووووووديات  وووووول فووووووي       ::                والعشوووووورو والعشوووووورو                 لسادسووووووةلسادسووووووة    واوا                    ادة املائووووووة ادة املائووووووة     املووووواملووووو      اا 

                                                                                                        نطاقهووووا إجووووراء مسوووو  ميووووداني للم سسووووات التجار ووووة والصووووناعية نطاقهووووا إجووووراء مسوووو  ميووووداني للم سسووووات التجار ووووة والصووووناعية 

                                                                                                              واملهنيوووووة القائموووووة ضووووومق نطاقهوووووا، وتزو ووووود وزارة املاليوووووة بنتيجوووووة واملهنيوووووة القائموووووة ضووووومق نطاقهوووووا، وتزو ووووود وزارة املاليوووووة بنتيجوووووة 

          املس املس 

 

 

رنلمؤولددددددددملتر
ك
رليدددددددد زليمل

ك
          يتةجددددددددلرالددددددددىر دددددددد ر ل يددددددددةرق رتجدددددددد لرل ددددددددحمل

ك
        

ك
                               

     ل لددددددددةر                                                 زنتجملايددددددددةر زن دددددددد ملايةر زن  يددددددددةرزنقملامددددددددةرضددددددددميرلطملم ددددددددملر دددددددد ر

                                                           قم ملهملروتةرق   رليرتملاي رلفملذرهدذزرزنقدمللة  ر مدملريتةجدلرالتهدملر

                              ل هدددملارزن لدددةرزنلدددملارقنتهدددملرقادددئ  ر ز                              تا يددد ر ازا رزنملنيدددةر دددئ ر ددد  رلدددير

ر  تيجدددددةرذندددددكرزن ددددد ري ددددد  رزودددددمرلدددددمل لرزنؤولدددددةر
ك
رلف دددددئ

ك
                                      تق يددددد ز

ك
     

ك
      

                                                  زنثئثددددددد ر امدددددددمر لادددددددمل رسدددددددجلهر اممدددددددهرزناددددددد يب ر ددددددد ر دددددددمل ر جدددددددةأ ر

                                  يدددد   ر زوددددمرزنلدددد  ةر امم ددددملرزنادددد يب ر                     ملننلدددد ةرنأل ددددخملررزنط ي

                                                       ملننلدد ةرنأل ددخملررزن  ددةي   ر ا ي ددةرزننلددملطر ا ددةز رلمملاوددتهر

                                اممرزن ملتار جميعرهؤالارز  خملر.

 

                                                        تددتمرلئ قددةر دد رلجلددسر لدد لرنددمريقددمربهددذزرزن دد ر قيدد ز رلتملاجددهر

                  قلىر ازا رزنملنية.

 

 

 

 
 

                                                 ليرقج رق  ز رزن ل يملتر  رز ح رليرزن ه برزنا يب  

                                               قجددددددد رتحددددددد ي رزن لةلدددددددملترزنةجدددددددةأ رنددددددد  رزفأزا رزنادددددددد يبيةر ر    لدددددددي

           تيةيم مل 

          زالنرازو               ليرقج رتف ي ر

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                                                                    إلزام اتحادات البلديات بتوفير آالت إلزام اتحادات البلديات بتوفير آالت       ::                والعشرو والعشرو                     والسابعةوالسابعة              املادةاملادة 

                                                                                طحق متنقلة ل حد مق الرمي العشوائي للردمطحق متنقلة ل حد مق الرمي العشوائي للردم

 

                                                       يحظ رالىرقاحملبرز از   ر الىرقادحملبر اشرزن  دملارلقد رزند أور

                                                          زن ملتجرايرزوت ئلرز از   ر  اشرزن  ملارقلدىرقلدمل يرق د  ر اليدهر

رالةزئ .               تلا  

 

ُ                                             مدددملرُيلددداور ددد رزتحدددملأر لددد يملتر تدددةف  رق تراحددديرلت قلدددةرلددد          يرقلةزندددهر    

                                                   ز خمللددددددة رقلددددددملرلددددددير ددددددئ رتملك ددددددملرق رلددددددير ددددددئ رزوددددددتئجملاهمل ريددددددتمر

                                                     زودددددتخ زل ملر ددددد رلةزمدددددعر اشرزن  دددددملار  ددددد ر اشرزوت دددددئلرز از ددددد  ر

                                       زنةزم ةرضميرلطمل رزن ل يملترزنتملت ةرنه.ر

 

                                                       يتمرتل ي ررالترزنطحيرالىرلفقةرقادحملبرز از د  ر  اشرزن  دملار

           لقمل  راوم.

 

                     رزندددددملأ ر  دددددذنكرزن ودددددمر              أمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ ر       زالمتادددددملا         تحددددد أرا ددددد ر

رالىرزمر زلر اازارزنملنيدةر زن ز ليدةر زن لد يملتر زن يئدةر            ك                                                      م وةور  ملاك

           زناازاة.

 

 

 
 

 

رالىرزن يئة 
ك
             فمل مل
ك
      

                                          امليملترافعرزند أورزن دملتجراديرزوت دئلرز از د  ر ر   ظيم   ت         ليرقج ر

         زن لد يملتر ر       زتحدملأزت                                          اشرزن  ملار تةف  ررالتراحديرلدير دئ رقندازور

             الىرتألي همل 

                                  لدددددديرزندددددد أورزن ددددددملتجرادددددديرزوت ددددددئلرز از دددددد  ر ر        زالوددددددتفملأ    ر       لدددددديرقجدددددد

               اشرزن  ملا 

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                    ت ل حد مق ت ل حد مق                                   فرض تدابير وغرامافرض تدابير وغراما      ::                والعشرو والعشرو                     والثامنةوالثامنة            املائة املائة               املادةاملادة 

                              اشتعال األراض ياشتعال األراض ي

 

ُ                                                      ُيلددددددداورقادددددددحملبرز از ددددددد  ر ملتخددددددددملذر ملفدددددددةرزنتددددددد ز   رزنئالدددددددةرنتلددددددددذيلر

                                                   قغ دددددمل رز  دددددجملار ق قدددددملارقازضدددددتهمر ملنيدددددةرلددددديرز الدددددملبر لدددددير ددددد ر

                                        رالروددديمملر ددد رزنفرددد زترزنمتددد  رلددديرق  رقيدددملار       نئ دددت مل               زندددةزأرزنقمل لدددةر

                                          ن مليةرنهمليةر   رتل ييرزنثمل  رلير  رو ة.

 

                                          زترزن لدد يملتر زن لد يملترتددأل  رزن د زترز خمللددةر               يتةجدلرالددىرزتحدملأ

                                                         ف ورز غ مل ر ز الملبربهد  رتحةيل دملرقلدىرقودم  رق رلدةزأريمكدير

                                     زوت مملن ملرن مليملترزنت فئة رلقمل  راوم.

 

                                                    تفددد ارالدددىر ددد رلددديريخدددملنارق ادددملورهدددذ رزندددملأ رغ زلدددةر لدددبيةرادددير

               رلر رل رع.

 

       يددددذرهدددددذ ر                                                  تالددددار ازا رزناازاددددةر ملنتنلددددديقرلددددعرزن لدددد يملترلتملت دددددةرت ف

        زنملأ .ر

 

                                        أمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ر مملرتح أرزن  زلملتر ر       زالمتاملا         تح أرا  ر

رالددددددددددىرزمردددددددددد زلر اازارزنملنيددددددددددةر زن ز ليددددددددددةر زن لدددددددددد يملتر            ك                                              م وددددددددددةور  ددددددددددملاك

                   زناازاةر زن يئة.

 
 

رالىرزن يئة 
ك
             فمل مل
ك
      

         زن مل ملت  ر      ز ت مل                      ليرقج رز ح رلير ط ر

          نحةنددةرقلددىر                           لدديرز غ ددمل ر ز الددملبرزنف  لددةرز ر        زالوددتفملأ        لدديرقجدد ر

                                             قوم  رق رلةزأريمكيرزوت مملن ملرن مليملترزنت فئة 

رزنلؤ نيةرزنةا ية  ر      زنرازو               ليرقج رت ايار                                 زنةزا   ر  س 

  ر

 ل لك،

  .       زالمر زل        جملارهذزر ر
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                                                  إعطوواء وزارة السووياحة الحووق إعطوواء وزارة السووياحة الحووق     : :                                   والتاسووعة والعشوورو والتاسووعة والعشوورو             املائووة املائووة               املووادةاملووادة 

                وتراثيةوتراثية                                            في بي  منتجات سياحيةفي بي  منتجات سياحية

  

  

     )ودددددددددلعر ر                                            ت طدددددددددير ازا رزنلددددددددديمل ةرز حدددددددددقر ددددددددد ر يدددددددددعرل تجدددددددددملتروددددددددديمل ية

                           بملن ملددةرز ج بيددةرابدد رلةم  ددملر                             ت زثيددةر ملن ملددةرزنل  ملليددةر   ر         دد لملت(

           زفنكر    .

 

 

            مةجددددددلرمدددددد زار ر       زالمتاددددددملا    دددددد ر                             تحدددددد أرأمددددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزنددددددملأ  را

                                     للر  ري  اراير اي لرزنملنيةر زنليمل ة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            ليرقج رتشجيعرزنليمل ةراب ر يعرل تجملترويمل ية 

                                         ليرزج راف رز خاي ةرت مئترقج بيةرقضملفيةر 

                                                     ليرقج رتةف  رف ررج ي  رم رتاة رلتةزف  ر ملاجرن  مل  

 

  ر

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.

 

 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

216 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

     2222 / 2 / 5              زن ملأار تملاي ر ر   322               ليرزنقمللة راممر ر  32      زنملأ ر

 

 

 

 

 
 

 

 ر      يدددددددملا  ر    قادددددددئ  ر     الدددددددتهم ر      زن  دددددددةر ر       ز خبددددددد زا ر      ز اادددددددملا ر   ددددددد  ر     يلدددددددر ط ر-  "أ

 ر   قلددى ر        ملفضدملفة ر        ز ت مللد م ر   د   (ر      فدة   ر    لدمل ر        لملجيلدت   ) ر    اليدمل ر       د ملأزت

  .      و ةزت" ر   ال  ر  اي ر   تق  ر ال ر     ب  

 
 

 

        التمو ل ر :  15      املادة 

 

                                                     ق.رياددة رنل يئددةرلةزالددةرودد ةيةر مللددةرتدد اجر دد ر ددملبر ددملررضددمير

                                                           زنةزالةرزن مللةر تاة ر ملفيةرنت طيةرل ملايارزن يئةر  لملاملاهمل.

 

 

                                                                تعوووووديل الفقووووورة د موووووق املوووووادة السادسوووووة تعوووووديل الفقووووورة د موووووق املوووووادة السادسوووووة     : :                 الثالثوووووو  الثالثوووووو      و و             املائوووووة املائوووووة               املوووووادةاملوووووادة

          175175                              مق القانو  رقو  مق القانو  رقو          1515                                                                      وتعديل البنديق هأ ه وه به مق املادة وتعديل البنديق هأ ه وه به مق املادة 

                                                              )مكافحووووة الفسوووواد فووووي القطوووواع العووووام )مكافحووووة الفسوووواد فووووي القطوووواع العووووام             20202020  //  55  //  88                            الصووووادر بتووووار   الصووووادر بتووووار   

                                                                          وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد(وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد(

 

      تددملاي ر ر   322                                                ت دد  رزنفقدد  ر"أ"رلدديرزنددملأ رزنلملأوددةرلدديرزنقددمللة رامددمر

                                             )لاملفحدددددددةرزنفلدددددددملأر ددددددد رزنقطدددددددمل رزن دددددددملور ق لدددددددملارزن يئدددددددةر ر    2222 / 2 / 5

 :                                    زنةا يةرناملفحةرزنفلملأ(رنت  حر مملريل 

                                                يلدددددددر طر ددددددد رز اادددددددملارز خبددددددد زارزن  دددددددةررالدددددددتهمرقادددددددئ ر يدددددددملا ر ر- أ"

         ضدددملفةرقلدددىر                                                ددد ملأزتراليدددملر)لملجيلدددت  ر لدددملرفدددة (ر ددد رز ت مللددد مر ملف 

 ر        ز ت مللدددد م                                            بدددد  رالرتقدددد رادددديرالدددد رودددد ةزت رق ر يددددملا رقجددددملا ر دددد ر

 ".                                    ملفضملفةرقلىر ب  رالرتق رايرال ييرو ة

 ر   322               لدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر  32                    "رق"ر "رب"رلدددددديرزنددددددملأ ر             ي دددددد  رزن  دددددد ز ر

                               )لاملفحددددددددةرزنفلددددددددملأر دددددددد رزنقطددددددددمل رزن ددددددددملور    2222 / 2 / 5              زن ددددددددملأار تددددددددملاي ر

 :             حمل ر مملريل                                              ق لملارزن يئةرزنةا يةرناملفحةرزنفلملأ(ر حي ري 

                                                 ياددددددة رنل يئددددددةرلةزالددددددةرودددددد ةيةر مللددددددةرالددددددىرق رتدددددد اجرللددددددملهمةر -   ق

                                                    زن  ندددةرن ددددملر دددد رف دددد ر ددددملررضددددمير ددددملبرااملوددددةرلجلددددسرزنددددةاازار دددد ر

                                                      مدددددددمللة رزنةزالدددددددةرزن مللدددددددةر تادددددددة ر ملفيدددددددةرنت طيدددددددةرل دددددددملايارزن يئدددددددةر

 .           لملاملاهمل

 

 
َ
 ل  ددددددددمل
َ
                    بدددددددد  ر زن ملم يددددددددةر ددددددددمللل ر                          لددددددددمل رقاددددددددحملبرزنكفددددددددملا ر ز خ ر  لددددددددي ر    

                                                        زفجدددددملازترزندددددذييراملدددددةزر ددددد رزفأزا ر سدددددخ  زر ملفدددددةرق مدددددملاهمر خ لدددددةر

                                                      زن  نةرالىر لملبرافعرللتةزهمرز  ملأيم ر ل لح همرزنشخ يةر

                     ليرقلاملليةرز تيملاهم 

                                           تمرزمر زلرت  ي رزنفق  رأرليرزنملأ رزنلملأوة.

 

                                                       قلدملر د رلددملر د راقد رزن فقددملت ر  يد رقلدهرالريجددةارق ريادة راملمدد ر

رنتاملابرزن مل   
ك
               زن فقةرهةرلفلهرل زملرهذزرزن ق رلظ ز
ك
                                    

                                                        تدددمرزمردددد زلرادددد ورقيددددئارل مددددةرل زم ددددةراقدددد رزن فقددددملترندددد ايسرزن يئددددةر

                                  قلمملرل زم ةرزن ق ر حللرزنقمللة .

لحدددددددددارق دددددددددةزبر ددددددددد رمدددددددددمللة رزنةزالدددددددددةرزن مللدددددددددةرتت لدددددددددقرفقددددددددد ر
ُ
                                              يددددددددد رت
ُ
      

                                                     ددددددددملنةازازتر زن املوددددددددملترزنددددددددثئتر زنجلددددددددسرزن وددددددددتةالرقضددددددددملفةرقلددددددددىر

                                     زنلر  ةر ز تيملا رزنةزالةر حللرز لة   ر       زن فقملت

                                                         ي رتلحارف ة رضميرهذ رز  ةزبرنلم ي يملترزن مللةرزنتملت ةر

                                                       ن ددددددذ رزنددددددةازازتر  ددددددذنكرنل يئددددددملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددةرزنندددددد رتتمتددددددعر

                      ملوتقئ رلملل ر قأزال 

                                                       يدد رق ر حددار ددملبرنل يئددةر ادد ور حددارزاتمددملأزترلف ددلةر قلمددملر

                             زازترزنت  ددةر دد رتحادد  رزنةزالددةر                            لجدد أرللددملهمةريخددملنار ملفددةرزفجدد  

                ل  رز  جملل مل 
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                                                          ت ددد رزن يئدددةرللددد   رزنةزالدددةر ي ف دددهراايلددد ملرقلدددىر ايددد رزندددمل رزندددذلر

                                                    هرقلدددددىرللددددد   رزنةزالدددددةرزن مللدددددةرزن فةادددددةرقلدددددىرلجلدددددسرزندددددةاازار   يادددددم

                                                زنذلريتةلىرق ملن هملرقلىرز ج ملترزنخت ةر للرز لة .
 

                                                   ب.ريفددتحرنل يئددةر لددملبر ددملررندد  رل دد  رن  ددمل ر يتددةلىراادديسر

                                                         زن يئةراق رلفقملاهملر ل زم دةراقد هملر فقدملرنأللدة رزن  دةررالتهدملر

                      ةرزنملنية ري و راايسر                                          رممللة رزنحملو ةرزن مةلية.ر   رنهمليةرزنل

                                                       زن يئدددددةرجددددد ز  ر ملالاتمدددددملأزترزن ددددد  فةرقلدددددىر ازا رزنملنيدددددةرل ددددد مةر

                                                       ل ددده ر تط دددقر ددد ر دددأ رهدددذ رز جددد ز  رق ادددملورزن ظدددملورزندددملل رز خدددملرر

          ملن يئة.

                                                  تخاددددعر لددددمل ملترزن يئددددةرن ظددددملورزنتدددد ميقرزندددد ز ل ر نلتدددد ميقر ر- ج

                                                     زنلدددتق رلددديرم دددد رلاملتدددلرزنتددد ميقر زنحملودددد ةر فدددقرال ادددملورزنددددملأ ر

                    )مدمللة رلةزالدةرزن دملور ر    2223 / 4 /  25      تدملاي ر ر   124               ليرزنقمللة رامدمر ر 1 2

                                                        (ر تنلدد رز حلددمل ملتر تقددملاي رزنتدد ميقرزن ملادد  رن ددملر دد رز ج يدد  ر    2223

                                            زن وميةر الىرزنةمعرزن وم رزفنكر    رنل يئة.

 

                                                              أ.ريفتحرزاتمملأرقضمل  ر  رزنةزالةرزن مللةرنل يئةرنلل ةرزنتل يليةر

                               ددارزن فددملذ رميمتددهرالدد  رلليددملازتر                            ز  لددىرت دد رأ ددة رهددذزرزنقددمللة ر 

              ن   رن  مللية.

 

 

 

 

 

رنأللددة ر
ك
 دد رزن يئددةرللدد   رزنةزالددةر ي وددلهراايلدد ملر فقددمل

ُ
       ت

ك
                                          

ُ
      ايدد ر ر   قلددى 

 .                                                ضميرزن لةرزن  ةررالتهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية ر      زنملنية

 

 

                                                 يفدتحرنل يئددةر لدملبر ددملررند  رل دد  رن  دمل  ر يتددةلىراادديسر -   ب

رنأللدددددددة رزن  دددددددةررالتهدددددددملر ددددددد رمدددددددمللة ر
ك
                             زن يئدددددددةراقددددددد رلفقملاهدددددددملر فقدددددددمل
ك
                       

 .                                        زنحملو ةرزن مةليةر زنقةزل  رزن ايةرزفج زا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                يددددددددد رق رللددددددددد   رزنةزالدددددددددةرزن ددددددددد رلددددددددديرم ددددددددد ر ددددددددد رج دددددددددةريخادددددددددعر

                                                         نلم ململددةر دد ر ازا رزنملنيددةر لدديرثددمريددتمرجمددعر مللدد رزنلددملايعرضددمير

                                                     للد   رلة د ري ود رقلدىرااملوددةرز حاةلدةر حلدلرمدمللة رزنحملودد ةر

          زن مةلية 

 

            بناء  علي ،

    .                        تمرزمر زلرت  ي رهذ رزنملأ
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         )املوازنووووووة       2019 / 7 /  31      تووووووار        144               مووووووق القووووووانو  رقوووووو      71      املووووووادة 

  (    2019                              العامة واملوازنات امل حقة للعام 
 

 

                       زنةاق رنلاممل رزالجتممل                               تقلي رزن ية رزنر ت ةرنل     ر

 

قلدددددددد رزندددددددد ية   3
ُ
           .رت
ُ
                                    ملفددددددددةرزنتةج ددددددددةرنل دددددددد    رزنددددددددةاق رنلاددددددددممل ر ر    

            رالددددددددىرالدددددددد  ر    2235                                      زالجتمددددددددمل  رالددددددددىرزن  نددددددددةرن مليددددددددةرنهمليددددددددةرزن ددددددددملور

ُ                          قملدددملطروددد ةيةرلتلدددمل يةرالدددىرق رُيلددد أرزنقلددد رز   رم ددد رنهمليدددةر                            

                                         رلددعر جددةبرتلدد ي رزنتةج ددملترزنملنيددةرنل دد    ر    2231           دد  رقيلددة ر

  .    2231                                 زفجتممل  رزن ل  ر  رزنةزالةرنل ملور ر             زنةاق رنلاممل 
 

 

                                                         .رتر تلرالىرزن ية رزنقلدطةرفملاد  رود ةيةرتدةزالرل د  رزنفملاد  ر 2

                           الىرو  زترز خاي ةرن  رو ة.

                      موووق القوووانو  موووق القوووانو          7171                        تعوووديل املوووادة تعوووديل املوووادة     : :                   والثالثوووو  والثالثوووو                      والحاديوووةوالحاديوووة            املائوووة املائوووة               املوووادةاملوووادة

                                                                  )املوازنوة العاموة واملوازنوات امل حقوة )املوازنوة العاموة واملوازنوات امل حقوة             20192019  //  77  //    3131            توار   توار             144144        رقو  رقو  

    ((        20192019      ام ام       للعللع
 

 ر    2231 / 2 /  13      تددددددددددددملاي ر ر   366               لدددددددددددديرزنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر ر  23            ت ددددددددددد   رزنددددددددددددملأ ر ر

                (نت  حر ملنتملل :    2231                                       )زنةزالةرزن مللةر زنةزالملترزنلحقةرنل ملور

                                                 تقلدددددددد رزندددددددد ية ر زنفةزادددددددد ر ملفددددددددةرزنتةج ددددددددةرنل دددددددد    رزنددددددددةاق ر ر- 3

    الدددددددىر ر    2223                                             نلادددددددممل رزالجتمدددددددمل  رالدددددددىرزن  ندددددددةرن مليدددددددةرنهمليدددددددةرزن دددددددملور

                               ةزترالدىرق ريلد أرزنقلد رز   رم د ر  و  ر 2                   قململورلتلمل يةر ن  ر

                         ذنددددكرت دددد رتدددد ميقرميمددددةرهددددذ ر ر    2222                         نهمليددددةر دددد  رقيلددددة رلدددديرزن ددددملور

                            زن ية رليرم  ر ازا رزنملنية.

                                                       تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنفق  ر ق زاري  اراير اي رزنملنية.

                                                   تر تددلرالددىرزندد ية رزنقلددطةرفملادد  رودد ةيةرتددةزالرل ددارل دد  ر ر- 2

                          وددد ةرالدددىرق رالرتايددد ر ددد رلطلدددقر ر                             زنفملادد  رالدددىروددد  زترز خاي دددةرنددد  

   %.   6.2          ز  ةز راير

                          ددددددد رلةزايددددددد هملرزنقمللةليدددددددةرلدددددددير ر    2222                   تلددددددد أرللدددددددتحقملترزن دددددددملور ر- 1

                                        زالاتمملأزترزنخ  ةرن ذ رزن مليةر  رزنةزالة

                                                   يمكيرتل ي رأية رزناممل رزالجتممل  ر ةزوطةرو  زتر اي ةر ر- 6

                                              ملنل   رزنل  ملليةرت  اهملرز حاةلةرن ذ رزن ملية

                                       هذ رزنملأ را  رزالمتاملار ق زارللدر  ري د ار ر                تح أرأمملاقرتط يق

                        اير اي لرزنملنيةر زن م .

 

                                               زنةضددددددددددددعرز حددددددددددددملل رنلخاي ددددددددددددةرزن مللددددددددددددةرالريلددددددددددددمحر تلدددددددددددد ي ر مللدددددددددددد ر ر  ق 

ر ملفضدددملفةر
ك
         للدددتحقملترزنادددممل رزالجتمدددمل  رلقددد ز
ك
            ضددد  ا رزن مددد ر ر   قلدددى                            

رزمرد زلر                                                             الىرتل ي رزن ملن رزنتةج ةرالىرزن  نةرنل     رنذنكرتم 

                       قلاملليددددددةرتلدددددد ي هملر ةزوددددددطةر ر   قلددددددى ر     فضددددددملفة   مل                 تقلددددددي رهددددددذ رزندددددد ية ر

                               و  زتر اي ةر ملنل   رزنل  مللية.
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              )قوووووووانو  )قوووووووانو              20192019  //  77  //    3131            توووووووار   توووووووار             144144                                                      املوووووووادة تسوووووووعو  موووووووق القوووووووانو  رقووووووو  املوووووووادة تسوووووووعو  موووووووق القوووووووانو  رقووووووو  

      (  (          20192019                                                          العامة واملوازنات امل حقة لعام العامة واملوازنات امل حقة لعام                 املوازنة املوازنة 

 
 

                                          : تحديووووود الحووووود األدنووووون لعووووودد سووووونوات الخدموووووة التوووووي               املوووووادة التسوووووعو  

                   تتيح الحق بالتقاعد

 
 

 

ُ                                                          ُيحدددد أرادددد أرودددد ةزترز خ لددددةرزنف ليددددةرزنندددد رتتدددديحرز حددددقر ملنتقملادددد رالددددىر

               زنلا رزنتملل :ر
 

                         ملننل ةرنلللكرزن لك ل:ر -

 21  رلير ر
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنألف زأر زن ر  35    

ك
           امللمل
ك
       ت ملا    

 22  رلير ر
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنلا ملط ر  22    

ك
       امللمل
ك
     

 35  رلير ر
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنا ملطرزال ت ملر ر  32    

ك
              امللمل
ك
     

 

 

 

 

                                                          تعووديل املووادة تسووعو  مووق القووانو  تعووديل املووادة تسووعو  مووق القووانو      : :                   والثالثووو  والثالثووو                      والثانيووةوالثانيووة            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

                                                                )قوووووووووانو  املوازنوووووووووة العاموووووووووة واملوازنوووووووووات )قوووووووووانو  املوازنوووووووووة العاموووووووووة واملوازنوووووووووات             20192019  //  77  //    3131            توووووووووار   توووووووووار             144144        رقووووووووو  رقووووووووو  

      (  (          20192019                        امل حقة لعام امل حقة لعام 

 

 
 
 أوال
 
 ر    2231 / 2 /  13      تددددملاي ر ر   366                                   :رت دددد   رزنددددملأ رتلدددد ة رلدددديرزنقددددمللة رامددددمر   

            (ر حيددد رت دددد حر    2231                                            )مدددمللة رزنةزالدددةرزن مللدددةر زنةزالدددملترزنلحقدددةرن دددملور

           مملريل :ر

 

ُ                                                          ُيحدددد أرادددد أرودددد ةزترز خ لددددةرزنف ليددددةرزنندددد رتتدددديحرز حددددقر ملنتقملادددد رالددددىر

               زنلا رزنتملل :ر

 

  :                       ملننل ةرنلللكرزن لك ل -

 21   رلير
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنألف زأر زن ت ملا ر  35    

ك
                امللمل
ك
     

 22   رلير
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنلا  ر  22    

ك
     امللمل
ك
   ملط    

 35  رلير ر
ك
ر  ال

ك
    امللمل

ك
    

ك
رنا ملطرزال ت ملر ر  32    

ك
              امللمل
ك
     

 

                                                         ددددد ر دددددمل راددددد ورقلاملليدددددةرزودددددتكممل رزنددددد  رزنقمللةليدددددةرالودددددتحقمل رزن دددددملشر

                                                       زنتقملاددددددد لرن لدددددددةألرزن لدددددددك ي  رزنلددددددديرزنقمللةليدددددددةريلدددددددتحقرن دددددددمرل دددددددملشر

رنل   ر  ل هم.
ك
              تقملا لر فقمل
ك
            

                       لدددددددديرزن وددددددددةورزال ددددددددر ز  رامددددددددمر  رر  22                          يلددددددددتفي رزن لددددددددك ية رلدددددددديرزنددددددددملأ ر

  .    2232 /  64               ليرزنقمللة راممر ر  24              ةر مةجلرزنملأ ر       زن  ن ر  51 /  62

 

 

                                                            مملرز ره مل رزن  ي رليرزنة ف  ر زن لك ي  ريلرالة ر ملالوتم زار

                                                         رزنة يفةرليرقج رزوتكممل رزنل  طرزنن رتلمحرن مر مل ح ة ر

                  الىرل ملشرتقملا ل ر

                                                         لدددديرقجدددد رز حفددددملظرالددددىرل دددد قرزنلددددمل ز ر دددد  رزن ددددمللل  ر دددد رزفأزازتر

      ك ية                                     زن مللةر  رلختلارقوئ  ملرزفأزايةر زن ل

                                                      لدددديرقجدددد رز حفددددملظرالددددىرلكتلدددد ملترهددددؤالارزن ددددمللل  رزنددددذييرأ لددددةزر

       2231 / 5 / 3           ز خ لةرم  ر

رنأل ضمل ر
ك
         لظ ز
ك
ربهملرزن ئأ  ر         زالمت ملأية                                  زن   ةرزنن رتم  

رنت هةارميمةرزنل   رزنل  ملليةرتجمل رزن  الارز ل     
ك
                                                   لظ ز
ك
      

ر دد رزنجددمل رقلددملورزن ددمللل  ر دد رزنقطددمل رزن ددملور
ك
                                         قفلددمل مل
ك
 ر  لددي ر        نئوددتفملأ        

                                          ف ررام رج ي  رم رتاة رلتةزف  ر ملاجرن  مل  

 

  .       زالمر زل        جملارهذزر
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                                                         ددددد ر دددددمل راددددد ورقلاملليدددددةرزودددددتكممل رزنددددد  رزنقمللةليدددددةرالودددددتحقمل رزن دددددملشر

                                                       زنتقملاددددددد لرن لدددددددةألرزن لدددددددك ي  رزنلددددددديرزنقمللةليدددددددةريلدددددددتحقرن دددددددمرل دددددددملشر

رنل   ر  ل هم.
ك
              تقملا لر فقمل
ك
            

                       لدددددددديرزن وددددددددةورزال ددددددددر ز  رامددددددددمر  رر  22   أ ر                       يلددددددددتفي رزن لددددددددك ية رلدددددددديرزنددددددددمل

  .    2232 /  64               ليرزنقمللة راممر ر  24                     زن  نةر مةجلرزنملأ ر ر  51 /  62

 
 

                        ملننل ةرنلللكرزفأزال:ر -

رلددددددير ر  22
ك
ر دددددد ال

ك
    امللدددددمل

ك
    

ك
رناملفددددددةرزنددددددة ف  رالددددددىرق رت ز ددددددىرز  اددددددملور ر  22    

ك
                                   امللددددددمل
ك
    

                                                              ز خمللددةر ددملن ق  ر ق ضددمل رلددة ف رزنفئددةرزنثملنثددةر لددملرفددة رزنددذييرأ لددةزر

 ر  22                                    وددددديرالريلدددددمحرن دددددمر ملالودددددتم زار مل خ لدددددةرلددددد  ر ر                 زنة يفدددددةرزن مللدددددةر ددددد 

.
ك
 امللمل
ك
     

 

                                                         د ر دمل راد ورقلاملليدةرزودتكممل رزند  رزنقمللةليدةرالودتحقمل رزن ددملشر

                                                       زنتقملادددددد لرن لددددددةألرزن لمدددددد  ر زالوددددددملتذ رزنلدددددديرزنقمللةليددددددةرلدددددديرجدددددد زار

                                                       أ ةن مرزلىرلئ رزنت ليمرزن وم  ر قةزل  ر مللةرتجدمل اتر د طر

ر
ك
 زنلي ريلتحقرن مرل ملشرتقملا لر فقمل
ك
              نل   ر  ل هم.                                

. ر  32                                  ملننل ةر وملتذ رز جملل ةرزنل  ملليةر -
ك
 امللمل
ك
     

        زفأزال                ملننل ةرنلللكر -

 22  رلير ر
ك
رنلذيير مل   زرامل مرزات ملاز

ك
    امللمل

ك
                           

ك
    3 / 5 / 2231     

 22  رنلددددذييرأ لددددةزرز خ لددددةر تددددملاي ر ر
ك
                           امللددددمل
ك
         لددددملرم دددد ر ر    2231 / 2 /  13    

               ز خمللةر ملن ق . ر      ز  املو             الىرق رت ز ىر

 

      زن ددملشر ر                                                  د ر دمل راد ورقلاملليدةرزودتكممل رزند  رزنقمللةليدةرالودتحقمل 

                       زنلدددددديرزنقمللةليددددددةرلدددددديرجدددددد زار ر         ز وددددددملتذ                        زنتقملادددددد لرن لددددددةألرزن لمدددددد  ر

                                            لئ رزنت ليمرزن وم  ر قةزل  ر مللةرتجدمل اتر د طر ر   قلى       أ ةن مر

رنل   ر  ل هم.
ك
              زنلي ريلتحقرن مرل ملشرتقملا لر فقمل
ك
                                 

                                   ملننل ةر وملتذ رز جملل ةرزنل  مللية: -

 32  ر .
ك
 امللمل
ك
     

 

 
 
 ثانيا
 
  .               ج ي  رزن وميةُ                               ُي م ربهذزرزنقمللة رفةار ل  ر  رز   :رر     
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                                                    الطلوب موق االدارات وامل سسوات الطلوب موق االدارات وامل سسوات     : :                   والثالثو  والثالثو                      والثالثةوالثالثة            املائة املائة               املادةاملادة

                                                                                                        مووووة واملشووووار   املشووووتركة والشوووور ات املختلطووووة الووووخ .... تزو وووود مووووة واملشووووار   املشووووتركة والشوووور ات املختلطووووة الووووخ .... تزو وووود         العاالعا

                                                                                                          وزارة املاليووووووة باملعلومووووووات التووووووي تملمهووووووا عووووووق موجووووووودات الدولووووووة وزارة املاليووووووة باملعلومووووووات التووووووي تملمهووووووا عووووووق موجووووووودات الدولووووووة 

                                              العقار ة وغير العقار ةالعقار ة وغير العقار ة

 

 

                                        زن مللددةر زنؤولدملترزن مللددةر زنلدملايعرزنلددر  ةر ر       زفأزازت         الدىرجميدعر

                                                        زنلدددد  ملترزنختلطدددددةر ودددددملا رق دددددخملررزنقدددددمللة رزن دددددملورتا يددددد ر ازا ر

                                                           نيةر ملن لةلملترزنن رتملك ملرايرلةجةأزترزن  نةرزن قملاية ر غ  ر   زنمل

                                         زنتج  دددازترز خمللدددةر دددملنقة رزن لدددك يةر ز ل يدددةر ر         ملودددت  ملا         زن قملايددةر

 ر   قلدددى ر        ملفضدددملفة                                            ضدددميرل لدددةرودددتةرق ددد  رلددديرتدددملاي رلفدددملذرهدددذزرزنقدددمللة ر

                                                          ج ةرزوت ممل رهذ رزنمتلاملتر  دملغلتهملر د ر دمل ر جد  زر غ د رذندكر

                         تحددددد أر م ودددددةوري ددددد اراددددديرلجلدددددسر ر  ق  ر                    لددددديرزن لةلدددددملترزننددددد ريجدددددل

                                     زنةاازار  ملارالىرزمر زلر اي رزنملنية.

 

          زن ل يملت. ر         زتحملأزت                                  يلتثقمرليرق املورهذزرزن  رزن ل يملتر

 

 

 

 

 

 
 

                           يادددددة رندددددد  ر ازا رزنملنيدددددةرأزتددددددملر ر  ق                      زن ددددد  رلددددديرهددددددذزرزنددددد  رهددددددةر ر  ق 

                                                     ل لةلددددددملتر ملللددددددةرادددددديرلةجددددددةأزترزن  نددددددةرزنندددددد رتمك هددددددملرلدددددديرأازوددددددةر

                                   ت دددملألر ط يقدددةرالميدددةر زضدددحةر ندددمرتدددتمكير                  زنةضددد   رزندددملل ر زالم

رن طيدددددملتر ل لةلدددددملتر زضدددددحةر
ك
                       لددددديرزتخدددددملذرز خطدددددةزترزنئالدددددةر فقدددددمل
ك
                            

          فملفة.
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                                                  عوودم توجووب التعووو ض العوووائلي عوودم توجووب التعووو ض العوووائلي     : :             ثالثووو  ثالثووو        والوال                    والرابعووةوالرابعووة            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

                                                                                                      عنوووووود اسووووووتفادة أفووووووراد عائلووووووة املوظووووووف أو املتقاعوووووود املتوووووووفي مووووووق عنوووووود اسووووووتفادة أفووووووراد عائلووووووة املوظووووووف أو املتقاعوووووود املتوووووووفي مووووووق 

                                                            حصته  مق معاش مورثه  التقاعديحصته  مق معاش مورثه  التقاعدي

 

 

                                                         الريتةجددلرزنت ددةيدرزن ددملال را دد رزوددتفملأ رقفدد زأراملالددةرزنة ددارق ر

                                                 زنتقملا رزنتة  رلير   همرليرل ملشرلةاثهمرزنتقملا ل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   ب ددددملترزنة ددددارزندددددذيير ر        ددددملا                    ت ددددةيدرزن ددددملال ريلددددتحقر  زن ر  ق      املنددددملر

ر م دملشر ر  ق                            نيسرن يهمرأ  ر ملرربهمر بمدملر
ك
       تخ ي د مر خ ديمل
ك
             

                                             لةاثهمرزنتقملا لريت ملمدرلعرل  قرا ور جةأرأ   

 

  ل لك

 

           زنملنيددددةرالددددىر ر      ز ا ددددملا      تخفيددددار ر   قلددددى ر        ملفضددددملفة                   تددددمرزمردددد زلرهددددذزرزندددد  ر ر

        ز خاي ة
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                    مووق املرسوووم مووق املرسوووم         4646                        تعووديل املوادة تعووديل املوادة     : :                   والثالثووو  والثالثووو                      والخامسوةوالخامسوة            املائووة املائووة               املوادةاملوادة 

          19831983  //  66  //    2929            تار   تار           8383  //    4747                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

 

      تددددددددددددملاي ر ر  51 /  62                       لدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزال ددددددددددددر ز  رامددددددددددددمر ر  64           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

           حر مملريل :         حي رت   ر    3151 / 4 /  21

 
ك
  ئفدددمل
ك
 ر     زن ددددملش ر    دددد   ر     ز جمددددع ر     يجددددةا  ر ال ر     دددملر  ر  ز  ر   اددددملو ر   ر دددد  ر  لدددد  ر   ل ر    

 ر      زالاددددددددددددددددددتئ  ر    ل ددددددددددددددددددملش ر  ز  ر  ندددددددددددددددددده ر      زنتممددددددددددددددددددة ر           زنت ةياددددددددددددددددددملت ر        زنتقملاددددددددددددددددد ل

 ر  ز  ر      دددد  ل  ر   زجدددد  ر  ز  ر     ت ددددةيد ر  ز  ر    ازتددددل ر    قل ر  ندددده ر      زنتممددددة ر           زنت ةياددددملت

 ر       زنؤولدددددددملت ر  ز  ر      زن  ندددددددة ر      اي دددددددة ر  لدددددددي ر    يددددددد فع ر   ر ددددددد  ر   زجددددددد  ر  قل ر  ز  ر    يدددددددةل 

 .     زن ملو ر        زنقمللة   ر     ق خملر ر    وملا  ر    ق لي ر        زن ل يملت ر  ز  ر      زن مللة

 ر     زن دددملش ر   قلدددى ر        ملفضدددملفة ر    قادددئ  ر      زن  دددةأ ر  لدددي ر     ددد  ر  قل ر       زودددتحقمل  ر    دددمل  ر   ددد 

  .     ز الى ر     زن    ر    ي    ر         لتممملته

                                                  يلدددددتثقمرلددددديرتط يدددددقرهدددددذزرزنددددد  ر ملندددددةرز جمدددددعر ددددد رلدددددملر ددددد ر ملندددددةر

      تددملاي ر ر   322               لديرزنقددمللة رامدمر ر  14                              زنلد ملأ رزن  دةررالتهددملر د رزنددملأ ر

                رقفدد زأرزن يئددةر                                    ر مددملريلددتثقمرلدديرز  اددملورزنددةزاأ رقاددئ     3151 / 1 /  34

                                                         زنت ليميدددددددةر ددددددد رز جملل دددددددةرزنل  ملليدددددددةرزن  هيدددددددةر ددددددد لملاهمر دددددددئ رزن دددددددملور

                ددد لملاهمر تدددملاي ر ر      زل هدددملا                                      ز جدددمللع ر ذندددكراددديرزنفرددد  رزنةزم دددةرلدددملر ددد  ر

ر  ادددددددملورزندددددددملأ ر ر         زاللتحمللدددددددملت      قجددددددد زار
ك
              قلددددددد زارزن تدددددددملاجر فقدددددددمل
ك
   لدددددددير ر  66                   

  .    2222 /   112            زنقمللة راممر

 

 ر  21 /   332                                             م ددددددعرلظددددددملورزنددددددة ف  رزن ددددددملأار ملن وددددددةورزال ددددددر ز  رامددددددمر ي

 .                ز جمعر   رازت   

                                                       مدددملريم ددددعرلظدددملورزنتقملادددد ر زن ددد  رلدددديرز خ لدددةرزن ددددملأار ملن وددددةور

                      ل ددددددهرز جمددددددعر دددددد  رقلرل ددددددملشر ر  64          دددددد رزنددددددملأ ر ر  51 /  62             زال ددددددر ز  رامددددددمر

 .                                            تقملا لر قلرازتلرق رت ةيدرق رقج ر   لرق ريةل 

                           ةلي  رقالرق رزنتط يددددددددقرزاردددددددد ز ر                            ددددددددملن غمرلددددددددير ضددددددددةلرزن  دددددددد  رزنقددددددددملل

                                                        زن  يدددد رلدددديرزنتددددأ يئتر زنتفلدددد  زترزنندددد رز ت دددد ترادددديرليددددةرزنلددددر  ر

                            ادددد ورزوددددتفملأ رقلر ددددخ رلدددديرأ لدددد  ر ر   قلددددى                 زنتج ددددةرتلددددا ر زضدددد ر

 .                                    ي  فمل رلير اي ةرزن  نةر  رزنةم راي ه

                                                      يددددد رق رزن دددددملشرزنتقملاددددد لرنلقدددددة رزن لدددددك يةر ز ل يدددددةريلدددددتم ر

                         الىرقوملسرزن ملشر لتممملته 

رنلتددأ يئتر زنتفلدد  زتر ر   قتددي   نكر  نددذ
ك
                     للدد   رزنقددمللة رهددذزرنياددعر دد ز
ك
                          

                          لددددديرلظدددددملورزنتقملاددددد  ر حيددددد رتحددددد ر ر  64                       زننددددد رقاطيددددد ر  ادددددملورزندددددملأ ر

ر لرلددد رل ددددملي ر
ك
             لحل دددملرلدددملأ رتم ددددعر دددألر ددددا رلددديرز  دددامل ر  ئفددددمل
ك
                                       

                                                  ادددددملورق ر ددددددملررز جمددددددعر دددددد  رل ددددددملشرتقملاددددد لر مددددددملر دددددد رذنددددددكرزن ددددددملشر

                 ت ةيادملترالرودديمملر ر                                      زنتقملاد لرز خدملرر دملنقة رزن لدك يةر ز ل يدة

                  بد  رل دملشرتقملادد لر ر  26 /  22            زنقددمللة رامدمر                    تلدكرزن  دةررالتهدملر د ر

                                                      ر ددد رق رل دددملشرزادددتئ رق رقلرازتدددلرق رت دددةيدرق رقجددد رلق دددةارلدددير

                                                    زن  نددددددةرق رلددددددديرزنؤولدددددددملترزن مللدددددددةرالددددددىرز دددددددتئ رقلةزا دددددددملرالوددددددديمملر

                                                    ز جملل دددددددددددةرزنل  ملليددددددددددددةر زن لدددددددددددد يملت رق ر ندددددددددددمر دددددددددددد  رل ددددددددددددملشرتقملادددددددددددد لر

                   جددددةرهدددذزرزنت ددد ي رقلددددىر                  ددددمل ر حيددد رتدددؤ  رلتي                     ت ةيادددملترقيدددملر دددمل رلةا
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                                                    قفدددددملأ رزنتقملاددددد ييرلددددديرأ ددددد ر ز ددددد ري ددددد  رلدددددير اي دددددةرزن  ندددددةرق ر

                             زنؤولملترزن مللةرق رزن ل يملت ر

 

                   ت ةيادددددملترالروددددديمملرتلدددددكر ر  ق                               ددددد ر دددددمل رزودددددتحقمل رل دددددملشرتقملاددددد لر

                          ملفضملفةرقلىرلملرتمرت  زأ ر ر  26 /  22                            زن  ةررالتهملر  رزنقمللة راممر

 .                   ا رقائ رفي   رز الى                       ليرقلةز رزن ز ي رزنذ ة 

ر                     عر ددد  رزن دددملشرزنتقملاددد لر                      تددمرزودددت  ملار ملندددةرز جمددد
ك
  زنت ةيادددملترقيدددمل
ك
              

                                                      دددددددمل رلةا دددددددملر بددددددد  رزن دددددددملشرزنتقملاددددددد لرزن دددددددملتجرادددددددير ملندددددددةرزنلددددددد ملأ ر

                              لدددديرمددددمللة رزندددد فمل رزنددددةاق رزن ددددملأار ر  14                      زن  ددددةررالتهددددملر دددد رزنددددملأ ر

 .    3151 / 1 /  34      تملاي ر ر  51 /   322                      ملن وةورزال ر ز  راممر

 

 جدول املقارنة

        الجديدة    46      املادة         السابقة    46     ملادة  ا

                 الريجدددددددددددددةارز جمدددددددددددددعر ددددددددددددد  ر

 ر   ق                ل دددددددددددددددددددملشر زلرازتدددددددددددددددددددلر

                  ت دددددةيدرق رزجددددد ر دددددد  لر

             يدددددددددددددددددةل ريددددددددددددددددد فعرلدددددددددددددددددير ر   ق  

                    اي ددددددةرزن  ندددددددةر يةمدددددددار

               لددددددددددد  رزن دددددددددددملشرايلدددددددددددةر

               جدددددددددددددددددددةأرلدددددددددددددددددددمل  هر ددددددددددددددددددد ر

          زنة يفةر.

ر لرل رر  راملورق ر ملر ر
ك
                        ئفمل
ك
    

                      يم ددددددددددددددعرز جمددددددددددددددعر ددددددددددددددألر ددددددددددددددا رلددددددددددددددير

                             ز  دددامل ر ددد  رزن دددملشرزنتقملاددد لرق ر

                   زنت ةيادملترالروديمملر        زنخ  ملتر

                            تلدددددكرزن  دددددةررالتهدددددملر ددددد رزنقدددددمللة ر

       ب  : ر  26 /  22    اممر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        الجديدة    46      املادة         السابقة    46      املادة 

            ل ملشرتقملا ل - 

           ل ملشرزاتئ  -

ر مل رلةا مل -
ك
          ت ةياملترقيمل
ك
            

                     ازتددددددددددددددددددددلرق رت ددددددددددددددددددددةيدرق رقجدددددددددددددددددددد ر -

                         ل دد   رلددير اي ددةرزن  نددةرق ر

                           زنؤولملترزن مللةرق رزن ل يملت

                         ددددددد ر دددددددمل رزودددددددتحقمل رقلر  ددددددد ر

                      ددةأرقاددئ ر ملفضددملفةرزلددىر      لدديرزن 

                    زن دددددددددددددملشرزنتقملاددددددددددددد لري دددددددددددددد  ر

             زن   رز الى.

 

                         يلددددتثقمرلدددديرتط يددددقرهددددذزرزندددد  ر

                          ملنددددةرز جمددددعر دددد رلددددملر دددد ر ملنددددةر

                        زنلدددددددددد ملأ رزن  دددددددددددةررالتهددددددددددملر ددددددددددد ر

 ر   322               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  14      زنددملأ ر

  .    3151 / 1 /  34      تملاي ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                          اإلجووووووازة ل حمومووووووة تحديوووووود اإلجووووووازة ل حمومووووووة تحديوووووود       ::                  والثالثووووووو  والثالثووووووو                      والسادسووووووةوالسادسووووووة            املائووووووة املائووووووة               املووووووادةاملووووووادة 

          قوووي قوووي         عوووقعوووق                      اللبنانيوووةاللبنانيوووة                  بالعملوووةبالعملوووة                    والضووورائبوالضووورائب                الرسوووومالرسووووم                  اسوووتيفاءاسوووتيفاء              كيفيوووةكيفيوووة

                األجننيةاألجننية                  بالعملةبالعملة

  

ر ر لرلدددد رر دددد  ريمكدددديرنجلددددسرزنددددةاازار م وددددةوري دددد ار  ددددملاك
ك
                                              ك  ئفددددمل
ك
    

                                          نملنيددةرتح يدد ر يفيددةرزوددتيفملارزن وددةور زنادد زالر                 الددىرزمردد زلر ايدد رز

                                           ملن ملةرزنل  ملليةرايرميمر ملن ملةرز ج بية.

 

              ر مةجدددددلرمددددد زار       زالمتادددددملا                                تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد ر

                     ي  اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

رنلتقخمرزنك   رزنذلري مل  رل هر
ك
                              لظ ز
ك
          زنل  مل    ر       زالمت ملأ    

رنت هةارميمةرزن ملةرزنل  مل
ك
                           لظ ز
ك
                          ليةرلقمل  رزن مئترز ج بية      

                زناد زالر زن ودةور ر       زودتيفملا    د ر ر         زالودتم زا        ز جملاار                  ي رقلهرليرغ  ر

                                                       الددددددىرزفيدددددد زأزتر ز ابددددددمللرزنندددددد رتتحقددددددقرت ملددددددةرقج بيددددددة ر الددددددىرمدددددديمر

                                                         زنلر يملترزنلتةاأ رزنح أ ر ملن ملدةرز ج بيدة رالدىرقودملسرقود ملار

       3225                                     تحةيل ملرقلىرزنل   رزنل  ملليةر فقرو  ر

ر
ك
  لظدددد ز
ك
                                                      حملجددددةرز خاي ددددةرزنل  ملليددددةرقلددددىر زاأزترنةزج ددددةرزنيجددددارزنددددذلر     

           ت مل  رل ه 

                                                 يدددددددددد رقلددددددددددهريقتيدددددددددد  رن مليددددددددددملترفدددددددددد ارزنادددددددددد زالر زن وددددددددددةورلدددددددددد حر

                                                   زن ددددددئ يةرنجلددددددسرزنددددددةاازارنتح يدددددد رمدددددديمرودددددد  رزن مددددددئترز ج بيددددددةر

                          ملننل ةرنل ملةرزنةا ية

 

 نذنك 

                 جملارهذزرزالمر زل.
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 األسباب املوجبة

 20222022  ة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترح

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

              )ممللة ر)ممللة ر  رر        22352235  //    3333  //    1212                            زن ملأار تملاي رزن ملأار تملاي ر  رر      322322                              ليرزنقمللة راممرليرزنقمللة راممر  رر    2121            زنملأ رزنملأ ر

)
ك
(زنفقةأيير زنخفي  رمل ز
ك
 زنفقةأيير زنخفي  رمل ز
ك
                       
ك
                        

  

                              :رلةزالةرزن يئةر لظملل ملرزنملل   21      زنملأ ر

 

                            لر زندددددملل ر تخادددددعرن ممل دددددةرأيدددددةز ر                            تتمتدددددعرزن يئدددددةر ملالودددددتقئ رزفأزا  ر-  قر

 .              زنحملو ةرزنئ قة

                                                    ياة رنل يئةرللملهمةرلملنيةرو ةيةر مللةرت اجر  رف  ر ملرر ر-  بر

                                                     ضدددددددمير دددددددملبرلةزالدددددددةرااملودددددددةرلجلدددددددسرزندددددددةاازار تادددددددة ر ملفيدددددددةرنت طيدددددددةر

 .                  ل ملايف ملر  لملاملاهمل

                                                           ت دددد رزن يئددددةرللدددد   رزنةزالددددةر ي وددددلهراايلدددد ملرقلددددىر ايدددد رزنملنيددددةرضددددمير

 .                                      زن  ةررالتهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية                 زن لةر فقملرنأللة ر

                                                    يلحدارلديرضدميرلةزالددةرزن يئدةر  د ر ددملرر ملنلج دةري طد رتلددا ر ر-  جر

 .                                             مل رجميعرق لط هملر الريق رايرارعرلةزالةرزن يئة

                                               يفدددتحرنل يئدددةر لدددملبر دددملررنددد  رل ددد  رن  دددمل رضدددمير لدددمل ملتر ر-  أر

                                                           ز خاي دددددة ر يتدددددةلىرااددددديسرزن يئدددددةراقددددد رلفقملاهدددددملر ل زم دددددةراقددددد هملر فقدددددملر

                                                       أللددددة رزن  ددددةررالتهددددملر دددد رمددددمللة رزنحملودددد ةرزن مةليددددة.ر  دددد رنهمليددددةر ن

                                                            زنلدد ةرزنملنيددة ري ودد رجدد   ر ملالاتمددملأزترزن دد  فةرقلددىر ازا رزنملنيددةر

                                                     ل دددد مةرلددددديراادددديسرزن يئدددددة ر تط ددددقر ددددد ر ددددأ رهدددددذ رز جدددد ز  رق ادددددملور

 .                      ممللة رزنحملو ةرزن مةلية

     لدتق ر                                                    تخادعر لدمل ملترزن يئدةرن ظدملورزنتد ميقرزند ز ل ر نلتد ميقرزن ر-  هر

           لدديرزنقددمللة ر ر  21                                               لدديرم دد رلاملتددلرزنتدد ميقر زنحملودد ةر فقددملر  اددملورزنددملأ ر

   (.    2223                    )ممللة رلةزالةرزن ملور ر    2223 / 4 /  25      تملاي ر ر   124    اممر

                      مووق القوووانو  مووق القوووانو          2323                        تعووديل املوووادة تعووديل املوووادة     : : والثالثووو  والثالثووو    والسوووابعةوالسوووابعةاملائووة املائووة   املووادةاملووادة

                                )قووووانو  املفقووووووديق )قووووانو  املفقووووووديق             20182018  //    1111  //    3030                            الصووووادر بتووووار   الصووووادر بتووووار             105105        رقوووو  رقوووو  

)
 
(واملخفيي  قسرا
 
 واملخفيي  قسرا
 
              
 
               

              زن دددددددددددددددددملأار تدددددددددددددددددملاي ر ر   322               لدددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددددمللة رامددددددددددددددددمر ر  21    ملأ ر       ت دددددددددددددددد  رزنددددددددددددددددد

(  ر    2235 /  33 /  12
 
  )قوووووووانو  املفقووووووووديق واملخفيوووووووي  قسووووووورا
 
      حيددددددد ر                             

              ت  حر مملريل :
 

                                                       تتمتدددعرزن يئدددةر ملالودددتقئ رزفأزالر زندددملل ر تخادددعرن ممل دددةرأيدددةز ر ر-  قر

 .              زنحملو ةرزنئ قة

                                                ياددددة رنل يئددددةرللددددملهمةرلملنيددددةروددددد ةيةر مللددددةرتدددد اجر دددد رف ددددد ر ر-  بر

                                 ةرااملوددددددةرلجلددددددسرزنددددددةاازار تاددددددة ر ملفيددددددةر                  ددددددملررضددددددمير ددددددملبرلةزالدددددد

 .                         نت طيةرل ملايف ملر  لملاملاهمل

رنأللددة رقلددىر ايدد ر
ك
رزن يئددةرللدد   رزنةزالددةر ي وددلهراايلدد ملر فقددمل  دد  

ُ
                ت

ك
                                           

ُ
 

 .                                                       زنملنيةرضميرزن لةرزن  ةررالتهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية

                                               يلحدددددارلدددددديرضددددددميرلةزالددددددةرزن يئددددددةر  دددددد ر ددددددملرر ملنلج ددددددةري طدددددد ر ر-  جر

 .                             ملر الريق رايرارعرلةزالةرزن يئة                    تلا ر مل رجميعرق لط ه

                                                 يفددتحرنل يئدددةر لدددملبر دددملررنددد  رل ددد  رن  دددمل  ر يتدددةلىرااددديسر ر-  أر

رنأللدددددددة رزن  دددددددةررالتهدددددددملر ددددددد رمدددددددمللة ر
ك
                             زن يئدددددددةراقددددددد رلفقملاهدددددددملر فقدددددددمل
ك
                       

                                          زنحملو ةرزن مةليةر زنقةزل  رزن ايةرزفج زا.

                                                  تخادددددعر لدددددمل ملترزن يئدددددةرن ظدددددملورزنتددددد ميقرزنددددد ز ل ر نلتددددد ميقر ر-  هر

                                      ملتدددلرزنتددد ميقر زنحملوددد ةر فقدددملر  ادددملورزندددملأ ر                زنلدددتق رلددديرم ددد رلا

                    )مدمللة رلةزالدةرزن دملور ر    2223 / 4 /  25      تدملاي ر ر   124               ليرزنقمللة رامدمر ر  21

2223    (.  

لحارق ةزبر  رممللة رزنةزالةرزن مللةرتت لقرفق ر دملنةازازتر
ُ
                                                       ي رت
ُ
     

                                                   زن املودددددددددملترزندددددددددثئتر زنجلدددددددددسرزن ودددددددددتةالرقضدددددددددملفةرقلدددددددددىرزن فقدددددددددملتر

                                        زنلر  ةر ز تيملا رزنةزالةر حللرز لة 

                                                         ي رتلحارف ة رضميرهذ رز  ةزبرنلم ي يملترزن مللةرزنتملت ةر

                                                       ن ددددددذ رزنددددددةازازتر  ددددددذنكرنل يئددددددملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددةرزنندددددد رتتمتددددددعر

                      ملوتقئ رلملل ر قأزال 

                                                   يدددددد رق ر حددددددارللددددددملهمةرنل يئددددددةر دددددد ر ددددددملبرضددددددمير ددددددملبرر دددددد ر هددددددةر

                                                         لةزالددةرااملوددةرلجلددسرزنددةاازاريخددملنارزفجدد زازترزنت  ددةر دد رتحادد  ر

         زنةزالة 

 

            بناء  علي ،

                                                     تدددمرزمرددد زلرت ددد ي رزندددملأ ر لحدددارف ددد رللدددتق رن دددذ رزن يئدددةرضدددمير

                          ملبررااملوةرلجلسرزنةاازا.

 

                                                      قلددملرفيمددملر دد راقدد رزن فقددملت ر  يدد رقلددهرالريجددةارق رياددة راملمدد ر

رنتاملابرزن مل   
ك
               زن فقةرهةرلفلهرل زملرهذزرزن ق رلظ ز
ك
                                    

 

   ة.                                                      تمرزمر زلرا ورقيئارل مةرل زم ةراق رزن فقملترن ايسرزن يئ
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  األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                    اجتماعيووووةاجتماعيووووة                مسوووواعدةمسوووواعدة              إعطوووواءإعطوووواء      ::                  والثالثووووو  والثالثووووو                      والثامنووووةوالثامنووووة              املائووووةاملائووووة              املوووادةاملوووادة 

                        وللمتقاعديقوللمتقاعديق              العامالعام                القطاعالقطاع        فيفي                    للعاملي للعاملي 

 

 ر    فتهددددددمل ر    مددددددمل ر      زن مللددددددة ر       زالأزازت ر : ر     زن ددددددملو ر      زنقطددددددمل  ر   دددددد  ر         زن ددددددملللة   ر    ي طددددددي

 ر       زنؤولدددملت ر       تقملاددد ل  ر    ل دددملش ر  لدددي ر         يلدددتفي     ر     زندددذيي ر          زنتقملاددد    

 ر         زنل  ملليددددددة ر         ز جملل ددددددة ر        ز حاةليددددددة ر         زنلتلددددددفيملت ر    فتهددددددمل ر    مددددددمل ) ر      زن مللددددددة

  (ر        زالجتمدمل   ر      نلادممل  ر      زنةاق  ر          زن       ر      زن  نة ر     لة ف  ر         ت مل لية

  ر       يتقمل  م ر  لي ر       ر         زن ل يملت  ر         زتحملأزت ر        زن ل يملت
ك
 ازت دمل
ك
  ر  ز  ر     

ك
 زجد ز
ك
 ر  ز  ر    

 ر      ز خ لة ر       قج زا ر         زنلتخ ل   ر         زن مةلية  ر      زاللةز  ر  لي ر      لخ  ملت

 ر      للددددددملا   ر          زالجتمملايددددددة  ر      زنلددددددؤ   ر      ازا  ر   ندددددد   ر       زن بثقددددددة ر         زنلددددددملايع

 ر   الددددى ر       تحتلددددل ر       زن زتددددل  ر  لددددي  %ر   322  رر    دددددد ر      ميم هددددمل ر    تحدددد أ ر        زجتمملايددددة

 ر    أ    ر        زنتقملا ل ر     زن ملش ر    قوملس ر  ق  ر    زالج  ر    قوملس ر  ق  ر      زن زتل ر    زوملس

 ر   هددذ  ر    ميمددة ر    تقدد ر ال ر  ق  ر   الددى ر       تلددمي همل ر  ز  ر     لةا ددمل ر    ددمل  ر    ل مددمل ر     ايددملأ  ر  زل

  ر       ن  ملليدددة ر    ن ددد   ر         2.222.222 ر  ادددي ر       زنلدددملا  
ك
  ددد  يمل
ك
 ر       يازندددة   ر ال ر     نلدددذيي ر     

 ر    ق  ر          نلمتقملادد يي ر       ن  ملليددة ر    ن دد   ر    222.   222 . 3   ر       زنف ليددة ر      ز خ لددة ر   دد 

 ر   ددددددددد  ر       يازندددددددددة   ر ال ر     نلدددددددددذيي ر       ن  ملليدددددددددة ر    ن ددددددددد   ر ر         4.222.222 ر  ادددددددددي ر    تايددددددددد  ر ال

 .          نلمتقملا يي             ن   رن  ملليةر ر      22.222 3 . 2   ر       زنف لية ر      ز خ لة

 ر    ددأل ر     ت تبدد  ر ال ر   فهدد  ر         بملنتددملل  ر        وددت  ملئ     زال  ر        ملنطددملتع ر     زن  ددة ر   هددذ  ر    تتلددم

 ر     ت دددددةيد ر      ال تلدددددملب ر       ز خملضددددد ة ر      زن دددددملن  ر   ضدددددمي ر      زال دددددةز  ر  لدددددي ر    دددددمل 

 ر      ت قدددي ر    ر ددد   ر     ت دددةيد ر  زل ر  ز  ر       زنتقملاددد  ر      ل مل دددملت ر  ز  ر      ز خ لدددة ر     نهمليدددة

 .      زن  نة ر     لة ف  ر        نت مل لية ر      زنخ  ة ر      زننل ة ر      المتطمل  ر      ملض ة
 

رالدددىرقوددد ملارزندددةزأرز وملوددديةر راللخفدددملاروددد  رزنل ددد  رزندددذلرقثددد  
ك
                                                     لظددد ز
ك
    

دددددرزنقددددد ا رزنلدددد زايةرن  زتدددددلرلدددددة ف ر                                                       تلددددا ر   ددددد رز لدددد رزندددددذلر ف 

                             زنقطمل رزن ملورتلا رغ  رلل ة  

رزمرددد زلر                      بمدددملرقلدددهر ل دددذر ددد ارز                                            الدددةرندددمري دددملارقلدددىرت ددد ي رزن  زتدددلرتدددم 

 ر     زن دددددددددملو ر      زنقطدددددددددمل  ر   ددددددددد  ر        نل ددددددددمللل                         للدددددددددملا  رزجتمملايدددددددددةراملاادددددددددة      قاطددددددددملار

                                                    فقملرنملر اأر  رزندملأ رزندذ ةا  رايثمدملري دملارقلدىرزن مد ر ر            نلمتقملا يي

                                                 تصددددحيحروللددددلةرزن تددددلر زن  زتددددلر مددددملرياددددميرزن ددددي رزنكدددد يمر    الددددىر

                          نل مللل  ر  رزنقطمل رزن ملو.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر   هددددددددذ  ر       تقدددددددد يم ر         زي زأزاهدددددددمل ر    تلددددددددمح ر ال ر    زنندددددددد  ر      زن مللدددددددة ر      زنؤولددددددددة ر   الدددددددى

 ر       زنةلددملية ر    وددلطة ر    ددئ  ر  لددي ر      زنملنيددة ر     ايدد  ر  لددي ر     تتقدد و ر  ز  ر       زنلددملا  

 ر     ي ف ده ر    زنذل ر       زنلملهمة ر    بهذ  ر       زنت لقة ر       ز خاي ة ر    ولفة ر     تةف   ر     طلل

 .       زن ملول ر      نتق ي  ر       زنةاازا ر    لجلس ر   زلى ر       زنةازا  ر   اقل ر  لع ر        ا 

 ر    ن ددددددد   ر     مليوووووووار      6400 ر      ز مصددددددد م ر    ددددددد   ر      زاتمددددددملأ ر      زن مليدددددددة ر    ن دددددددذ  رُ    ُي لدددددد 

  ر        ن  مللية 

 ر       قلةزن دددمل ر  لدددي ر      نلدددملهمة ز ر   هدددذ  ر        زن لددد يملت ر         زتحدددملأزت ر        زن لددد يملت ر    تدددؤلي

 .       ز خمللة

  .      زنملنية ر     اي  ر  لي ر      ق زا ر     زنملأ  ر   هذ  ر     تط يق ر     أمملاق ر    تح أ
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

       )قوووووووانو        2019 / 7 /  31      توووووووار        144               موووووووق القوووووووانو  رقووووووو      78      املوووووووادة 

  (    2019                                     املوازنة العامة واملوازنات امل حقة لعام 

            اعد ملدة ثالث                                              املادة الثامنة والسبعو : تجميد اإلحالة على التق

       سنوات

ر لرل ر ملررق راملو ررتجمد رال دملترزف ملندةرالدىرزنتقملاد ر
ك
                                                   ئفمل
ك
    

                                                       ددددد رلدددددملر دددددئر ملندددددةر لدددددةألرزنلددددديرزنقمللةليدددددةر ز حدددددملالترزننددددد رت املهدددددملر ر–

                                          لددديرلظددملورزنددة ف  ر ز حدددملالترزنندد ري املهددملرمدددمللة ر ر  11            ق اددملورزنددملأ ر

   ر                     ملننلدد ةرنلادد ملطر زنددملأ ر 1   ر 2        زن  دد ز ر ر  23                     زندد فمل رزنددةاق  رزنددملأ ر

                                          ملننلددد ةرنل ت دددملار ز فددد زأرنددد  رثدددئتروددد ةزترلدددير ر 4   ر 6        زن  ددد ز ر ر  22

 .                       تملاي رلفملذرهذزرزنقمللة  

                                                     يلددددتثقمرلدددديرهددددذ رز  اددددملو رزنلددددلكرزنقاددددملئ  ر زنادددد ملطرلدددديرات ددددةر

               اقي ر لملرفة ر.

 

        موووووقموووووق        7878              املوووووادةاملوووووادة        نوووووصنوووووص              تعوووووديلتعوووووديل      ::                                    والتاسوووووعة والثالثوووووو  والتاسوووووعة والثالثوووووو              املائوووووة املائوووووة               املوووووادةاملوووووادة

                العاموووووةالعاموووووة          زنوووووةزنوووووة        املوااملوا                قوووووانو  قوووووانو    ))            20192019  //  77  //    3131              توووووار  توووووار            144144          رقووووو رقووووو                     القوووووانو  القوووووانو  

     (:(:        20192019            لعاملعام                    امل حقةامل حقة                      واملوازناتواملوازنات

      2019 /  07 /  31       توار       144     رقو           القوانو      موق    78       املوادة    نوص     ّ يعّدل

 :   يلي     كما      تصبح      بحيث

 
 
 خالفووووووا
 
     علوووووووى        اإلحالوووووووة       طلبوووووووات     ّ تجّموووووود      عوووووووام،    أو     خووووووواص    نوووووووص    ألي      

    فوي           واألمنيوة            العسومر ة        القوى         وعناصر        ورتباء       لضباء         التقاعد

        قوانو          يرعاهوا      التوي         والحواالت           القانونيوة      السوق      بلووغ      حالوة    خال    ما

        للضووووووباء         بالنسووووووبة   3   و   2         البنوووووودا     51       املووووووادة         الوووووووط ي،        الوووووودفاع

       للايووووووووووة         واألفووووووووووراد         للرتبوووووووووواء         بالنسووووووووووبة   6   و   4         البنوووووووووودا     57        واملوووووووووادة

31  / 12  / 2023    ،  

     علوووى         املوافقوووة     توووت        الووو يق       أولئوووك       املوووادة     هووو ه       أحكوووام    موووق  ُ      ُيسوووتث  

 .       الوزراء      مجلس         بموافقة       املبمر         تقاعده 

  .     صدوره       تار      مق    نص  ال      به ا  ُ    ُيعمل

        الدددددىر مدددددار ر    2231                      لددددديرمدددددمللة رلةزالدددددةرزن دددددملور ر  25              نقددددد رل ددددد رزندددددملأ ر

ر ددد ر دددمل ر لدددةألرزنلددديرزنقمللةليدددةر ذندددكرنددد  ر
 
                                     زف ملندددةرالدددىرزنتقملاددد رقال
 
                     

 .         ثئترو ةزت

                                                       بمددددملرق رت  ددددي رزنقطددددمل رزن ددددملوريفدددد ارادددد ور ضددددعرزن  زميدددد رقلددددملور

 .                                    زنة ارزنذلرالري ةلرزنتملت ةر  رز خ لة

 

 ل لك،

                  لرقن ملارهذزرزن  .        تمرزمر ز
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

   

 

 

            لشوورعة لشوورعة                                                         إمكانيوة إعطواء املوظوف الخاضو إمكانيوة إعطواء املوظوف الخاضو     : :                   واألر عوو  واألر عوو              املائوة املائوة               املوادةاملوادة

                                توو  واالسوتفادة مووق توو  واالسوتفادة مووق                                                                               التقاعود  فوي السوولك اإلداري طلوب إنهواء خدماالتقاعود  فوي السوولك اإلداري طلوب إنهواء خدما

  ..      سنةسنة        1111                                                                                      تعو ض صرف اذا  انع خدمات  الفعلية ال تقل عق تعو ض صرف اذا  انع خدمات  الفعلية ال تقل عق 

 

ر لرلدد رر دد ر ب ددةا رزوددت  ملايةر  ددئ رفردد  رقم ددملهملروددتةر
ك
                                                  ئفددمل
ك
    

 .                               ز   رليرتملاي رل  ارهذزرزنقمللة  

                                                      يمكددديررنلمة دددارز خملضدددعرنلددد اةرزنتقملاددد رر ددد رزنلدددلكرزفأزالر ددد ر

            رادديرهددذ ر                                          ددمل رالددلرقنهددملار  لملتدده رزالوددتفملأ رلدديرت ددةيدرلدد

 .   و ة ر  33                                         زنل ةزترزذزر ملل ر  لملتهرزنف ليةرالرتق راير

                                                     تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ را ددددد رزالمتادددددملار قددددد زارلدددددير ايددددد ر

        زنملنية.

 

 

 

                                                    مدددددددملرق رزنة دددددددارزندددددددذلريطلدددددددلرقنهدددددددملار  لملتدددددددهرالريلدددددددتفي رلددددددديرقلر

                                                        ت ددةيدر دد ر ددمل ر مللدد ر  لملتددهرزنف ليددةرالرتةنيددهرز حددقر ملالوددتفملأ ر

                                    ددددملأرنددددهرفقدددد رزنحلددددةلملترزنتقملا يددددةرزنندددد ر                  لدددديرل ددددملشرزنتقملادددد ر ي

 .                              لم رليرازت هر ئ رو ةزتر  لته

                                                     بمدددددددملرق رت  دددددددي رزنقطدددددددمل رزن دددددددملوريلدددددددت   رقاطدددددددملارت ددددددددرز حدددددددةزفار

 .                                   زنبليطةرليرزج رزنةلة رقلىرهذزرزن   

 

 ل لك،

                    تمرزمر زلرهذزرزن  .
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 األسباب املوجبة

 20222022  موازنة العام للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                            حظووووور تمو ووووول أي مشوووووروع فوووووي حظووووور تمو ووووول أي مشوووووروع فوووووي       ::                  واألر عوووووو  واألر عوووووو                      والحاديوووووةوالحاديوووووة            املائوووووة املائوووووة               املوووووادةاملوووووادة 

 بعد دراسة جدوى 
ّ

 بعد دراسة جدوى القطاع العام إال
ّ

                القطاع العام إال
ّ

                               
ّ

            مفصلةمفصلة                  اقتصادية اقتصادية                

 

                                                    يحظدددددد رتمةيدددددد رقلرللدددددد   ر دددددد رزنقطددددددمل رزن ددددددملورادددددديرا يددددددقرزنةزالددددددةر

                  ادددددد زأرز ج ددددددةرزن  يددددددةر                                    زن مللددددددةرابدددددد ره ددددددملترق رقلرل دددددد ارر دددددد رم دددددد رق

دلةر مددملرفتهدملرتحليدد رزنتالفدةر زنفملادد  ر         زمت ددملأيةر           أازودةرجد   ر                                        لف  

                                                       لددديرهدددذزرزنلددد   .رالدددىرق ريدددتمرزودددتكممل رل ز ددد رلدددملرت ددد رزنت فيدددذر

                                                      ددددددددددةا رقنازليددددددددددةر ج ددددددددددةرقجدددددددددد زارزنتقييمددددددددددملتر زنطمل قددددددددددملترزنئالددددددددددةر

                 نلمل   ر أازوته.

 

 

 

 

 

 

 

            زن قدد رالددىر ر                                            دد روددبي رت  ددي رزفلفددمل ر   دد  ر ملنجدد لر زنادد  ال 

                                                          أازوةرج يةرنلج   رليرقلرلل   ر تق ي ر زمع رنلالفةرزنر ت دةر

                                                       ت يةرتج لرقلرلطملن ملترنتمةي رقضمل  رلديرج دةر قلرهد ارلحتمد ر

                                                      نلمددددمل رزن ددددملورلدددديرج ددددةرق دددد   ر مددددملر تددددةف  رقوددددملسريمكدددديرزالاتمددددملأر

                                            اليهرنلمقملالملتر   رزنلملايعر تح ي رز  نةيملت 

                             ةر زنتقيدددددددديمرن يددددددددمل رقلرث دددددددد زترق ر                             دددددددد رقاددددددددملارتف يدددددددد رامليددددددددةرزنتملت دددددددد

              ز تئالترلمك ة 

 

 ,          بناء  علي 

رزمر زلرهذ رزنملأ .                       تم 
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 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

                ل الووووووووودف  ل الووووووووودف          وسوووووووووائوسوووووووووائ              اعتمووووووووواد اعتمووووووووواد       ::                  واألر عوووووووووو  واألر عوووووووووو                      والثانيوووووووووةوالثانيوووووووووة            املائوووووووووة املائوووووووووة               املوووووووووادةاملوووووووووادة

    ::                    اإللمترونيةاإللمترونية

                                                     قلدددددددىرجمللدددددددلر ودددددددملا رزنددددددد فعرزنتقلي يدددددددة رت تمددددددد ر ازا رزن مددددددد ر ددددددد ر

       ق رابدددددد ر ر          زفنكر  ليددددددة                                   زوددددددتيفملارزن وددددددةورزنتةج ددددددةر وددددددملا رزندددددد فعر

  .                      ملترتحةي رز لةز ر

                                                    تحدد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ ر مةجددلرمدد زاري دد اراددير ايدد لر

               زن م ر زنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             لمدددددددةزا   ر تدددددددأل  رتح دددددددي ر زاأزتر                        ددددددد رودددددددبي رتلددددددد ي رزن دددددددمللئترن

        زن  نة 

                                                            تددمرقاطددملار ازا رزن مدد رقلددىرجمللددلر وددملا رزندد فعرزنتقلي يددةرقلاملليددةر

                                                        زودددتيفملارزن ودددةورزنتةج دددةرلدددير دددئ ر ودددملا رزنددد فعرزفنكر  ليدددةرق ر

                        اب ر   ملترتحةي رز لةز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  عامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة ال

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

            تدددددددددددددددددملاي رتدددددددددددددددددملاي ر  رر      261261                              لدددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددددمللة رامددددددددددددددددمرلدددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددددمللة رامددددددددددددددددمر  رر      325325                  لدددددددددددددددديرزندددددددددددددددددملأ رلدددددددددددددددديرزندددددددددددددددددملأ ر  رر  22              زنفقدددددددددددددددد  رزنفقدددددددددددددددد  ر

                                          )ممللة رزنل  رز ج ي ()ممللة رزنل  رز ج ي (  رر        22362236  //    3232  //    2222

 

 

 

 

 دج 
ُ
 دج ت
ُ
   ت
ُ
    
ُ
            زن دملوزن دملو               زن قد  زن قد                     زنل  ملليدةزنل  ملليدة              زن  ندةزن  ندة            يد   يد         ودككودكك            ل دلحةل دلحة           ملودم ملودم   

          يدةل يدةل          الر الر  رر         د   د            نقملانقملا            زن ملوزن ملو            زن ق زن ق   رر            نتأل  نتأل                    ز خ ةليةز خ ةلية            زن ملرزن ملر              ويملازتويملازت

           مللدد  مللدد         فئدةفئدة      قلقل      لدديلددي                  زن مةليدةزن مةليدة                  زنلديملازتزنلديملازت            قاددحملبقاددحملب                زنت دجي زنت دجي         هدذزهدذز

  ..            ت ةيدت ةيد         أل أل                زنطملن ةزنطملن ة

  

 

 

 

          178178                  مووق املووادة مووق املووادة       22                          تعووديل الفقوورة تعووديل الفقوورة       ::                  واألر عووو  واألر عووو                      والثالثووةوالثالثووة            املائووة املائووة               املووادةاملووادة

                          )قووووووووووانو  السووووووووووير )قووووووووووانو  السووووووووووير             20142014  //    1010  //    2222            توووووووووار   توووووووووار             243243                              موووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو  موووووووووق القووووووووووانو  رقوووووووووو  

                الجديد(الجديد(

  

      تدددددددملاي ر ر   261               لددددددديرزنقدددددددمللة رامدددددددمر ر   325         لددددددديرزندددددددملأ ر ر 2             ت ددددددد ي رزنفقددددددد  ر

                                         )ممللة رزنل  رز ج ي ( ر حي رت  حر مملريل : ر 6   223 /  32 /  22

 

 دج 
ُ
    ئفدملر لرلد رر د  رت
ُ
              ز خ ةلديةر ملودم      زن دملر       وديملازت                  

                             زنلدر  رق ر ملودمرزنشدخ رزنط يعد ر        زن ق        ز ح ي     وكك      ل لحة

                                                      ق رزن  ددددددةلرزنددددددذلرتت ملمدددددد رل ددددددهرزن ددددددلحةرزنددددددذ ةا رنتددددددأل  رزن قدددددد ر

   زت       زنلدديملا       قاددحملب        زنت ددجي     هددذز                        زنلددر  رنقددملار دد  ر الريددةل 

 .      ت ةيد     أل        زنطملن ة      ملل     فئة   قل   لي         زن مةلية

 

                                                         تح أر   طر رنيةرزنت ملم ر ق زارت ظيم ري  اراير اي رزال د مل ر

رالدددددىرزمرددددد زلرل دددددلحةرودددددككرز ح يددددد ر زن قددددد ر                   ك                                    زن مللدددددةر زن قددددد ر  دددددملاك

                                 زنلر  ر  اي رزن ز ليةر زن ل يملت.

 

                    زن ملق رأ  رت  ي .

 

  

  

 

رنئاتفددددددددمل رزن ملادددددددد ر دددددددد ر لفددددددددةرزن قدددددددد ر
ك
                              لظددددددد ز
ك
                   لتيجددددددددةرافددددددددعرزندددددددد امراددددددددير    

                                              زنح  مددددددملترز لدددددد رزنددددددذلريلددددددتةجلرتلدددددد ي رامدددددد رل ددددددلحةروددددددككر

                                                     ز ح يددددد ر زن قددددد رزنلدددددر  رلددددديرزجددددد رتمكي هدددددملرلددددديرتدددددملل  رلقددددد رادددددملور

                                                        الفدددددةرلق ةندددددةرنلمدددددةزا   ر ددددد ر ددددد راددددد ورقلاملليدددددةرتملك دددددملرنةودددددملا ر

رنأل ضمل رزنملنيةرزن   ةرزنن ري مل  رل هملرن  مل  
ك
                                            زن ق رلظ ز
ك
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 األسباب املوجبة

 20222022  يالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعد

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        موقموق        8181              املوادةاملوادة              أحكوامأحكوام              تطبيوقتطبيوق              تعليوقتعليوق      ::                  واألر عوو  واألر عوو                      والرابعوةوالرابعوة            املائوة املائوة               املادةاملادة 

                                                            وض  حد أقص   لتعو ضوات ومل حقوات وض  حد أقص   لتعو ضوات ومل حقوات   ))            20192019              العامالعام                موازنةموازنة                قانو  قانو  

                                          و  فوووووووووووي اإلدارات العامووووووووووووة و  فوووووووووووي اإلدارات العامووووووووووووة                                                               الرواتوووووووووووب التوووووووووووي يسووووووووووووتفيد منهوووووووووووا العوووووووووووواملالرواتوووووووووووب التوووووووووووي يسووووووووووووتفيد منهوووووووووووا العووووووووووووامل

                                هيئووووات والقطاعووووات هيئووووات والقطاعووووات                                                                           وامل سسووووات العامووووة واملجووووالس والصووووناديق والوامل سسووووات العامووووة واملجووووالس والصووووناديق وال

    ((                            واملرافق العامةواملرافق العامة

 

 

دددق
 
 ي ل
 
 ر     ن مليدددة ر    2231 ر     زن دددملو ر      لةزالدددة ر      مدددمللة   ر  لدددي ر  53 ر     زندددملأ       ق ادددملور ر     تط يدددق ر   

 ر    زنندد  ر       زن  زتددل ر        نلحقددملت ر        نت ةياددملت ر     قمصدد م ر   دد  ر    ضددع ) ر    2226 /  32 /  13

 ر      زن مللددددددددددة ر     ؤولددددددددددملت    زن ر      زن مللددددددددددة ر       زفأزازت ر   دددددددددد  ر         زن ددددددددددملللة   ر    ل هددددددددددمل ر      يلددددددددددتفي 

  (      زن مللة ر        زن زفق ر          زنقطملاملت ر         زن يئملت ر          زن  ملأيق ر        زنجملنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ر      زنقطددددمل  ر   دددد  ر        نل ددددمللل   ر        زجتمملايددددة ر    ل حددددة ر      زن  نددددة ر     زاطددددملا ر    تلددددبل

       زن زتل ر  لي  %ر  22 ر    زندد ر     تفة   ر       ل  همل ر     زن ملو

  ر       زنطملاادددة ر         زالمت ددملأية ر      زنظددد    ر      رلددبل
ك
   فمل ددمل
ك
 ر       زودددتم زا ر   الدددى ر      

 ر      زنقطددددددددمل  ر   دددددددد  ر     ةجددددددددةأ   زن ر          ملنكفددددددددملازت ر         زال تفددددددددملظ ر     زن ددددددددملو ر     زن فددددددددق

       زن ملو 

  .     زنملأ  ر   هذ  ر      زمر زل ر   جملا
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                  التحوووووووول التحوووووووول                 برنوووووووامجبرنوووووووامج                  اسوووووووتحداثاسوووووووتحداث      ::                  واألر عوووووووو  واألر عوووووووو                      والخامسوووووووةوالخامسوووووووة            املائوووووووة املائوووووووة               املوووووووادةاملوووووووادة 

              الرقميالرقمي

 

 ر        زنقددددمللة   ر      ز  ددددخملر ر      وددددملا  ر      ملفددددة  ر      زن مللددددة ر    ولددددملت      زنؤ  ر       زفأزازت ر    تلدددداو

 ر          ملنت دددمل    ر        زفأزايدددة  ر       زنت ميددة ر     نلدددؤ   ر      زن  ندددة ر      ازا  ر     ق دد ز  ر   تحددد  ر     زن ددملو

 ر        زنلددفملفية ر     ت ايددا ر    بهدد   ر      زن ممدد  ر       زنتحددة   ر        لددمللج ر       الوددتح زت ر      ي هددمل ر    فيمددمل

    قلددىر ر       زفأزايددة ر       زنت ميددة ر      ازا  ر    ت فددع ر  ق  ر   الددى ر         زنددةزا     ر      ل ددمللئت ر       تلدد ي 

  ر       زنةاازا ر    لجلس
ك
 تق ي ز
ك
  ر      

ك
 ف ليمل
ك
  .      ز حملل  ر        ملنتق و ر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر     زن دددددددددملو ر      زنقطدددددددددمل  ر     ز ددددددددخملر ر    جميدددددددددع ر     زندددددددددازو ر      يقتيدددددددد   ر   قلددددددددده ر    يدددددددد 

 ر  نددددمل ر       زن ممدددد   ر       زنتحددددة   ر        لددددمللج ر       الوددددتح زت ر      يدددد هم ر    فيمددددمل ر       زنتنلدددديق

  .     م ة   ر     قهمية ر  لي ر        زنب لمللج ر    ن ذز

 ر     زن جدددددع ر  هدددد  ر       زالأزايددددة ر       زنت ميدددددة ر     نلددددؤ   ر      زن  نددددة ر      ازا  ر  ق  ر      يدددد 

          زلجملا   ر      زنةضة  ر   هذز ر      نتملت ة ر     زنخت 

 

 ل لك،

  .       زالمر زل ر   هذز ر  ملا ج
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                    الخلوي الخلوي                 الهاتفالهاتف                بطاقاتبطاقات              اعتبار اعتبار  ر :                  واألر عو  واألر عو                      والسادسةوالسادسة            املائة املائة               املادةاملادة 

                لخلووي لخلووي   اا              لقطواعلقطواع                    املشوللتي املشوللتي                     الشوركتي الشوركتي         موقموق                املباعةاملباعة              الدف الدف                 املسبقةاملسبقة

            وغيروغير                  الصالحيةالصالحية                منتهيةمنتهية                    القانو  القانو            ه اه ا              صدور صدور               للايةللاية                    املستعملةاملستعملة          غيرغير

                      واملعنووووو ي واملعنووووو ي                       الطبيعيوووي الطبيعيوووي               الشووووخاصالشووووخاص                وإعطووواء اوإعطووواء ا                    لالسووووتخداملالسووووتخدام              صوووالحةصوووالحة

            ثمنهاثمنها                    واسترجاعواسترجاع                إمكانية إمكانية                     البطاقاتالبطاقات          ه هه ه                  بحوزةه بحوزةه               ال يقال يق

 

 ر      زن ددملتا ر       طملمددملت ر        نئوددتخ زو ر     لددمل حة ر     غ دد  ر       زن ددئ ية ر      ل  هيددة ر     ت تبدد 

 ر     نقطددددمل  ر        زنلدددد لت   ر        زنلدددد  ت   ر  لددددي ر      زن ملاددددة ر     زندددد فع ر      زنلدددد قة ر       ز خلددددةل 

 ر    يمكددددددددددددي ر        زنقدددددددددددمللة   ر   هدددددددددددذز ر     لددددددددددد  ا  ر     ن مليدددددددددددة ر        زنلدددددددددددت ملة ر   غ ددددددددددد  ر       ز خلدددددددددددةل 

 ر        زن طملمدددملت ر   هدددذ  ر        حدددةااهم ر     زندددذيي ر          زن  دددةي   ر         زنط ي يددد   ر      نئ دددخملر

 ر  لددي ر    دد   ر      زم ددملهمل ر    ل لددة ر   دد  ر    ا هددمل ر      زندد فة  ر     زنددثمي ر         زوددر جمل  ر       زاجملا ددمل

 ر       زن ملادددددد   ر        زندددددد  الازت ر     تحةيددددد  ر    يم ددددددع ر    مدددددمل ر        زنقددددددمللة   ر   هدددددذز ر     لدددددد  ا  ر     تدددددملاي 

 ر   دددددد  ر  لددددددي ر        زنقددددددمللة   ر   هددددددذز ر     لدددددد  ا  ر     تددددددملاي  ر   م دددددد  ر      لددددددت ملة  زن ر        نل طملمدددددملت

  .   ر   ر   زلى ر      لةل 

 

  .       زالت ملالت ر     اي  ر  لي ر      ق زا ر     زنملأ  ر   هذ  ر     تط يق ر     أمملاق ر    تح أ

 

 

 

 

 ر     د زا ر   قلدى ر      ز   د   ر     ز  لدة ر   د  ر     امد  ز ر      ز فد زأ ر  ق  ر      زنتجملا ر   ت د ر  ق  ر    ي 

 ر        زنلددد لت   ر        زنلددد  ت   ر  لددي ر     زنددد فع ر      زنلددد قة ر       ز خلددةل  ر      زن دددملتا ر       طملمددملت

        ل تف ة  ر       أو ملا ر   ت   ر    فيممل ر       بي  مل ر       تخاي همل ر    به  

 ر     ن ددددؤالا ر     لكتمددددة ر     قابددددملل ر    يحقددددق ر  ق  ر     ددددأله ر  لددددي ر      زفجدددد زا ر   هددددذز ر  ق  ر      يدددد 

         زنقملألة  ر      زن  لة ر     ر      زن  نة ر       قي زأزت ر  لي ر      يخفا ر        زنتجملا ر      ز ف زأ

 
ك
  ل  مل
ك
          زن طملمملت  ر   هذ  ر        مل تاملا ر      يقةلةز ر  ق  ر     

 
ك
  قتمل ة
ك
        زن فة   ر     زنثمي ر         ملور جمل  ر   ن م ر      

  .       زفمر زل ر   هذز ر   جملا ر     نذنك 



21/2/2022تعديل  ثاني           15/2/2022بعد جلسة   بعبدا     

238 

 األسباب املوجبة

 20222022  الت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعدي

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

                          نشر القانو  نشر القانو        ::                  واألر عو  واألر عو                      والسابعةوالسابعة            املائة املائة               املادةاملادة

 

                                            ي م ربهذزرزن  رفةار ل  ر  رز ج ي  رزن ومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 



القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠٢٢إجمالي النفقات

٢،٦٤٠،٣٧١،١٧٧مواد استھالكية١١

٦٢٦،٨٤٩،٦٥٣خدمات استھالكية١٢

٨،٦٦١،٥٤٠،٥٦٩المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٣،٧٨٣،٩٧٨،٢٤٥التحويالت١٤

١٤،٢٨٤،٠٦٣،٨٢٢منافع اجتماعية١٥

٢،٣٦٩،٨٤٥،٩٠٨نفقات مختلفة١٦

٤،٨٢٠،٠٠٠،٠٠٠النفقات المالية١٧

٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣النفقات الجارية

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣النفقات الجارية

اراضي٢٢١

ابنية٢٢٢

١٧،٧٥٠،٠٠٠النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات الكات٢٢٣

٢،٦٦٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

١،٠٠٧،٨٧٥،٣٣٤تجھيزات٢٢٦

٨٩٠،٨١٥،٨٣٨انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

١،١٧٩،٧٩١،٣٧٢صيانة٢٢٨

٤٦،٦٧٠،٢٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

٤٧،٣٢٨،٨٥٦،١٠٧المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣مجموع النفقات الجارية

٢،٦٤٠،٣٧١،١٧٧ مواد استھالكية١١

٧٣،٦٥٨،٢٠١ لوازم مكتبية١١ ١

٧٢،٢٠٥،٩٦٥ قرطاسية للمكاتب١١١١

١،٠٥٨،٦٠٩ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٣٩٣،٦٢٧ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

٣٧٤،١٧٩،١٥٢ لوازم ادارية١١ ٢

٢١،٨٨٥،٢٧٥ مالبس١١٢١

٢٣٠،٠٢٣،٠٠٠ نفقات تغذية١١٢٢

٧٥،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٩٩،١٣٥،٣٦٠ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٨،٠٦٣،٣٥٢ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

١٤،٩٩٧،١٦٥ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

٦٦٥،٦١٣،٣٤٣ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

٥٢١،٦٧٦،٣٤٣ محروقات سائلة١١٣١

١٧،٥٨٥،٠٠٠ زيوت وشحوم١١٣٢

١٢٦،٣٥٢،٠٠٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

١،٢٠٩،٠٤٣،٨٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

١،١٨٠،٣٥٩،٤٠٠ ادوية١١٤١

٢٨،٦٨٤،٤٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٤٠،٦٧٥،٤٩١ مبيدات١١ ٥

٤٠،٦٧٥،٤٩١ مبيدات١١٥١

١٣٩،٥١٤،٢٥٠ مواد زراعية١١ ٦

١،٦٠٧،٠٠٠ اسمدة١١٦١

١،٩٢١،٢٥٠ مواد علفية١١٦٢

١٣٤،٤٦٦،٠٠٠ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

١،٥٢٠،٠٠٠ مواد بيطرية١١٦٤

٧٨،٩٨٢،٥٠٠ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٧٨٥،٠٧٦ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٥،٥٩٥،٣٥٠ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٣٥،٩٢٨،٩٧٩ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٤،٦٧٣،٠٩٥ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

٥٧،٠٣٩،٤٤٠ لوازم متخصصة١١ ٨

٥٧،٠٣٩،٤٤٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،٦٦٥،٠٠٠ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،٦٦٥،٠٠٠ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٦٢٦،٨٤٩،٦٥٣ خدمات استھالكية١٢

٢٧٨،٠٥٥،٩٩٦ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

١٢٣،٠٢٣،٠٩٣ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣١،١٢٧،١٧٨ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

١٢٣،٨٩٨،٠٢٥ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٧،٧٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

١٨،٦٧١،٦٣٥ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

١٨،٦٧١،٦٣٥ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٣،٦٦١،٠٠٣ بريد١٢ ٣

٣،٦٦١،٠٠٣ بريد١٢٣١

٢٣٢،٠٨٨،١٤٥ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٣،٢٠٧،٢٧٥ اعالنات١٢٤١

٢١٣،٧٧٦،٠٣٧ مطبوعات١٢٤٢

٥،٤١١،١١٣ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٣،٢٠٠،٥٠٠ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٦،٤٩٣،٢٢٠ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

٢،٩٩٠،٢٦٩ تامين١٢ ٥

٢،٩٩٠،٢٦٩ تامين١٢٥١

١،٧٨٥،٧٦٠ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٧٨٥،٧٦٠ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٨٩،٥٩٦،٨٤٥ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

٩٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٥٧،٨٨٣،٦٠٠ بدالت اتعاب١٢٩٢

٣٠،٨١٣،٢٤٥ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٨،٦٦١،٥٤٠،٥٦٩ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٥،٦٧٧،١٤٤،٤٩٧ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥،٣٦٩،٠٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٥،٠٨٦،٧٣٠،٤٩٧ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٥٧٥،٠٤٥،٠٠٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٨٣٦،٠٨٣،٥٧٩ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٨٠٨،٧٩٢،٠٨١ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٣،٨٩٠،٤٧٨ اجور االجراء١٣٢٢

١،٠٨٤،٠٢٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٣١٧،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

٢،١١٣،٠٠١،١٣١ تعويضات١٣ ٣

٧،٨٥٥،٤٤٣ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٢،٠١٧،٩٥٩،١٤٨ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٨٧،١٨٦،٥٤٠ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٨،٣١٣،٤٤٢ مكافاءات١٣ ٥

٨،٣١٣،٤٤٢ مكافاءات١٣٥١

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣ ٩

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

٣،٧٨٣،٩٧٨،٢٤٥ التحويالت١٤

٢،٤٤٠،٣٠٠،٢٦٨ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٦٧٠،٩٣٢،٤٠٩ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٣٦،١٠٢،٦٦٥ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

١،٦٣٣،٢٦٥،١٩٤ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٥٨٤،٩٨٢،٢٣٠ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٥٥١،٧١٣،٩٨٠ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٣٢،٢٣٨،٢٥٠ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

١،٠٣٠،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

٧٢،٠٠٠ المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٧٢،٠٠٠ مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

٦٧٠،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية١٤٤٥

مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٨٨،٥٤٨،٧٤٧ االشتراكات١٤ ٦

٨٨،٥١٤،٧٤٧ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٣٤،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

١٤،٢٨٤،٠٦٣،٨٢٢ منافع اجتماعية١٥

٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٣،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٤٦،٣١٤،٢٤٦ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٤٦،٣١٤،٢٤٦ تعويضات عائلية١٥٣١

٨،٦٩١،٣٤٠،٠١٢ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٣٤٠،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢،٢٨٨،٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩،٨٩٧،٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١٢،٨٧٠،٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

١،٧٤٦،٥٠٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

٣٦٦،٩٤٨،٣٨٠ تقديمات مدرسية١٥٤٦



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٦،١١١،٨٢٨،٦٣٢ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٩١،٠٠٨،٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

١،٧٢٦،٥٣٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد١٥ ٦

١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١٥٦١

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد النواب١٥٦٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة١٥٦٣

٧،٦٣٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذھبية١٥٦٤

٥،٠٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب١٥٦٥

١٠١،٥٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية١٥٦٦

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

١،٢٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين١٥٦٨

١٢،٤٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى١٥٦٩

٤،٨٧٥،٥٦٤ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

٢٢٦،٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤،٤٦٥،٥٦٤ تعويضات عائلية١٥٧٢

١٨٤،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥٧٣

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥٩٢

٢،٣٦٩،٨٤٥،٩٠٨ نفقات مختلفة١٦

٧٧،٩١٠،٦٤٨ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٧،٩١٠،٦٤٨ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٢٠،٥٤٢،٨٢٥ نقل وانتقال١٦ ٣

٨،٣٩٤،٠٧٥ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

١٢،١٤٨،٧٥٠ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

٨،٠٩٩،٤٧٧ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٤،٤٠٧،٧٧٨ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٣،٦٩١،٦٩٩ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٥٤١،٥٢٠ دراسات١٦ ٥

٥٤١،٥٢٠ دراسات١٦٥١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦ ٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦٦١

٢،١٧١،٣٢٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٢،١٧١،٣٢٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

٣٥،٧١٠،٥٣٨ نفقات شتى١٦ ٩

٥،١١٣،٤٣٥ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

١٠٠،٠٠٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٣٠،٤٩٧،١٠٣ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٤،٨٢٠،٠٠٠،٠٠٠ النفقات المالية١٧

٣،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٣،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة خارجية١٧٢١

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

اراضي٢٢١

اراضي٢٢١ ١

اراضي٢٢١١١

ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

١٧،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

١٥،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

١٥،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣ ٧

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣٧١

٢،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

٢،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٢،٦٦٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

٤١٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

٤١٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات المياه المبتذلة٢٢٤٤١

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥ ١

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥١١

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥ ٢

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥٢١

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥ ٣

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥٣١

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥ ٤

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥٤١

١،٠٠٧،٨٧٥،٣٣٤ تجھيزات٢٢٦

٨٧٢،٧٩٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٨٧٢،٧٩٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

١٥٣،١٩٤،٩١٨ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

١٤٥،٧٧٢،٦٢٧ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

١١٧،٧٨٨ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

٧،٣٠٤،٥٠٣ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٩٠،٢٣٤،٥٧٧ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٩٠،٢٣٤،٥٧٧ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

٥٧١،٥٤٥ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

٥٧١،٥٤٥ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

٧٦٢،٦٥١،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

٧٦٢،٦٥١،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

٨٩٠،٨١٥،٨٣٨ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٨،٦٠٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٨،٦٠٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١

٥،٢١٠،٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٣٠،٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٥،١٨٠،٠٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

١،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق٢٢٧ ٣

انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

١،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٣٠٠،٧٥٢،٠٠٠ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٥٣٢،٠٠٠ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

٢٠٠،٠٠٠ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

٣٠٠،٠٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٥٧٥،١٧٨،٨٣٨ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

١٥٧،٦٦٥،٠٠٠ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

١٣١،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

١٣،٠١٣،٨٣٨ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

١،١٧٩،٧٩١،٣٧٢ صيانة٢٢٨



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٩،٠٥٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

٩،٠٥٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١

١٥٦،٦٠٢،٣٥٨ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

١١٥،٧٠٩،٣٥٨ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

٣٩،٥٤٣،٠٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

١،٣٥٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

٦،١٦٢،٤٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٦١٤،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

٤١١،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

٥،٠٠٠،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١٣٧،٤٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

صيانة االنشاءات الكھربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكھربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكھربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

٥٢،٥٨٣،٨٨٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

٥٢،٥٨٣،٨٨٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

٢٩،٩١٩،٤٠٧ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

٢٩،٩١٩،٤٠٧ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٥٨،١٧٥،٥١٢ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٥٨،١٧٥،٥١٢ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٦١٧،٢٩٧،٨١٢ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٦١٧،٢٩٧،٨١٢ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٤٦،٦٧٠،٢٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٤٦،٦٧٠،٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

٢٢٦،٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١

٢،١٢٠،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٤٤،٣٢٣،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

٤٧،٣٢٨،٨٥٦،١٠٧المجموع العام



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢٢

التصنيف الوظيفي

١٥،٠٨٢،٨٩٧،٦١٠٦١٧،٢٥٩،٩٤٤ ١٥،٧٠٠،١٥٧،٥٥٤السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١٧٨،٧٨٩،١٦٥١٨،٦٣٧،٤٢٢ ١٩٧،٤٢٦،٥٨٧الھيئات التنفيذية والتشريعية

١٤،٩٦٧،٧٤٤٢،٢٠٢،٠٠٠ ١٧،١٦٩،٧٤٤رئاسة الجمھورية١١١

٥٠،٠٠٩،٣٢٠١٢،٦١٧،٠٠٠ ٦٢،٦٢٦،٣٢٠رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٨١،٧٩٥،٠٠٠٣،٤٦٥،٠٠٠ ٨٥،٢٦٠،٠٠٠مجلس النواب١١٣

١،٩٩٣،١٤٥١٨،٠٠٠ ٢،٠١١،١٤٥المجلس الدستوري١١٤

١١،٤٠١،٣٥٠٣٩،٠٠٠ ١١،٤٤٠،٣٥٠ديوان المحاسبة١١٥

١٨،٦٢٢،٦٠٦٢٩٦،٤٢٢ ١٨،٩١٩،٠٢٨إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢١،٢١٢،٦٦٨،٦٢٤٥٨٧،٣٣٦،٦٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٥،٢٢٤الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

٨٢،٤٥٢،٥٧٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١٢،٤٥٢،٥٧٠الشؤون االقتصادية١٢١

٥،٨٥٠،٨٨١٢٢١،٣١٢ ٦،٠٧٢،١٩٣تخطيط واحصاء١٢٢

١،٠١٢،٠٩٤،٣٨٣٦٨،٠٢٨،١٨٨ ١،٠٨٠،١٢٢،٥٧١شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

١١٢،٢٧٠،٧٩٠٤٨٩،٠٨٧،١٠٠ ٦٠١،٣٥٧،٨٩٠الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١،٦٥٤،٥٤٢،٧٥٥٧،١٦٣،٩٩٠ ١،٦٦١،٧٠٦،٧٤٥الشؤون الخارجية

١،٦٥٤،٥٤٢،٧٥٥٧،١٦٣،٩٩٠ ١،٦٦١،٧٠٦،٧٤٥الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٣٢،٠٤٠،٧٤٣٥١٧،٨٠٠ ٣٢،٥٥٨،٥٤٣الخدمات العامة

٩،٨٤١،٩٩٢١٨٩،٠٠٠ ١٠،٠٣٠،٩٩٢وظيفة عامة١٤١

٢٠،٣١٨،٧٥١٣٢٨،٨٠٠ ٢٠،٦٤٧،٥٥١مراقبة إدارية١٤٢

١،٨٨٠،٠٠٠ ١،٨٨٠،٠٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية

٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٦،٢٨٩،٢٥٠١،٠٦٩،٣٣٢ ٧،٣٥٨،٥٨٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٦،٢٨٩،٢٥٠١،٠٦٩،٣٣٢ ٧،٣٥٨،٥٨٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧٢٥،٨٩٤،١٦٤٢،٥٣٤،٨٠٠ ٢٨،٤٢٨،٩٦٤ادارة عامة غير المصنفة

٢٥،٨٩٤،١٦٤٢،٥٣٤،٨٠٠ ٢٨،٤٢٨،٩٦٤األحوال الشخصية١٧٢

١٨٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام

٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام١٨٠

١٩٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩ ٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩ ٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٤،٠٨٧،٨١١،٣٠٤١٢٠،٢٥٣،٣٢٠ ٤،٢٠٨،٠٦٤،٦٢٤الدفاع٢

٢١٤،٠٨٧،٦٥٦،٦٠٤١٢٠،٢٤٣،٣٢٠ ٤،٢٠٧،٨٩٩،٩٢٤الدفاع العسكري

٤،٠٨٧،٦٥٦،٦٠٤١٢٠،٢٤٣،٣٢٠ ٤،٢٠٧،٨٩٩،٩٢٤الدفاع العسكري٢١٠

٢٥١٥٤،٧٠٠١٠،٠٠٠ ١٦٤،٧٠٠الدفاع (غير مصنفة)

١٥٤،٧٠٠١٠،٠٠٠ ١٦٤،٧٠٠الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢،٥٣٥،٣٤١،٥٦٤١٢٤،٩٩٩،٦٦٥ ٢،٦٦٠،٣٤١،٢٢٩التنظيم واالمن العام٣

٣١١،٧٠٩،٩٢٣،٩٠٩٩٤،٣٨٦،١٠٠ ١،٨٠٤،٣١٠،٠٠٩خدمات الشرطة

١،٦٥٤،٦٢٩٣٠،١٠٠ ١،٦٨٤،٧٢٩خدمات الشرطة٣١٠

٥٠٠،٥٢٧٣٠٦،٠٠٠ ٨٠٦،٥٢٧ادارة خدمات الشرطة٣١١

١،٧٠٧،٧٦٨،٧٥٢٩٤،٠٥٠،٠٠٠ ١،٨٠١،٨١٨،٧٥٢تشغيل خدمات الشرطة٣١٢
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٣٢١٦،٥٤٨،٦٦٨٧٤٤،٧٠٠ ١٧،٢٩٣،٣٦٨الحماية المدنية

١٦،٥٤٨،٦٦٨٧٤٤،٧٠٠ ١٧،٢٩٣،٣٦٨الحماية المدنية٣٢١

٣٣١٥٢،٦٠٢،٩٤١٨٠٥،٢٠٠ ١٥٣،٤٠٨،١٤١العدل

١٥،٠٠٥،٥٠٠١٦٠،٠٠٠ ١٥،١٦٥،٥٠٠العدل٣٣٠

٨،٢٦١،١٠٠٤٦،٠٠٠ ٨،٣٠٧،١٠٠مجلس شورى الدولة٣٣٢

١٠١،٢٩٤،١٩٩٣٠٨،٠٠٠ ١٠١،٦٠٢،١٩٩المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

١،٣٥٤،٣٤٠١٠٤،٠٠٠ ١،٤٥٨،٣٤٠المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٦،٦٨٧،٨٠٢١٨٧،٢٠٠ ٢٦،٨٧٥،٠٠٢المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤٩٨،٢٤٥،٠٠٠٩،٤١٧،٤٠٠ ١٠٧،٦٦٢،٤٠٠ادارة تأديبية

٩٨،٢٤٥،٠٠٠٩،٤١٧،٤٠٠ ١٠٧،٦٦٢،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

٣٦٥٥٨،٠٢١،٠٤٥١٩،٦٤٦،٢٦٥ ٥٧٧،٦٦٧،٣١٠التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٥٥٨،٠٢١،٠٤٥١٩،٦٤٦،٢٦٥ ٥٧٧،٦٦٧،٣١٠التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٧٧٩،٩٥٣،٠٧١١،٧٠٩،٦٢٣،٠٠٣ ٢،٤٨٩،٥٧٦،٠٧٤الشؤون االقتصادية٤

٤١٣٣،٢٣٠،٤٨٠٦٤٦،٤٠٣ ٣٣،٨٧٦،٨٨٣االقتصاد العام

١٦،٩٥٣،٥٠٠٦٤،٤٠٣ ١٧،٠١٧،٩٠٣االقتصاد العام٤١١

١٦،٢٧٦،٩٨٠٥٨٢،٠٠٠ ١٦،٨٥٨،٩٨٠العمالة٤١٢

٤٢١٣٧،٩٩٤،٤١٠٢٠،٤٧٨،٠٠٠ ١٥٨،٤٧٢،٤١٠الزراعة

٥٥،١٢٠،٥٠٠١٨،٦٣٧،٠٠٠ ٧٣،٧٥٧،٥٠٠الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

١،٦٠٠،٠٠٠ ١،٦٠٠،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

٦٧،٦٧٢،١٦٠٤١،٠٠٠ ٦٧،٧١٣،١٦٠تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

١٣،٥٢٣،٧٥٠ ١٣،٥٢٣،٧٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٧٨،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٨٧٨،٠٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٤٣٣٥،٥٩٣،٨٠٦١٢،٢١١،٠٠٠ ٤٧،٨٠٤،٨٠٦الطاقة

٨،١٦٣،١٠٠١٠،٥٢٨،٠٠٠ ١٨،٦٩١،١٠٠الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٧،٤٣٠،٧٠٦١،٦٨٣،٠٠٠ ٢٩،١١٣،٧٠٦الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١
٤٤١٤،٥٣٦،٧٦٠٩٤٠،٥٠٠ ١٥،٤٧٧،٢٦٠الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

١٤،٥٣٦،٧٦٠٩٤٠،٥٠٠ ١٥،٤٧٧،٢٦٠ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٦٣،٨٩٩،٤١٤٤٢٨،٠٦٢،١٠٠ ٤٩١،٩٦١،٥١٤النقل

١٥،٥٢٣،٠٣٣٣٨،٠٠٠ ١٥،٥٦١،٠٣٣النقل٤٥٠

١٩،٤٢١،٧٥٣٣٧٥،٩٨٣،٠٠٠ ٣٩٥،٤٠٤،٧٥٣أشغال الطرق٤٥١٢

٥،٠٤١،٦١٨٨،١٧٧،٣٥٠ ١٣،٢١٨،٩٦٨الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢
٢٣،٩١٣،٠١٠٤٣،٨٦٣،٧٥٠ ٦٧،٧٧٦،٧٦٠الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٢٦٥،٦٨٩،٢٢٨١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠ ١،٣٢٠،٤٤٤،٢٢٨االتصاالت

٢٦٥،٦٨٩،٢٢٨١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠ ١،٣٢٠،٤٤٤،٢٢٨ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧١٨٨،٥٤١،٩٦٥١٩٢،٥٣٠،٠٠٠ ٣٨١،٠٧١،٩٦٥فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

١٢٩،٤٦٤،١٠٥٨٤٠،٠٠٠ ١٣٠،٣٠٤،١٠٥التوزيع والتجارة٤٧١

١،١٥٠،٠٠٠ ١،١٥٠،٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤

١٨،٢٦٩،٨٦٠٦٩٠،٠٠٠ ١٨،٩٥٩،٨٦٠ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١
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٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣٩،١٥٨،٠٠٠١٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣٠،١٥٨،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٧،٤٨٣،٥٠٠ ١٧،٤٨٣،٥٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٧،٤٨٣،٥٠٠ ١٧،٤٨٣،٥٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤
بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥

٤٩٢٢،٩٨٣،٥٠٨ ٢٢،٩٨٣،٥٠٨شؤون إقتصادية غير مصنفة

٢٢،٩٨٣،٥٠٨ ٢٢،٩٨٣،٥٠٨شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

١٠٦،٧٨٨،٣٦٢٣٠٦،٣٦٥،٠٠٠ ٤١٣،١٥٣،٣٦٢حماية البيئة٥

٥١٩٤،٧٤٩،٨٦٢ ٩٤،٧٤٩،٨٦٢ادارة النفايات

٩٤،٧٤٩،٨٦٢ ٩٤،٧٤٩،٨٦٢ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٥٦١٢،٠٣٨،٥٠٠٣٠٦،٣٦٥،٠٠٠ ٣١٨،٤٠٣،٥٠٠حماية البيئة

١٢،٠٣٨،٥٠٠٦،٣٦٥،٠٠٠ ١٨،٤٠٣،٥٠٠االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٢،٦٢٥،٣٣٣٧،٦١٧،٨٢٦ ٣٠،٢٤٣،١٥٩االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٤،٤٠٨،٤٦٧١٥٧،٠٢٦ ٤،٥٦٥،٤٩٣االمداد بالمياه

٤،٤٠٨،٤٦٧١٥٧،٠٢٦ ٤،٥٦٥،٤٩٣االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٨،٢١٦،٨٦٦٧،٤٦٠،٨٠٠ ٢٥،٦٧٧،٦٦٦االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٨،٢١٦،٨٦٦٧،٤٦٠،٨٠٠ ٢٥،٦٧٧،٦٦٦االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢،٩٠١،٣٢٨،١١٩١،٥٢٨،٢١٠ ٢،٩٠٢،٨٥٦،٣٢٩الصحة٧

٧٢٢٣١،٤٠٣٤،٢١٠ ٢٣٥،٦١٣العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

٢٣١،٤٠٣٤،٢١٠ ٢٣٥،٦١٣المختبرات٧٢٥

٧٣٢،٢٢١،٢٦٥،٠٠٠ ٢،٢٢١،٢٦٥،٠٠٠خدمات االستشفاء

٣٤،٣٢٠،٠٠٠ ٣٤،٣٢٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

٢،٩٤٥،٠٠٠ ٢،٩٤٥،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣٢،٠٠٠،٠٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٥،٦١٨،٦٩٦ ١٥،٦١٨،٦٩٦الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٣،٥١٣،٥٠٠ ٣،٥١٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

١٠،٣٦٥،٣٥٠ ١٠،٣٦٥،٣٥٠خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦٦٦٤،٠٦٨،٠٢٠١،٥٢٤،٠٠٠ ٦٦٥،٥٩٢،٠٢٠الصحة غير المصنفة

٦٦٤،٠٦٨،٠٢٠١،٥٢٤،٠٠٠ ٦٦٥،٥٩٢،٠٢٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٣٤،٨٩٧،٦٦٩١٣،٨٣٢،٣٣٣ ١٤٨،٧٣٠،٠٠٢األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١٧،٢٧٤،١٠٠٩٤،٤٥١ ١٧،٣٦٨،٥٥١األديان

١٧،٢٧٤،١٠٠٩٤،٤٥١ ١٧،٣٦٨،٥٥١اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٨٢١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠الخدمات المجتمعية

١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠النقابات٨٢١



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢٢

التصنيف الوظيفي

٨٣١٤،٦٠١،٧٢٥١١٠،٠٠٠ ١٤،٧١١،٧٢٥الخدمات الترفيھية والرياضية

٨،٦٢٥،٧٢٥١١٠،٠٠٠ ٨،٧٣٥،٧٢٥االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٥،٩٧٦،٠٠٠ ٥،٩٧٦،٠٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٥٠،٠٨٥،٢٣٣١١،٣٩٦،٥٠٠ ٦١،٤٨١،٧٣٣الخدمات الثقافية

٧،٨٧٣،٥٤٣٦،١٣٥،٥٠٠ ١٤،٠٠٩،٠٤٣اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٤٢،٢١١،٦٩٠٥،٢٦١،٠٠٠ ٤٧،٤٧٢،٦٩٠....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٥١،٥٣٦،٦١١٢،٢٣١،٣٨٢ ٥٣،٧٦٧،٩٩٣خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

٢٢،٣٩٠،٢٢٨١٦٥،٨٨٢ ٢٢،٥٥٦،١١٠بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

١٠،٩٧٦،٤٨٣٢،٠٦٥،٥٠٠ ١٣،٠٤١،٩٨٣تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٨،١٦٩،٩٠٠ ١٨،١٦٩،٩٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

٢،٤١٣،٦٣٠،٠٠٤١٧،٠٦٦،٦٠٥ ٢،٤٣٠،٦٩٦،٦٠٩التعليم٩

٩١٩٦٤،٢٧٠،٠٠٠٤٧٧،٢٥٠ ٩٦٤،٧٤٧،٢٥٠الحضانة والتعليم االبتدائي

٩٦٤،٢٧٠،٠٠٠٤٧٧،٢٥٠ ٩٦٤،٧٤٧،٢٥٠التعليم األساسي٩١٢

٩٢٩١٦،٠٢٣،٨٣٨١،٠١٥،٨٠٠ ٩١٧،٠٣٩،٦٣٨التعليم الثانوي

٤٦٠،٨٣٠،٠٠٠١٦١،٨٠٠ ٤٦٠،٩٩١،٨٠٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٤٥٥،١٩٣،٨٣٨٨٥٤،٠٠٠ ٤٥٦،٠٤٧،٨٣٨التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٦٦،٥٦٤،٦٦٤١١،٣٠٠،٠٠٠ ٣٧٧،٨٦٤،٦٦٤التعليم الجامعي

٣٦٦،٥٦٤،٦٦٤١١،٣٠٠،٠٠٠ ٣٧٧،٨٦٤،٦٦٤التعليم الجامعي٩٤١

٩٥١٣،٦٦٠،٣٦٨ ١٣،٦٦٠،٣٦٨تعليم غير محدد بالمستوى

٣،٨٠٧،٨٦٨ ٣،٨٠٧،٨٦٨برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٩،٨٥٢،٥٠٠ ٩،٨٥٢،٥٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠بدل نقل التالمذة٩٦١

٩٧٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال التعليم

٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٩٨١٥٢،١٦٨،٣٨٤٤،٢٧٣،٥٥٥ ١٥٦،٤٤١،٩٣٩تعليم غير مصنف

١٥٢،١٦٨،٣٨٤٤،٢٧٣،٥٥٥ ١٥٦،٤٤١،٩٣٩تعليم غير مصنف٩٨١

١٦،١١٨،٠٢٠،٣٢٨٢٢٧،٠١٦،٨٣٨ ١٦،٣٤٥،٠٣٧،١٦٦الحماية االجتماعية١٠

١٠١٣،١٢٢،٤٢٩،٢٨٦ ٣،١٢٢،٤٢٩،٢٨٦المرض والعجز

٣،٠٩٢،٤٠٤،٢٨٦ ٣،٠٩٢،٤٠٤،٢٨٦المرض١٠١١

٣٠،٠٢٥،٠٠٠ ٣٠،٠٢٥،٠٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٣،٦٣٦،٨٨٥،٤٧٩١٨٨،٠٠٠ ٣،٦٣٧،٠٧٣،٤٧٩الشيخوخة

١٦،٨٤٠،٤٧٩١٨٨،٠٠٠ ١٧،٠٢٨،٤٧٩الحماية االجتماعية١٠٢١

٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٤٥،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢،٨٧٠،٠٠٠ ١٢،٨٧٠،٠٠٠الناجين



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢٢

التصنيف الوظيفي

١٢،٨٧٠،٠٠٠ ١٢،٨٧٠،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٨٢،٤٧٠،٨١٠ ١٨٢،٤٧٠،٨١٠العائلة واألطفال

١٧٩،٩٤٤،٨١٠ ١٧٩،٩٤٤،٨١٠تقديمات عائلية١٠٤١

٤٥٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٨٦٥،٠٠٠ ٨٦٥،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

١،٠٧٩،٠٠٠ ١،٠٧٩،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٥٦،٠٧٨،١٥٣١٣،٣٢٨،٨٣٨ ٦٩،٤٠٦،٩٩١االنفاء االجتماعي

٤٤،٦٧٨،٩٧٥١٣،٠١٣،٨٣٨ ٥٧،٦٩٢،٨١٣حماية اجتماعية١٠٧١

١١،٣٩٩،١٧٨٣١٥،٠٠٠ ١١،٧١٤،١٧٨المھجرين١٠٧٢

١٠٨١،٠٣٦،٠٠٠ ١،٠٣٦،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

١،٠٣٦،٠٠٠ ١،٠٣٦،٠٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩،٠٦٦،٢٥٠،٦٠٠٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٢٧٩،٧٥٠،٦٠٠حماية اجتماعية غير مصنفة

٩،٠٦٦،٢٥٠،٦٠٠٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٢٧٩،٧٥٠،٦٠٠حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤ ٤٧،٣٢٨،٨٥٦،١٠٧المجموع العام



بيان االبواب
 مجموع النفقات

الباب المقدرة

بآالف الليرات

 اعتمادات قانون
 الجزء االول

 اعتمادات قانون
 الجزء الثاني

  موزعة على االبواب٢٠٢٢اعتمادات قانون موازنة عام

١٢٠٢٢جدول رقم

١١٨،٣٢٤،٧٤٤ ١٦،١٢٢،٧٤٤٢،٢٠٢،٠٠٠رئاسة الجمھورية

٢١٨٩،٧٢٧،٥٠٠ ١٨٦،٢٦٢،٥٠٠٣،٤٦٥،٠٠٠مجلس النواب

٣٢،٦١٧،٧٧٠،٩٦٦ ٢،١٥٤،١٨٨،٤٣٣٤٦٣،٥٨٢،٥٣٣رئاسة مجلس الوزراء

٤٢،٠١١،١٤٥ ١،٩٩٣،١٤٥١٨،٠٠٠المجلس الدستوري

٥٢٢٤،٠٧٦،٤٢٤ ٢٢٣،٥٦٢،٤٢٤٥١٤،٠٠٠وزارة العدل

٦١،٦٨٧،٧٢٢،٩٨٠ ١،٦٨٠،٥٥٨،٩٩٠٧،١٦٣،٩٩٠وزارة الخارجية و المغتربين

٧٤،٣٦٤،٤٠٠،٦٥٤ ٤،٢٣٨،٦٨٧،٥٦٧١٢٥،٧١٣،٠٨٧وزارة الداخلية و البلديات

٨٢،٥٢٣،٢٦٧،٢١٩ ١،٩٦٦،١٥١،٩٣١٥٥٧،١١٥،٢٨٨وزارة المالية

٩٥٤٠،٩٤٧،٦٨٠ ١٠٥،٤٢٤،٧٨٠٤٣٥،٥٢٢،٩٠٠وزارة األشغال العامة والنقل

١٠٧،١٤٤،١٠٧،٠١٤ ٧،٠٢٣،٧٥٩،٦٩٤١٢٠،٣٤٧،٣٢٠وزارة الدفاع الوطني

١١٣،٢٢٢،٥٩٠،١٩١ ٣،٢٠٥،٥٢٣،٥٨٦١٧،٠٦٦،٦٠٥وزارة التربية و التعليم العالي

١٢٢،٩٠٩،٧٠٠،٠٧٩ ٢،٩٠٨،١٧١،٨٦٩١،٥٢٨،٢١٠وزارة الصحة العامة

١٣١٧٥،٢٣٩،٨٨٦ ١٧٤،٣٣٥،٤٨٣٩٠٤،٤٠٣وزارة االقتصاد و التجارة

١٤١٩٧،٤٧٥،٤٨٨ ١٧٦،٩٩٧،٤٨٨٢٠،٤٧٨،٠٠٠وزارة الزراعة

١٥١،٣٤٢،٨٨٩،٤٧٨ ٢٨٨،١٣٤،٤٧٨١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠وزارة االتصاالت

١٦١،٣٢٤،٥٤٦،٦٥٤ ١،٣٢٣،٩٦٤،٦٥٤٥٨٢،٠٠٠وزارة العمل

١٧٦٤،٧٤٠،٧٤٣ ٦٢،٥٠٩،٣٦١٢،٢٣١،٣٨٢وزارة االعالم

١٨٣٥٦،٨٤١،٥١٣ ٤٤،٤٧٣،٤٨٧٣١٢،٣٦٨،٠٢٦وزارة الطاقة والمياه

١٩٢٣،٦٢٩،٣٦٠ ٢٢،٩٣٩،٣٦٠٦٩٠،٠٠٠وزارة السياحة

٢٠٦٨،٨٥٥،٤٥٣ ٥٧،٤٥٨،٩٥٣١١،٣٩٦،٥٠٠وزارة الثقافة

٢١٢١،٠١٣،٥٠٠ ١٤،٦٤٨،٥٠٠٦،٣٦٥،٠٠٠وزارة البيئة

٢٢١٠،٣٩٥،٢١٠ ١٠،٠٨٠،٢١٠٣١٥،٠٠٠وزارة المھجرين

٢٣١٥،٧٦١،٤٧٥ ١٥،٦٥١،٤٧٥١١٠،٠٠٠وزارة الشباب و الرياضة

٢٤٥٧٤،١٢٤،٥٨٢ ٥٧٣،٩٣٦،٥٨٢١٨٨،٠٠٠وزارة الشؤون االجتماعية

٢٥١٨،١٥٤،٢٦٠ ١٧،٢١٣،٧٦٠٩٤٠،٥٠٠وزارة الصناعة

٢٦١٠،٤٩٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٤٩٦،٠٠٠،٠٠٠النفقات المشتركة

٢٧٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩ ٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩احتياطي الموازنة

٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٣٣،١٤٥،٥٦٢،٧٤٤٤٧،٣٢٨،٨٥٦،١٠٧المجموع العام



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٣٥٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠١،٢٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٧،٢٠٠٩٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٤٦٠،٢٠٠٢١٥،٢٠٠١،٢٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مالبس١

٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٢،٠٠٠١١،٠٠٠١١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٩٨،٠٠٠٤٨٧،٠٠٠٦١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٦،٥٠٠مبيدات١

٥٢٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اسمدة١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦١،٠٠٠٤٦،٩٨٠١٤،٠٢٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٣٥،٠٠٠١،٠٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠٧٣،٥٣٩٢٦،٤٦١

٧١،٩١٦،٠٠٠١،٨٧٥،٥١٩٤٠،٤٨١مجموع الفقرة  رقم  

١١٤،٨٠٩،٢٠٠٢،٨٣٦،٢١٩١،٩٧٢،٩٨١مجموع البند  رقم  

١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٥٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠

٢٣٥٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٨٨٤١،٨٨٤بريد١

٣١،٨٨٤١،٨٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٢٦٠٢،٢٦٠اعالنات١

١،٠٠٤،٤٠٠٨٠،٣٥٢٩٢٤،٠٤٨مطبوعات٢

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٦٦٦،٦٦٠٧٤٢،٦١٢٩٢٤،٠٤٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠،٠٠٠١٣٣،٩٢٠٦٦،٠٨٠تامين١

٥٢٠٠،٠٠٠١٣٣،٩٢٠٦٦،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٣٠٠،٠٠٠١،١٤١،٦٦٠١٥٨،٣٤٠بدالت اتعاب٢

٤٥٠،٠٠٠٣٣٤،٨٠٠١١٥،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٧٥٠،٠٠٠١،٤٧٦،٤٦٠٢٧٣،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٩٦٨،٥٤٤٢،٥١٤،٨٧٦١،٤٥٣،٦٦٨مجموع البند  رقم  

٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٧٥،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٧٥،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،١٥٠،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٥٠٠١٥،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٦٠،٠٠٠٢٨٢،٥٠٠١،٩٧٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢،٢٧٥،٥٠٠٢٩٨،٠٠٠١،٩٧٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مكافاءات١

٥١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٩١٦،٢٥٠٢،٩٣٨،٧٥٠١،٩٧٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠١،٢٥٠١٠١،٢٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٠١،٢٥٠١٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٤٢٢،٥٠٠٣٢٢،٥٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٢٧٣،٧٥٠١،١٧٣،٧٥٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١١١٤،٩٦٧،٧٤٤٩،٤٦٣،٥٩٥٥،٥٠٤،١٤٩مجموع الوظيفة رقم  

٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٦،١٢٢،٧٤٤٩،٤٩٣،٥٩٥٦،٦٢٩،١٤٩مجموع الفصل رقم  

١١٦،١٢٢،٧٤٤٩،٤٩٣،٥٩٥٦،٦٢٩،١٤٩مجموع الباب  رقم  

٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٢٧٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١،١٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٤٧٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠١،٢٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مالبس١

١،٩٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١،٨٥٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٥٠٠،٠٠٠٦٣٥،٠٠٠٢،٨٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠٩٣٢،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٦،٠٠٠،٠٠٠١،٨٦٧،٥٠٠٤،١٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٢٠٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٧٢،٥١٠،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣،٤٨٠،٠٠٠٤،٩٦٢،٥٠٠٨،٥١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠

٢٤٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠،٠٠٠٩،٠٠٠٤١،٠٠٠اعالنات١

٣،٦٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣،٢٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠٤٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣،٨٠٠،٠٠٠٤٥٣،٥٠٠٣،٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠١،٩٨٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٢٠٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠١،٩٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٦٠٠،٠٠٠١،٨٥٨،٥٠٠٥،٧٤١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢،٨٠٠،٠٠٠١٢،٨٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٣،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٥،٨٠٠،٠٠٠٤٥،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٦٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٢٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧،٢١٠،٠٠٠٩١٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٦،٦١٠،٠٠٠٥٠،٣١٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٢،٠٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٠٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٨٠،٠٠٠-٥١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٩٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨٩٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،١٠٥،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٨١،٧٩٥،٠٠٠٥٩،٩٣١،٠٠٠٢١،٨٦٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١٠٤١

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١٠٩١

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٨،٤١٧،٥٠٠٨٧٠،٠٠٠٢٧،٥٤٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٨،٤١٧،٥٠٠٨٧٠،٠٠٠٢٧،٥٤٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٢

النواب
٧٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٩٥٠،٠٠٠٥٦،٠٥٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٥
موظفي مجلس النواب

٥،٠٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠

٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٨٥٠،٠٠٠٥٩،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٣،٤١٧،٥٠٠١٦،٧٢٠،٠٠٠٨٦،٦٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠٣،٤١٧،٥٠٠١٦،٧٢٠،٠٠٠٨٦،٦٩٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٨٦،٢٦٢،٥٠٠٧٧،٧٠١،٠٠٠١٠٨،٥٦١،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٨٦،٢٦٢،٥٠٠٧٧،٧٠١،٠٠٠١٠٨،٥٦١،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٥٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١،٣٦٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٥٢٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠١،٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مالبس١

٥٤٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢،٧٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٢،٥٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٤١٠،٠٠٠٧٧٠،٠٠٠٣،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٥٠٠،٠٠٠٢٨١،٢٥٠١،٢١٨،٧٥٠محروقات سائلة١

٣١،٥٠٠،٠٠٠٢٨١،٢٥٠١،٢١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧،٦٥٠٧،٦٥٠مبيدات١

٥٧،٦٥٠٧،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠اسمدة١

٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢،٥٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠١،٤٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٧٣،١٧٥،٠٠٠١،٧٥٥،٠٠٠١،٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠،٦٢٠،٦٥٠٢،٩٦٢،٩٠٠٧،٦٥٧،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠،٠٠٠١١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٨٠،٠٠٠٢٦٧،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥٠،٠٠٠٣٢،٤٠٠١١٧،٦٠٠

٢١٥٠،٠٠٠٣٢،٤٠٠١١٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٨٠٠٨،٨٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

١٧،٥٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠١٥،٥٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥٠،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠٤٩٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٨،٣١٠،٨٠٠٢،٢٦٠،٨٠٠١٦،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠،٠٠٠٢١،٦٠٠١٧٨،٤٠٠تامين١

٥٢٠٠،٠٠٠٢١،٦٠٠١٧٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٢٥٠١٠،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٢٥٠١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٥٠٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

UNDP بما فيھا

٤،٠٠٠،٠٠٠٨٢١،٠٠٠٣،١٧٩،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥،٥٠٠،٠٠٠١،١٥١،٠٠٠٤،٣٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤،٤٥٧،٨٠٠٣،٧٤٩،٨٠٠٢٠،٧٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤٢،٠٠٠١٤٢،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٥٠،٠٠٠-٢،٦٥٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥٠،٠٠٠-١٢،٧٩٢،٠٠٠٣،٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٢١،٠٠٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٧١٥،٠٠٠٢،٧٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٣،٠٠٠٨٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٠٣٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١،٧٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢،١١٣،٠٠٠٣٣٣،٠٠٠١،٧٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٦٥٤،٠٠٠٦،١١٥،٠٠٠١،٥٣٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٦٥،٢٢٢١،٠٤٧،٠٨٧١٨،١٣٥مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض 
المخابرات الھاتفية

١٥٣،٠٠٠

٧١٦،٨٥٠ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١٩٥،٣٧٢ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١١،٠٦٥،٢٢٢١،٠٤٧،٠٨٧١٨،١٣٥مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٦٥،٢٢٢١،٠٤٧،٠٨٧١٨،١٣٥مجموع البند  رقم  

١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٢،٩١٠،٦٤٨٢،٩١٠،٦٤٨احكام قضائية ومصالحات١

١٢،٩١٠،٦٤٨٢،٩١٠،٦٤٨مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٢٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٢١١،٦٤٨٥٥١،٠٠٠٥،٦٦٠،٦٤٨مجموع البند  رقم  

١١٢٥٠،٠٠٩،٣٢٠١٤،٤٢٥،٧٨٧٣٥،٥٨٣،٥٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١،٧٠٠،٠٠٠ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٢١،٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١،٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٧٥،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٧٥،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨٦٥،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨٦٥،٠٠٠ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٢٨٦٥،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٦٥،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٥٨٦٥،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٦١١،٢٥٠٣،٦١١،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٦١١،٢٥٠٣،٦١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٤

قضاة المحاكم الشرعية المذھبية
٧،٦٣٤،٠٠٠٥،٦٣٤،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٦٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠

٦٨،٢٣٤،٠٠٠٦،٠٨٤،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٨٤٥،٢٥٠٦،٠٨٤،٠٠٠٥،٧٦١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١١،٨٤٥،٢٥٠٦،٠٨٤،٠٠٠٥،٧٦١،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٤،٤٩٤،٥٧٠٢١،٩٤٥،٧٨٧٤٢،٥٤٨،٧٨٣مجموع الفصل رقم  

٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١١١،٩٣٠١١،١٩٣١٠٠،٧٣٧قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٦،٩٣٠٢٤،٦٩٣١٠٢،٢٣٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٨٣،٠٠٠١٠،٠٠٠١٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٣،٠٠٠١٦،٢٠٠٦،٨٠٠محروقات سائلة١

٣٢٣،٠٠٠١٦،٢٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢١٢،٥٠٠٢١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٤٥،٤٣٠٢٦٣،٣٩٣٢٨٢،٠٣٧مجموع البند  رقم  

٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢١٥،٠٠٠١،٢٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٢٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠١،٢٠٠١،٨٠٠اعالنات١

١٨٧،٢٠٠١٧،٠٠٠١٧٠،٢٠٠مطبوعات٢

٥٠٠-٤،٠٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٩٤،٢٠٠٢٢،٧٠٠١٧١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٦،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٦،٠٠٠-٩١٨٠،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٦٥٧،٢٠٠١،٥٢٩،٧٠٠١٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٠١،٦٧٠٤٨،٣٣٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٠١،٦٧٠٤٨،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٨٥،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥١٥،٠٠٠٥١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،١٣٢،٠٠٠٤٨٢،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٥،٧٢٠٦٥،٧٢٠مكافاءات١

٥٦٥،٧٢٠٦٥،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،١٦٢،٧٢٠٧،٤٥٩،٣٩٠١،٧٠٣،٣٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠٩،٠٠٠١١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٠،٠٠٠٩،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،١٤٠-٤،٠٠٠٨،١٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،١٤٠-٩٤،٠٠٠٨،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٤،٠٠٠١٧،١٤٠٦،٨٦٠مجموع البند  رقم  

١١٥١١،٤٠١،٣٥٠٩،٢٨١،٦٢٣٢،١١٩،٧٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٢٢٣،٧٥٠٥،٢٢٣،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٢٢٣،٧٥٠٥،٢٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٢٢٣،٧٥٠٥،٢٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٢٢٣،٧٥٠٥،٢٢٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٦،٧٠٧،١٠٠٩،٣٦٣،٦٢٣٧،٣٤٣،٤٧٧مجموع الفصل رقم  

٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٧٠،٢٥٠٤٠،٠٠٠٤٣٠،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٨،٢٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٨٢،٢٥٠٤٩،٢٠٠٤٣٣،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٦٦،٩٠٠٥٠،٠٠٠٦١٦،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٦٩٥٢،٥٦٥٥،١٣٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٧٤،٥٩٥٥٢،٥٦٥٦٢٢،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٤،٦٣٠١٧،٣١٥١٧،٣١٥محروقات سائلة١

٣٣٤،٦٣٠١٧،٣١٥١٧،٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٣٠٠٤،٣٠٠

٧١٢٦،٧٠٠١٢٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣١٨،١٧٥٢٤٥،٧٨٠١،٠٧٢،٣٩٥مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٨٣،٠٠٠٥٦٣،٥٠٠١٩،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٨٣،٠٠٠٥٦٣،٥٠٠١٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٢٢،٤٤٥٧٧،٥٥٥

٢١٠٠،٠٠٠٢٢،٤٤٥٧٧،٥٥٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٤٢٧،٥٠٠٣٠،٠٠٠٣٩٧،٥٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٤٥،٠٠٠٤٤،٥٠٠٤٠٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠تامين١

٥١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٦،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٢٤٩،٠٠٠٦٨٨،٩٩٥٥٦٠،٠٠٥مجموع البند  رقم  

٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٦،٠٠٠-٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٦،٠٠٠-١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٩،٠٠٠-٥٩٢،٠٠٠٦٤١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨،٠٠٠-٥٨،٠٠٠٧٦،٠٠٠اجور االجراء٢

١٣٦،٠٢٠١٣٦،٠٢٠اجور المتعاملين٣

٦٧،٠٠٠-٢٧٨٦،٠٢٠٨٥٣،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠١،٣٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٣٧٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠١،٥٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٣٨٥،٠٢٠٣،٨٩٨،٠٢٠١،٤٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٢،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٢،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٧٩٧٥٩٩١،١٩٨رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٧٩٧٣،٥٩٩٢،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧،٧٩٧٤٣،٥٩٩١٤،١٩٨مجموع البند  رقم  

١٤١٨،٠٠٩،٩٩٢٤،٨٧٦،٣٩٤٣،١٣٣،٥٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢١،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٥٥،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٣٦٠١٨،٣٦٠تقديمات مدرسية٦

٢،٢٣٩،٥١٥٢،٢٣٩،٥١٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٢٥٧،٨٧٥١٨،٣٦٠٢،٢٣٩،٥١٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٢٥٧،٨٧٥١٨،٣٦٠٢،٢٣٩،٥١٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٢٥٧،٨٧٥١٨،٣٦٠٢،٢٣٩،٥١٥مجموع الوظيفة رقم 

٣١٠،٣٢٢،٨٦٧٤،٩٥٠،٧٥٤٥،٣٧٢،١١٣مجموع الفصل رقم  

٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٧،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠٢٠،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٩٠٠١٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٣٣،٠٠٠٣٩،٤٠٠١٩٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢٢،٣٠٠١٠،٠٠٠٢١٢،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠٥٠٠٢،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٥،٣٠٠١٦،٥٠٠٢١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٥،٠٠٠٧،٠٠٠٥٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٥،٠٠٠٧،٠٠٠٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٣،٠٠٠٥٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٤٠،٠٠٠٣،٠٠٠٢٣٧،٠٠٠

٧٣٧٨،٠٠٠١٤١،٠٠٠٢٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩١١،٣٠٠٢٠٣،٩٠٠٧٠٧،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٣٠،٩٠٠١،١١٢،٠٠٠١٨،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،١٣٠،٩٠٠١،١١٢،٠٠٠١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٠،٠٠٠٢١،٠٠٠٤٩،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠٢١،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٢٥٠٦،٢٥٠بريد١

٣٦،٢٥٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠اعالنات١

١٢٨،٢٥٠١٠،٠٠٠١١٨،٢٥٠مطبوعات٢

٢،٨٥٠٢،٨٥٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٣٧،٦٠٠١٩،٣٥٠١١٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥،٠٠٠٤،٥٠٠٢٠،٥٠٠تامين١

٥٢٥،٠٠٠٤،٥٠٠٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩١،٣٠٠٩١،٣٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٤٦،٣٠٠٢٤٦،٣٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٨١٦،٦٥٠١،٤١٠،٠٠٠٤٠٦،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٢٠،٠٠٠-٦،٥٦٢،٠٠٠٦،٧٨٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢٠،٠٠٠-١٦،٥٦٢،٠٠٠٦،٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٦،٠٠٠-٧٠٩،٠٠٠٧٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤٤،٠٠٠٢٢٦،٠٠٠١٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٨،٠٠٠-٢٩٥٣،٠٠٠١،٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٩٧٦،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠٢،٦٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٠٨١،٠٠٠٤٣٠،٠٠٠٢،٦٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١٢،٥٠٠١١٢،٥٠٠مكافاءات١

٥١١٢،٥٠٠١١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٠،٧٠٨،٥٠٠٨،٣٣٥،٥٠٠٢،٣٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٠٩،٠٠٠٧٠٨،٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٠٩،٠٠٠٧٠٨،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠٣،٧٠٠١٦،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠،٧٠٠٤،٤٠٠١٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٢٩،٧٠٠٧١٢،٩٠٠١٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٤،١٦٦،١٥٠١٠،٦٦٢،٣٠٠٣،٥٠٣،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٢٠٠-٩٤،٨٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٢٠٠-٣٩٤،٨٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣،٨٠٠-٢٨،٢٠٠٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣،٨٠٠-٧٢٨،٢٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٠٠٠-١٥١٢٣،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٠٠٠-١٠٤١١٢٣،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٦٣٦،٢٥٠٥،٦٣٦،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٦٣٦،٢٥٠٥،٦٣٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٦٣٦،٢٥٠٥،٦٣٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٦٣٦،٢٥٠٥،٦٣٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١٩،٩٢٥،٤٠٠١٠،٧٩٤،٣٠٠٩،١٣١،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٦٥٠٦،٠٠٠٧٥،٦٥٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٥٠٠٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٥٢١،٠٥٢١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٧،٢٠٢١٠،٥٥٢٧٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٨٨،٠٠٠١٤،٤٠٠٢٧٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٦،٥٦٧٣،٤٣٣لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠٠،٧٠٠٢٣،٦٦٧٢٧٧،٠٣٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧١٦٧،٤٠٠١٦٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٦٧،٣٠٢٢١٢،١١٩٣٥٥،١٨٣مجموع البند  رقم  

٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٦٥،٠٠٠١٦١،١٠٨٣،٨٩٢ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٦٥،٠٠٠١٦١،١٠٨٣،٨٩٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٢٨٣١،٢٨٣٥،٠٠٠بريد١

٣٦،٢٨٣١،٢٨٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

١٠٢،٦٠٠٦،٠٠٠٩٦،٦٠٠مطبوعات٢

٢،٦٣٠٢،٦٣٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠٨،٢٣٠١١،٦٣٠٩٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٦٠٠٧،٦٠٠تامين١

٥٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٠٢،١١٣١٩١،٦٢١١١٠،٤٩٢مجموع البند  رقم  

٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٥،٠٠٠-١،٧٧٥،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠-١١،٧٧٥،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٥٠٠-١١١،٠٠٠١٢٦،٥٠٠اجور االجراء٢

١٥،٥٠٠-٢١٤٨،٠٠٠١٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٢٠٠٢،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٠٤٢،٢٠٠١٤٢،٢٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٣٦٠٢،٣٦٠مكافاءات١

٥٢،٣٦٠٢،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٦٧،٥٦٠٢،٢٠٨،٠٦٠٧٥٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣،٨٤٣،٩٧٥٢،٦١٨،٨٠٠١،٢٢٥،١٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٤،٥٠٠١٢٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٤،٥٠٠١٢٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٤٤٢،٢٥٠١،٤٤٢،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٤٤٢،٢٥٠١،٤٤٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٤٤٢،٢٥٠١،٤٤٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٤٤٢،٢٥٠١،٤٤٢،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٤١٠،٧٢٥٢،٧٤٣،٣٠٠٢،٦٦٧،٤٢٥مجموع الفصل رقم  

٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٦،٠٠٠٢١،٦٠٠١٩٤،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢٠،٠٠٠٢٥،٦٠٠١٩٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤٤،٠٠٠٩،٦٠٠١٣٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠٩،٩٠٠٥،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٥،٠٠٠٥٤،٩٠٠١٠،١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢٤،٠٠٠٧٤،٤٠٠١٤٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠-٢٥،٠٠٠٢٥،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٤،٠٠٠٧٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧١٠٣،٠٠٠١٠٢،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٥٢،٠٠٠٢٠٥،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢٢٤،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

١٥٣،٩٠٠١٥،٠٠٠١٣٨،٩٠٠مطبوعات٢

٦٠٠٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥٧،٥٠٠١٨،٦٠٠١٣٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٥٦،٥٠٠٦٠٣،٦٠٠١٥٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤،٦٦٩،٠٠٠٤،٦٤٦،٠٠٠٢٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٦٦٩،٠٠٠٤،٦٤٦،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٥٢،٠٠٠٥٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥٥٢،٠٠٠٥٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٥٦،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠١،٩٦٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٢٨٢،٥٠٠٣١٤،٥٠٠١،٩٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مكافاءات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٥١٣،٥٠٠٥،٤٩٧،٥٠٠٢،٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٣،٠٠٠٢٠،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٣،٠٠٠٢٠،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣١،٠٠٠٢٥،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٨،٨٥٣،٠٠٠٦،٣٣١،٦٠٠٢،٥٢١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-١٩٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣١٩٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٢٤٩،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٢٤٩،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٩١٥،٧٥٠٣،٩١٥،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٩١٥،٧٥٠٣،٩١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٩١٥،٧٥٠٣،٩١٥،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٩١٥،٧٥٠٣،٩١٥،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٣،٠١٧،٧٥٠٦،٥٨١،٦٠٠٦،٤٣٦،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٧٢٠٥،١٥٠٤٩،٥٧٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٥٠٢،٥٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٨،٤٧٠٨،٩٠٠٤٩،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣٤،٠٠٠١١،٠٥٠٢٢٢،٩٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٥،٩٥٠٢،٠٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٤٢،٠٠٠١٠٧،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٨٠٠٦،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٥٠٠٢٥،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٥،١٠٠٩٠٠

٧٩٨،٣٠٠٩٧،٤٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٩٨،٧٧٠٢١٣،٣٠٠٣٨٥،٤٧٠مجموع البند  رقم  

٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١١١،٩٦٩١١١،٩٦٩ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١١١،٩٦٩١١١،٩٦٩مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٦٤٠٣،٠٠٠٣،٦٤٠

٢٦،٦٤٠٣،٠٠٠٣،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠٢٥٠بريد١

٣٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٤٥٠٤،٠٠٠١،٤٥٠اعالنات١

٨٥،٥٠٠٨،٠٨٠٧٧،٤٢٠مطبوعات٢

١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٢،٤٥٠١٣،٥٨٠٧٨،٨٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١١،٣٠٩١٢٨،٧٩٩٨٢،٥١٠مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٣،٠٠٠-٦٢٩،٠٠٠٦٥٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٣،٠٠٠-١٦٢٩،٠٠٠٦٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٣،٠٠٠١٤٦،٠٠٠٢٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٨،٠٠٠٢٢٧،٠٠٠١،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٠١،٠٠٠٣٧٣،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٢٤،٠٠٠١٠٣،٠٠٠٧٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٢٥،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٧٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٨٥٧،٠٠٠١،١٣١،٠٠٠٧٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٦٠٠٥،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،٥٠٠٨،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،١٠٠١٤،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٦٨١،١٧٩١،٤٨٧،١٩٩١،١٩٣،٩٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٢٩،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٢٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٧٢،٥٠٠٧٧٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٧٢،٥٠٠٧٧٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٧٢،٥٠٠٧٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٧٢،٥٠٠٧٧٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٣،٥٠٨،٦٧٩١،٥٤٢،١٩٩١،٩٦٦،٤٨٠مجموع الفصل رقم  

٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨،٠٠٠١،٠٠٠١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٠٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨،٨٠٠١،٨٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦،٠٠٠٢،٠٠٠٣٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠٣،٥٠٠٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠١٧،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٧،٤٨٠٢٢،٩٨٠٣٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٦٠٩٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠١،٩٢٠٨٠

٧٣٢،٥٦٠٣٢،٤٨٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٨،٨٤٠٥٧،٢٦٠٥١،٥٨٠مجموع البند  رقم  

٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠

٢٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠١،٠٠٠١٧،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٨،٥٠٠١،٥٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩١،٥٠٠٧٢،٥٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٤١٤،٧٨٤٢،١٤٥،١٩٩٢٦٩،٥٨٥رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٤١٤،٧٨٤٢،١٤٥،١٩٩٢٦٩،٥٨٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١اجور االجراء٢

٢١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩١٥،٢٠٠١١٤،٤٠٠٨٠٠،٨٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٩١٦،٢٠٠١١٥،٤٠٠٨٠٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٥٠٠٢،٥٠٠مكافاءات١

٥٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٤٦٥،٣٨٥٢،٣٩٥،٠٠٠١،٠٧٠،٣٨٥مجموع البند  رقم  

٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٠٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣،٦٦٧،٢٢٥٢،٥٢٦،٢٦٠١،١٤٠،٩٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،١٨٣،٣٥٦٣،١٨٣،٣٥٦تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،١٨٣،٣٥٦٣،١٨٣،٣٥٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،١٨٣،٣٥٦٣،١٨٣،٣٥٦مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،١٨٣،٣٥٦٣،١٨٣،٣٥٦مجموع الوظيفة رقم 

٨٦،٩٤٠،٥٨١٢،٦١٦،٢٦٠٤،٣٢٤،٣٢١مجموع الفصل رقم  

٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧٠،٩٣٠١٨،٠٠٠١٥٢،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠٥٨٥٤١٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٧٤،٩٣٠٢١،٥٨٥١٥٣،٣٤٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢١٦،٠٠٠١٢،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠١٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٥١،٠٠٠١١٠،٠٠٠٢٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠

٧١٣٨،٧٠٠١٣٤،٧٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٦٤،٦٣٠٢٦٦،٢٨٥٣٩٨،٣٤٥مجموع البند  رقم  

٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨١٥،٠٠٠٧٩٠،٥١٥٢٤،٤٨٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨١٥،٠٠٠٧٩٠،٥١٥٢٤،٤٨٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٢١٥،٨٩٠٢١،٠٠٠١٩٤،٨٩٠مطبوعات٢

٤٢١٦،٨٩٠٢١،٥٠٠١٩٥،٣٩٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١١٣،٨٩٠٨٨٤،٥١٥٢٢٩،٣٧٥مجموع البند  رقم  

٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤،٩٥٥،٠٠٠٤،٩٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٩٥٥،٠٠٠٤،٩٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٤٨٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٥٠٤،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مكافاءات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٠٨٧،٠٠٠٥،٩١٧،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٩،٩٢٠،٥٢٠٧،١٠٧،٨٠٠٢،٨١٢،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٥،٠٠٠٢٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٥٥،٠٠٠٢٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،١٨٥،٠٠٠٤،١٨٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،١٨٥،٠٠٠٤،١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،١٨٥،٠٠٠٤،١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،١٨٥،٠٠٠٤،١٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩١٤،٣٦٠،٥٢٠٧،٣٦٢،٨٠٠٦،٩٩٧،٧٢٠مجموع الفصل رقم  

٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٤،٢٠٠٣،٠٠٠٣١،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٥،٣٥٠٤،١٥٠٣١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣٩،٤٠٠١١،٣٠٠٢٢٨،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠٤،٤٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٤٧،٤٠٠١٧،٢٠٠٢٣٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٠٠٠٨،٩٠٠٧،١٠٠محروقات سائلة١

٣١٦،٠٠٠٨،٩٠٠٧،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥٠٥٠مبيدات١

٥٥٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٣١،٨٠٠٦٣،٣٠٠٢٦٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠٥،٦٥٠٤،٣٥٠

٢١٠،٠٠٠٥،٦٥٠٤،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠٦٠٠٤٠٠بريد١

٣١،٠٠٠٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥٧٥اعالنات١

٣٠،٦٠٠١،٤٠٠٢٩،٢٠٠مطبوعات٢

٣٥٠-١،٠٠٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٣١،٦٧٥٢،٨٢٥٢٨،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠،٦٧٥١٥،٠٧٥٣٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٠٠٠-٣٨٦،٠٠٠٣٩٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٠٠٠-١٣٨٦،٠٠٠٣٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨٤،٠٠٠٢٣،٠٠٠١٦١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٨٦،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٨٠٠٢،٨٠٠مكافاءات١

٥٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٧٤،٨٠٠٤١٩،٨٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٧٥٠١،٣٥٠٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٧٥٠١،٣٥٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٢٥٠١،٨٥٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٩٥٩،٥٢٥٥٠٠،٠٢٥٤٥٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠تعويضات عائلية١

٣١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٨٩،٥٠٠٢٨٩،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٨٩،٥٠٠٢٨٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٨٩،٥٠٠٢٨٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٨٩،٥٠٠٢٨٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠١،٢٦٥،٥٢٥٥١٥،٦٢٥٧٤٩،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٠٠٠٨،١٠٠٧٢،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٢٣٨٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٢،٣٨٢٩،٤٨٢٧٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢،٠٠٠١٧،٣٨٨٤،٦١٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٦٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٣،٦٠٠٢٨،١٨٨١٥،٤١٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٥٣،٤٠٠٥٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٧٩،٣٨٢٩١،٠٧٠٨٨،٣١٢مجموع البند  رقم  

٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦٨،٨٠٠٣٦٨،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦٨،٨٠٠٣٦٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٨٠٠١٠،٨٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٨٠٠١٠،٨٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٢،١٢٤٨٧٦بريد١

٣٣،٠٠٠٢،١٢٤٨٧٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٠،٧٠٠١٣،٥٠٠٩٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٩٠٠٢،١٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٠٠٠٩٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠١،٣٠٠٣٩٦،١٢٤١٠٥،١٧٦مجموع البند  رقم  

٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٠٤٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٠٤٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٥،٧٠٠٣٤،٨٠٠٩٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٥٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٨٥،٧٠٠٤٥٩،٨٠٠٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠١٩٩،٢٠٠١،٣٢٠،٨٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٤٦،٠٠٠٢٢٥،٢٠٠١،٣٢٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٨٠٠٣،٨٠٠مكافاءات١

٥٣،٨٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٠٧٥،٥٠٠٢،٦٣٨،٨٠٠١،٤٣٦،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،١٠٠٨،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨٣،١٠٠٣٠،٦٠٠٥٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٤،٨٣٩،٢٨٢٣،١٥٦،٥٩٤١،٦٨٢،٦٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٥٧٧،٠٠٠٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-١٠٤١٧٧،٠٠٠٧٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٨٧٧،٠٢٥١،٨٧٧،٠٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٨٧٧،٠٢٥١،٨٧٧،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٨٧٧،٠٢٥١،٨٧٧،٠٢٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٨٧٧،٠٢٥١،٨٧٧،٠٢٥مجموع الوظيفة رقم 

١١٦،٧٩٣،٣٠٧٣،٢٣٥،٥٩٤٣،٥٥٧،٧١٣مجموع الفصل رقم  

٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨،٨٠٠٢،٨٨٠٢٥،٩٢٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٦٠٠٦،١٢٠٢٦،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠٠٣٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٣٢٠٤،٣٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧،٩٢٠٧،٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٢٥٠١،١٦٥٨٥

٧١٣،٤٩٠١٣،٤٠٥٨٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٨،٣٩٠٢١،٨٢٥٢٦،٥٦٥مجموع البند  رقم  

٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠

٢٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٠٠٣٠٠بريد١

٣٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٢٦،٦٨٠٢،٦٦٨٢٤،٠١٢مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٨،٠٨٠٤،٠٦٨٢٤،٠١٢مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٥٠٠٢،١٦٠١،٣٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٥٠٠٢،١٦٠١،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٣،٤٨٠٤٧،٩٢٨٢٥،٥٥٢مجموع البند  رقم  

٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١١٢،١٠٤٥٧،٠٠٠٥٥،١٠٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١١١٢،١٠٤٥٧،٠٠٠٥٥،١٠٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٧٥٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢،٠٠٠-٢٧٥٠،٠٠٠٧٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٦١،٣٠٠٧١،٣٠٠٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٢٣٢١،٢٣٢مكافاءات١

٥١،٢٣٢١،٢٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٤٢٤،٦٣٦٨٨١،٥٣٢٥٤٣،١٠٤مجموع البند  رقم  

٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٠٠٠٦،٢٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١،٥٥٤،٥٠٦٩٥٧،٤٨٥٥٩٧،٠٢١مجموع الوظيفة رقم  

٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٥١٢١،٥١٢تعويضات عائلية١

٣١،٥١٢١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٥١٢٥٥،٥١٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٥١٢٥٥،٥١٢مجموع الوظيفة رقم 

٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٤٦،٥٧٨٦٤٦،٥٧٨تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٤٦،٥٧٨٦٤٦،٥٧٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٤٦،٥٧٨٦٤٦،٥٧٨مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٤٦،٥٧٨٦٤٦،٥٧٨مجموع الوظيفة رقم 

١٢٢،٢٥٦،٥٩٦١،٠١٢،٩٩٧١،٢٤٣،٥٩٩مجموع الفصل رقم  

٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠١،٦٠٠٧،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٠٠٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١١،٥٠٠٤،١٠٠٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٠٠٠٢٣،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٢١،٧٠٠١٦،٧٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٥،٢٠٠٥٠،٨٠٠١٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠

٢١٥،٠٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٠٠٥٠٠بريد١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٢٠٠٣٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠٥٠٠١٦،٦٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠٠٣٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢٠،٤٠٠٣،٢٠٠١٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٥٠٠١،١٧٠١،٣٣٠تامين١

٥٢،٥٠٠١،١٧٠١،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣-٣٠٠٣٠٣استئجار سيارات واليات١

٣-٦٣٠٠٣٠٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠٠٣٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٦،٠٠٠٣٩،٦٧٣٢٦،٣٢٧مجموع البند  رقم  

٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧،٠٠٠-٤٨٥،٠٠٠٤٩٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٠٠٠-١٤٨٥،٠٠٠٤٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧،٠٠٠-٤٦،٠٠٠٥٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥،٠٠٠٥٣،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٥،٠٠٠-٢١٠١،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١١،٠٠٠١١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٢،٠٠٠٣٤،٠٠٠٢٣٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٨٣،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٥٠٠٩،٥٠٠مكافاءات١

٥٩،٥٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٧٨،٥٠٠٦٥٢،٥٠٠٢٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠٢،٦٠٠٧،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠٢،٦٠٠٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠٠٣٠٠دراسات١

٥٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٥،٣٠٠١٤،٩٠٠١٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١،٠٣٥،٠٠٠٧٥٧،٨٧٣٢٧٧،١٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٣٩،٥٠٠٤٣٩،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٣٩،٥٠٠٤٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٣٩،٥٠٠٤٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٣٩،٥٠٠٤٣٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣١،٤٨٢،٥٠٠٧٦٥،٨٧٣٧١٦،٦٢٧مجموع الفصل رقم  

٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٣،٨٤٠٩،٣٨٤٨٤،٤٥٦قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٩،٨٤٠١٤،٨٨٤٨٤،٩٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٢٧،٥٠٠١٥،٠٠٠٤١٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٨٧٤٤،٨٧٤لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٣٢،٣٧٤١٩،٨٧٤٤١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٦،٠٠٠٣،٦٠٠٩٢،٤٠٠

٧١٦٢،٦٠٠٧٠،٢٠٠٩٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٩٤،٨١٤١٠٤،٩٥٨٥٨٩،٨٥٦مجموع البند  رقم  

٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٠٢،٣٩٧٥٨٥،٠٠٠١٧،٣٩٧ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٠٢،٣٩٧٥٨٥،٠٠٠١٧،٣٩٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٢٦٠٩،٧٤٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٢٦٠٩،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٦٨١،٣٦٨اعياد وتمثيل٣

٤٩،٣٦٨٩،٣٦٨مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٩٢٥١،٩٢٥استئجار سيارات واليات١

٦١،٩٢٥١،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٢٥،٦٩٠٦٧٨،٥٥٣٤٧،١٣٧مجموع البند  رقم  

٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٣،٠٠٠-٢،٦٢٧،٠٠٠٢،٦٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٣،٠٠٠-١٢،٦٢٧،٠٠٠٢،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٥٠٠-١٨٦،٥٠٠١٨٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٥٠٠-٢١٨٦،٥٠٠١٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٨٣١٥،٠٨٣تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٨،٠٠٠١٨١،٠٠٠١،٢٦٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٤٦٣،٠٨٣١٩٦،٠٨٣١،٢٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١،٤٠٠١١،٤٠٠مكافاءات١

٥١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٢٨٧،٩٨٣٣،٠٤٥،٤٨٣١،٢٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٤٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٤٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٣٩٤٢،٣٩٤نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٣٩٤٢،٣٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٢،٣٩٤٧٧،٣٩٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢٥،٨٥٠،٨٨١٣،٩٠٦،٣٨٨١،٩٤٤،٤٩٣مجموع الوظيفة رقم  

٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠٠-٦،٥٠٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠٠-٧٦،٥٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٩،٥٠٠٣٧،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٩،٥٠٠٣٧،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،١١٠،١٢٥٢،١١٠،١٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،١١٠،١٢٥٢،١١٠،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،١١٠،١٢٥٢،١١٠،١٢٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،١١٠،١٢٥٢،١١٠،١٢٥مجموع الوظيفة رقم 

١٤٨،٠٠٠،٥٠٦٣،٩٤٣،٣٨٨٤،٠٥٧،١١٨مجموع الفصل رقم  

١٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠١،٨٠٠٥٢،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠٤٥٠٥٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠١٥٠٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٥،٥٠٠٢،٤٠٠٥٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٠٣٨٤٨١٦لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٢٠٠٣٨٤٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٢،٩٧٠٢،٠٣٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٥،٠٠٠٢،٩٧٠٢،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩١،٧٠٠٢٠،٧٥٤٧٠،٩٤٦مجموع البند  رقم  

١٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٩،٠٠٠١٤،٤٠٢١٤،٥٩٨

٢٢٩،٠٠٠١٤،٤٠٢١٤،٥٩٨مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠٦٠٠١٧،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١،٠٠٠٢،٤٠٠١٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠٢،٨٨٠٣،١٢٠تامين١

٥٦،٠٠٠٢،٨٨٠٣،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٦،٠٠٠١٩،٦٨٢٣٦،٣١٨مجموع البند  رقم  

١٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠١٥٤،٧٠٠٤٥،٨٣٦١٠٨،٨٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٠٠٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٠٠٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٠٠٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥١٥٥،٢٠٠٤٦،٣٣٦١٠٨،٨٦٤مجموع الفصل رقم  

١٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٢٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٢٣٣،٠٠٠١٥٣،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مالبس١

٥٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤٤٣،٠٠٠٨١١،٠٠٠٦٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠،٠٠٠٤،٧٥٠،٠٠٠١٥،٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٨٥٠،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢١،٠٥٠،٠٠٠٥،١٨٠،٠٠٠١٥،٨٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٧٨٠،٠٠٠١٢،٢٢٠،٠٠٠ادوية١

٢٥٢،٠٠٠٦٣،٠٠٠١٨٩،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١٥،٢٥٢،٠٠٠٢،٨٤٣،٠٠٠١٢،٤٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مبيدات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٦٥،٠٠٠٤٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٥٢٥،٠٠٠١،٥٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

١٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٧٢،١٦٥،٠٠٠٢،٠٧٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤١،٢٧١،٠٠٠١١،١٠٠،٠٠٠٣٠،١٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٣٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تامين١

٥٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠-٥،٠٠٠٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٠٠٠-٦٥،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠-٩٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،١١٢،٠٠٠١،٢٨٤،٠٠٠٨٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٠،٠٠٠-٦٩،٢٠٠،٠٠٠٦٩،٤٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥٠،٠٠٠-١٦٩،٢٠٠،٠٠٠٦٩،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٢٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٩٥،٠٠٠٢٨٢،٠٠٠١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٨١٥،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥،٣٨٧،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠٣٥،٠١٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠٣،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٩،١٨٧،٥٠٠٤،١٧٠،٥٠٠٣٥،٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٠٩،٢٢٧،٥٠٠٧٤،٤٣٧،٥٠٠٣٤،٧٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠نفقات سرية١

٢٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٠٣٨،٠٠٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١٥٦،٦٤٨،٥٠٠٩٠،٨٥٩،٥٠٠٦٥،٧٨٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٧٣١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالموقوفين )

٧١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٩٥٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣١،٠٠٠،٠٠٠٦،٢٠٠،٠٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥،٠٠٨،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠٣،٧٥٦،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٣٦،٠٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٨،٥٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٦،٠٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٨،٥٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٣٦،٠٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٨،٥٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٣١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٦٢٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٦٢٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٠٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤٣٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٠٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢،٠٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٦٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧،٩٨٩،٠٢٠٥،٥٤٥،٤٠٠٢،٤٤٣،٦٢٠تقديمات مدرسية٦

٥٢،٨٠٥،٢٥٠٢٩٤،٠٠٠٥٢،٥١١،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٠،٣٩٤،٢٧٠٨،٢٣٩،٤٠٠٦٢،١٥٤،٨٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٠،٣٩٤،٢٧٠٨،٢٣٩،٤٠٠٦٢،١٥٤،٨٧٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٠،٣٩٤،٢٧٠٨،٢٣٩،٤٠٠٦٢،١٥٤،٨٧٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٢٦٥،٦٠٠،٧٧٠١٠٨،٨٦٠،٩٠٠١٥٦،٧٣٩،٨٧٠مجموع الفصل رقم  

١١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٤،١٤٠٣،٠٠٠٣١،١٤٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠١،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٦،٢٤٠٥،١٠٠٣١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠١،٥٠٠٥٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٥٠٠١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠٠٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٦،٠٠٠٣،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٠٥٠٠

٧١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١٨،١٤٠٣٢،٠٠٠٨٦،١٤٠مجموع البند  رقم  

١١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٨٣،١٠٠١٨٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٨٣،١٠٠١٨٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠

٢٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠٢٥٠بريد١

٣٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥٠٢٥٠اعالنات١

٥٩،٨٥٠٣،٠٠٠٥٦،٨٥٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦١،٠٠٠٤،١٥٠٥٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠١،٣٥٧١،٦٤٣تامين١

٥٣،٠٠٠١،٣٥٧١،٦٤٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٥٠٠٢،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٥٧،٨٥٠١٩٧،٣٥٧٦٠،٤٩٣مجموع البند  رقم  

١١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٦١٢،٠٠٠١،٦٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٦١٢،٠٠٠١،٦٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٦٢،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٧٦٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٦٦،٥٠٠١٠٤،٥٠٠٧٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٦٠٠٧،٦٠٠مكافاءات١

٥٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٤٨٦،١٠٠١،٧١٦،١٠٠٧٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٦٠٠٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٨٦٧،٦٩٠١،٩٥١،٠٥٧٩١٦،٦٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٢٠٩،٠٠٠١،٢٠٩،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٢٠٩،٠٠٠١،٢٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٢٠٩،٠٠٠١،٢٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٢٠٩،٠٠٠١،٢٠٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٤،١٢٤،٦٩٠١،٩٩٨،٠٥٧٢،١٢٦،٦٣٣مجموع الفصل رقم  

١٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١٢١،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١٤٣،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠٢،٧٠٠١٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥،٠٠٠٢،٧٠٠١٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٦،٧٥٠٢٣،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٦،٧٥٠٢٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٦٠٤٢،٣٩٦مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٦٠٤٢،٣٩٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٥،٦٠٠١٦٥،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠٧١،٠٠٠

٧٣٥٠،٤٠٠٢٧٩،٤٠٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٤٣،٤٠٠٣٠٨،٩٥٤٢٣٤،٤٤٦مجموع البند  رقم  

١٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٤١،٤٠٠٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٩٦١،٤٠٠٩٦١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٨،٨٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠

٢٢٨،٨٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠١٧،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٤٥،٠٠٠٤،٥٠٠٤٠،٥٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٨،٦٠٠٢٥،١٠٠٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠٢،٢٥٠١٢،٧٥٠تامين١

٥١٥،٠٠٠٢،٢٥٠١٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٤٣٨،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢،٤٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

ـ  ليشمل اعطاء بدالت اتعاب  لمتعاقدي 
"برنامج االمم المتحدة  اإلنمائي سابقا

٧،٢٠٠-٧،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٤٣٨،٠٠٠٣٧،٢٠٠٢،٤٠٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٥٣١،٨٠٠١،٠٥٠،٥٥٠٢،٤٨١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٣،٠٠٠١٩٩،٦٠٠٣،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٧٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٧١،٦٠٠-٢١،١٩٢،٠٠٠١،٥٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥٦،٠٠٠٢٩،٠٠٠٦٢٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨٦١،٠٠٠٢٧٤،٠٠٠٥٨٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٦١،٣٠٠١،٩٤٥،٩٠٠٢١٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٩،٠٠٠١٤،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٩،٠٠٠١٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٢،٧٥٠٤٧،٧٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٦،٢٨٩،٢٥٠٣،٣٥٣،١٥٤٢،٩٣٦،٠٩٦مجموع الوظيفة رقم  

١٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
٥١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

ادارة، استثمار، معالجة وتلف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٠،٧٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ 
لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة

٩٤،٧٤٩،٨٦٢

١٩٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٠،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٠،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١١٩٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٠،٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مرض وأمومة١

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٦٧،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٦٧،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٦٧،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٦٧،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨١٠٢،٢٢٦،١١٢٢٧،٦٧٣،٠١٦٧٤،٥٥٣،٠٩٦مجموع الفصل رقم  

١٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٠
١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المھجرين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١٥،٠٠٠-٣،٤٦١،٠٠٠٣،٥٧٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٥٢،٥٤٠٤٦٢،٠٠٠١٩٠،٥٤٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٤،١١٣،٥٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠٧٥،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤،١١٣،٥٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠٧٥،٥٤٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٤،١١٣،٥٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠٧٥،٥٤٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٠٤،١١٣،٥٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠٧٥،٥٤٠مجموع الفصل رقم  

١٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠١
١٠٧١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢،٨١٦،٤٧٥١٢،٨١٥،٢١٦١،٢٥٩مساھمة للرواتب واألجور١

١٦،٢٣٥،٠٠٠١١،٠٣٦،٢٦٠٥،١٩٨،٧٤٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار لعوائل شھداء لمقاومة٧٫٦٣٥منھا 

١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع البند  رقم  

١٠٧١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الوظيفة رقم 

٢٠١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الفصل رقم  

١٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٢
٤٧٥١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء

ادارة وتنمية المشاريع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٣،٢١٠،٠٠٠٢٣،٢١٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٥،٩٤٨،٠٠٠٨،٧٤٨،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

مليار مصاريف االحكام القضائية٧٫٢ـ  منھا  
المحلية

١٣٩،١٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٩،١٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١٣٩،١٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢٣٩،١٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٣
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢٥٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٣١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٤
١٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء

بحوث اساسية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٠٧٠،٠٠٠٥،٤٤٢،٠٠٠٦٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٢٨،٠٠٠-٢،٠٦١،٠٠٠٢،٦٨٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٤٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٥
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢٣،٠٠٠-٢،٢٤١،٥٠٠٢،٣٦٤،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٤٥،٥٠٠٢٢٢،٥٠٠١٢٣،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٧
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٤٨٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠١،٣٦٣،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٤٨٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠١،٣٦٣،٩٥٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٤٨٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠١،٣٦٣،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧١،٤٨٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠١،٣٦٣،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٨
١٤٤

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء

المحفوظات الوطنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠،٠٠٠-٧٨٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٧٩٥،٠٠٠٢،٧٩٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٠٠٠،٠٠٠-١،٩١٠،٤٢٠٤،٩١٠،٤٢٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٢١٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-٢٠٩٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الفصل رقم  

١٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٠
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٥٧٥،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠١،٦٩٣،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٧٢٠،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠١،٦٩٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٧٢٠،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠١،٦٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٧٢٠،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠١،٦٩٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١٢،٧٢٠،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠١،٦٩٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٢
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية 

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي١

الدولة
١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠

٦١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٣
١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المعھد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠-٩٨٢،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٥٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٨٣٢،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨٣٢،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤١١،٨٣٢،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٣١،٨٣٢،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٨
٣٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٨٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨،٠٠٠-٨٤٦،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٧٧،٠٠٠١٧٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٤٥
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة الوطنية لحقوق االنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٦٧١،٤٥٠٢،٦٧١،٤٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٠٢٥،٠٠٠٥،٠٢٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٥٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفصل رقم  

١٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٤٧
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧٣٠،٠١٣٧٣٠،٠١٣مساھمة للرواتب واألجور١

٢٦٩،٩٨٧٢٦٩،٩٨٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٢،١٥٤،١٨٨،٤٣٣٦٢٧،٥٣٥،٩٥٥١،٥٢٦،٦٥٢،٤٧٨مجموع الباب  رقم  

١٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢،٥٠٠٢،٢٥٠٢٠،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠-٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٥٠٠١٢،٧٥٠١٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠١،٠٠٠مالبس١

١٣٨،٢٤٠٦،٩١٢١٣١،٣٢٨محروقات وزيوت للمولدات٤

٢١٣٩،٢٤٠٧،٩١٢١٣١،٣٢٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٠٠٠-١،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠-٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢٨،٧٢٠٢٨،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٠،٤٦٠٥٠،٣٨٢١٥٠،٠٧٨مجموع البند  رقم  

١٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤،٠٠٠٧،٢٠٠٦،٨٠٠

٢١٤،٠٠٠٧،٢٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١٧،٠٠٠١١،٧٠٠١٠٥،٣٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٩،٢٥٠١٣،٩٥٠١٠٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠تامين١

٢،٢٥٠-٥٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩،٨٠٠١٩،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧،٨٠٠٢٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦١،٠٥٠٥١،٢٠٠١٠٩،٨٥٠مجموع البند  رقم  

١٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٥٦٠٢،٥٦٠مكافاءات١

٥٢،٥٦٠٢،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٨١،٧٦٠١،٥٨١،٧٦٠مجموع البند  رقم  

١٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٨،٠٠٠١٦،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٨،٠٠٠١٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤،٨٧٥٣٢،٨٧٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٤١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الوظيفة رقم  

١١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الفصل رقم  

٤١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الباب  رقم  

١٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٠٠٠١٢،٠٠٠٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩١٩،٠٠٠١٩٣،٠٠٠٧٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٩٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٥،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٠٨٣،٠٠٠٤٨٩،٠٠٠١،٥٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١١٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠

٢١١٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٧٧٤،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٦٢٤،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٩٤،٠٠٠١٦٥،٠٠٠٦٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩٢٧٠،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٩٨،٥٠٠٥٤٤،٥٠٠٦٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٠،٠٠٠-٥،٢٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٥،٣٠٣،٥٠٠٥،٦٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٢٥٠،٠٠٠٣،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٤،٥٠٠١٣٤،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣،٤٢٠،٥٠٠٣،٤٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٤٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠٢،٣١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٩٤٦،٠٠٠٦٣٦،٠٠٠٢،٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١١،٦٨٨،٠٠٠٩،٦٧٨،٠٠٠٢،٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠دراسات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٠٠٠٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢١،٠٠٠١٨،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠١٥،٠٠٥،٥٠٠١٠،٧٤٥،٠٠٠٤،٢٦٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٧

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

المحاكم الدينية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

٢٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٤٣٨،٣٧٥٦،٤٣٨،٣٧٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٤٣٨،٣٧٥٦،٤٣٨،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٣

القضاة
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠

٦٣٠،٦٠٠،٠٠٠١١،٤٠٠،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٧،٠٣٨،٣٧٥١١،٤٠٠،٠٠٠٢٥،٦٣٨،٣٧٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٧،٠٣٨،٣٧٥١١،٤٠٠،٠٠٠٢٥،٦٣٨،٣٧٥مجموع الوظيفة رقم 

١٥٥،٢٦٨،٨٧٥٢٥،٣٦٠،٠٠٠٢٩،٩٠٨،٨٧٥مجموع الفصل رقم  

١٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠١،٠٠٠٢٥١،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٣٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠،٠٠٠٤٢،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٤١٠،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١،٣٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠

٧١،٤١٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٧٢٢،٠٠٠١،٧٢٤،٠٠٠١،٩٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦١٧،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦١٧،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢١٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٢٢١٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٧٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بريد١

٣٧٧٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠اعالنات١

٩٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٠٠٢،٠٠٠٢٧٤،٠٠٠٧٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٤٥،٠٠٠١،٤٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،١٦٥،٠٠٠٢،١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٧٦٤،٠٠٠٣،٩٢١،٠٠٠٨٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٣٠،٠٠٠-٧٠،٢٠٠،٠٠٠٧٠،٧٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٣٠،٠٠٠-١٧٠،٢٠٠،٠٠٠٧٠،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥٠٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٨٠٠،٠٠٠٢،٦٨٠،٠٠٠١٨،١٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢١،٢٠٧،٠٠٠٣،٠٨٧،٠٠٠١٨،١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩١،٩٢٥،٠٠٠٧٤،٣٤٥،٠٠٠١٧،٥٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٤،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٠٠٠٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥١٠٠،٤١٩،٠٠٠٧٩،٩٩٧،٠٠٠٢٠،٤٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٣،٠٢٥،٠٠٠٥٣،٠٢٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٣،٠٢٥،٠٠٠٥٣،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٣،٠٢٥،٠٠٠٥٣،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٣،٠٢٥،٠٠٠٥٣،٠٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٥٤،٥٩٤،٠٠٠٨١،١٤٧،٠٠٠٧٣،٤٤٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧١،٠٠٠١٧،١٠٠١٥٣،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٩١،٥٠٠٣٧،٦٠٠١٥٣،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠٥،٠٠٠٢،٠٠٠

٧١٣٦،٦٠٠١٣٤،٦٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٠٣،١٠٠١٩٧،٢٠٠٥٠٥،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠١١،٠٠٠٢٩،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠١١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠١١،٧٠٠٨،٣٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠١١،٧٠٠٨،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٢،٥٠٠٧،٥٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠١٠،٠٠٠٧٦،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠٠،٠٠٠١٦،١٠٠٨٣،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠،٠٠٠٩٤،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٠٤،٠٠٠٩٨،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٦٤،٠٠٠١٣٦،٨٠٠٣٢٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،٩٣٦،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،٩٣٦،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٠،٠٠٠٦،٠٠٠٥٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٤٨،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٨٤٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٠٠٨،٠٠٠١١١،٠٠٠٨٩٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٠،٠٠٠٨،٠٠٠٥٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٦٠،٠٠٠٨،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٠٧٩،٠٠٠٥،٦١٩،٠٠٠١،٤٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٢٨،٢٦١،١٠٠٥،٩٦٢،٠٠٠٢،٢٩٩،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،٥٠٨،٢٥٠٤،٥٠٨،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٥٠٨،٢٥٠٤،٥٠٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٥٠٨،٢٥٠٤،٥٠٨،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،٥٠٨،٢٥٠٤،٥٠٨،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٢،٨٢٤،٣٥٠٦،٠٠٢،٠٠٠٦،٨٢٢،٣٥٠مجموع الفصل رقم  

١٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٩،٠٠٠١٨،٩٠٠١٧٠،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠٥،٨٧٥٣٥،٧٧٥١٧٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٠٠٠٢،٠٢٥١،٩٧٥محروقات سائلة١

٣٤،٠٠٠٢،٠٢٥١،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٣٤،٨٧٥٦٢،٨٠٠١٧٢،٠٧٥مجموع البند  رقم  

١٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٤،٠٠٠١١،٢٥٠٣٢،٧٥٠

٢٤٤،٠٠٠١١،٢٥٠٣٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠بريد١

٣٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٢،٧٠٠١،٣٠٠اعالنات١

٢٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٠٢،٥٠٠مطبوعات٢

٥،٤٠٠٥،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٣٤،٤٠٠٣٠،٦٠٠٢٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٨٤،٠٠٠٤٩،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٦٨،٤٠٠٩٤،٩٠٠٣٧٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
٣،٠٢٤٣،٠٢٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٢٤٣،٠٢٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٥٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،٤٢٤٩،٤٢٤مجموع البند  رقم  

١٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠دراسات١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٢٠،٠٠٠٨٤،١٠٠٣٥،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 
التمييزي

٩١٢٠،٠٠٠٨٤،١٠٠٣٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٢،٥٠٠١٠٦،٦٠٠٣٥،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٨٧٥،١٩٩٢٩٣،٧٢٤٥٨١،٤٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٧٥،١٩٩٢٩٣،٧٢٤٥٨١،٤٧٥مجموع الفصل رقم  

٥٢٢٣،٥٦٢،٤٢٤١١٢،٨٠٢،٧٢٤١١٠،٧٥٩،٧٠٠مجموع الباب  رقم  

١٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٧٦،٠٠٠٢٥٧،٦٠٠٣١٨،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٨٢،٣٠٠٢٦٣،٩٠٠٣١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦١٩،٢٠٠٧٥،٠٠٠٥٤٤،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٦١٩،٢٠٠٧٥،٠٠٠٥٤٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١١٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١١٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٨٢٥٣،٨٢٥مبيدات١

٥٣،٨٢٥٣،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٧٣٩٣،٥٠٠٣٥٣،٥٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٧١٣،٨٢٥٧٥٦،٢٢٥٩٥٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٥٥،٠٠٠٨٥٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٥٩١،٥٢٥١٠،٥٩١،٥٢٥ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١١١،٤٤٦،٥٢٥١١،٤٤٦،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦٠،٠٠٠٥٢،٦٥٠١٠٧،٣٥٠

٢١٦٠،٠٠٠٥٢،٦٥٠١٠٧،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠،٠٠٠٤٤٧،٠٠٠٥٥٣،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠،٠٠٠٤٤٧،٠٠٠٥٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اعالنات١

٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩١٨،٠٠٠٨١٣،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تامين١

٥٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦،٧٥٠٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٠٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣،٩٩١،٢٧٥١٢،٩٦٥،٩٢٥١،٠٢٥،٣٥٠مجموع البند  رقم  

١٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٢١،٠٤٠-٢،٤٤٠،٠٠٠٢،٥٦١،٠٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢١،٠٤٠-١٢،٥٤٣،٥٠٠٢،٦٦٤،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٥٢٢،٩٨٠١،٥٢٢،٩٨٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٥٥٨،٩٨٠١،٥٥٨،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٧٢٨،٠٠٠٤٥٣،٤٠٨٣،٢٧٤،٥٩٢تعويض نقل مؤقت٣

٨٦،٥٢٠٨٦،٥٢٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٨٤٢،٥٢٠٥٦٧،٩٢٨٣،٢٧٤،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٩٨٥،٠٠٠٤،٨٣١،٤٤٨٣،١٥٣،٥٥٢مجموع البند  رقم  

١٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣مجموع البند  رقم  

١٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٧٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧،٧٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٠،١٧٥،٠٠٠٢،٢٧٠،٠٠٠٧،٩٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٧٥٠،٠٠٠-٤٣،٣٠٠،٠٠٠٤،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩،٧٦٠٧٣،٥٠٠٢٦،٢٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٩،٧٦٠٧٣،٥٠٠٢٦،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،٥٧٤،٧٦٠٦،٣٩٣،٥٠٠٧،١٨١،٢٦٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٩١،٥٠٣،٢٥٣٣٦،١٤٧،٠٩٨٥٥،٣٥٦،١٥٥مجموع الوظيفة رقم  

١٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،١٧٢-٤٣،٠٠٠٥٣،١٧٢تعويضات عائلية١

١٠،١٧٢-٣٤٣،٠٠٠٥٣،١٧٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٢٩،٨٤٤١٥٦تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٢٩،٨٤٤١٥٦مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠١٦-١٥٧٣،٠٠٠٨٣،٠١٦مجموع البند  رقم  

١٠،٠١٦-١٠٤١٧٣،٠٠٠٨٣،٠١٦مجموع الوظيفة رقم 

١٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٣،٦٩٢،٢٣٥٣،٦٩٢،٢٣٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٧٠٨،٢٣٥١٦،٠٠٠٣،٦٩٢،٢٣٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٧٠٨،٢٣٥١٦،٠٠٠٣،٦٩٢،٢٣٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٧٠٨،٢٣٥١٦،٠٠٠٣،٦٩٢،٢٣٥مجموع الوظيفة رقم 

١٩٥،٢٨٤،٤٨٨٣٦،٢٤٦،١١٤٥٩،٠٣٨،٣٧٤مجموع الفصل رقم  

١٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٠٠٠،٠٠٠ـ  قرطاسية للمكاتب 

١٠٨،٣٠٠ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ـ  لوازم مكتبية اخرى 

ـ نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية   
والسلكية

٣،٠٠٠،٠٠٠

٣،٠٠٠،٠٠٠ـ  مطبوعات 

٨٠٠،٠٠٠ـ  بريد 

٨٥٠،٠٠٠ـ  نفقات شتى 

٢١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٣٠١،٧٢٦٩،٧٥٣،٠٠٠٨٠،٥٤٨،٧٢٦ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٢،٠٠٠،٠٠٠١١،٠٠٠،٠٠٠٨١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١٨٢،٣٠١،٧٢٦٢٠،٧٥٣،٠٠٠١٦١،٥٤٨،٧٢٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٥،٥٨٤،٩٢٦٢٤،٠٣٦،٢٠٠١٦١،٥٤٨،٧٢٦مجموع البند  رقم  

١٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٠٣،٤٩٥،٥٢٦٥٣،٣٠٣،٤٤٨٦٥٠،١٩٢،٠٧٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧٥،٠٠٠،٠٠٠٣٩،٧٠٢،٥٨٠٥٣٥،٢٩٧،٤٢٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١١،٢٧٨،٤٩٥،٥٢٦٩٣،٠٠٦،٠٢٨١،١٨٥،٤٨٩،٤٩٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٣،٥٤٤،٠٠٠٣،٥١٣،٢٠٤٥٠،٠٣٠،٧٩٦رواتب المتعاقدين١

٢٥٣،٥٤٤،٠٠٠٣،٥١٣،٢٠٤٥٠،٠٣٠،٧٩٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٦٣٦،٠٠٠٢،٠٠٩،١٧٢٢٨،٦٢٦،٨٢٨تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٣٠،٦٣٦،٠٠٠٢،٠٠٩،١٧٢٢٨،٦٢٦،٨٢٨مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٦٢،٦٧٥،٥٢٦٩٨،٥٢٨،٤٠٤١،٢٦٤،١٤٧،١٢٢مجموع البند  رقم  

١٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٣٠١،٥٦٢،٠٠٧،٥٠٢١٣٠،٠١١،٦٥٤١،٤٣١،٩٩٥،٨٤٨مجموع الوظيفة رقم  

١٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤تعويضات عائلية١

٣٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع الوظيفة رقم 

٢١،٥٨٤،٢٢٥،٥٠٢١٣١،٤٨٢،٥٣٠١،٤٥٢،٧٤٢،٩٧٢مجموع الفصل رقم  

١٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٢٤٥-٩٦٠،٠٠٠٩٨٥،٢٤٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٢٤٥-١٩٦٠،٠٠٠٩٨٥،٢٤٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٧،٥٠٠-٨٧،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٧،٥٠٠-٢٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠-٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٠٠-٧٢،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٥٠٠-٣٧٢،٠٠٠٧٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠-٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٠،٢٤٥-١٣١،٠٣٢،٠٠٠١،١٥٢،٢٤٥مجموع البند  رقم  

١٢٠،٢٤٥-١٣٠١،٠٣٢،٠٠٠١،١٥٢،٢٤٥مجموع الوظيفة رقم  

١٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٨٤-١٧،٠٠٠١٧،٧٨٤تعويضات عائلية١

٧٨٤-٣١٧،٠٠٠١٧،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٧٠٠-٧٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٤٨٤-١٥١٧،٠٠٠٢٠،٤٨٤مجموع البند  رقم  

٣،٤٨٤-١٠٤١١٧،٠٠٠٢٠،٤٨٤مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣،٧٢٩-٣١،٠٤٩،٠٠٠١،١٧٢،٧٢٩مجموع الفصل رقم  

٦١،٦٨٠،٥٥٨،٩٩٠١٦٨،٩٠١،٣٧٣١،٥١١،٦٥٧،٦١٧مجموع الباب  رقم  

١٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٤٨،٨٥٥٧٤٨،٨٥٥قرطاسية للمكاتب١

(المديريه االدارية المشتركة)

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٦١،٣٥٥٧٦١،٣٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٧،٠٠٠١١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٤،٠٠٠٢٣٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠

٧٥٥٤،٥٠٠٥٥٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٥٥٧،٨٥٥١،٥٥٧،٨٥٥مجموع البند  رقم  

١٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠

٢١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٧١٢،٥٠٠٧١٢،٥٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٢٢،٥٠٠٧٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٤٠٠٢،٤٠٠تامين١

٥٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٨٧٨،٩٠٠١،٨٧٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٦٢،٨٣٢٥٦٢،٨٣٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦٦،٣٣٢٦٦٦،٣٣٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٠٠٠٢١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٥١،٠٠٠٢٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠١٤٢،٠١٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٤٢،٠١٤٤٤٢،٠١٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٦٥،٣٤٦١،٣٦٥،٣٤٦مجموع البند  رقم  

١٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣١٥،٥٠٠٣١٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٥،١١٧،٦٠١٥،١١٧،٦٠١مجموع الوظيفة رقم  

١٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٩،٦٧٩٧٠،٠٠٠١٣٩،٦٧٩قرطاسية للمكاتب١

(جھاز امن المطار )

١١،٥٠٠-١١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠-٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٠٩،٦٧٩٨٤،٥٠٠١٢٥،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٠،٠٠٠١١،٥٠٠٣٨،٥٠٠مالبس١

١٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٥٠-١٦،٠٠٠١٦،٢٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦٦،٠٠٠٤٢،٧٥٠١٢٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٦٦٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٦٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥٠-٤٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠-٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٤٧،٦٠٠-٩،٨٠٠٢٥٧،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٣،٨٠٨-٤٣،٨٠٨

٥٣١،٨٥٨-٧٩،٨٠٠٥٤١،٦٥٨مجموع الفقرة  رقم  

١١١،١٨٥،٤٧٩٨٠٣،٩٠٨٣٨١،٥٧١مجموع البند  رقم  

١٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠٠،٠٠٠١١٧،٥٤٠٨٢،٤٦٠

٢٢٠٠،٠٠٠١١٧،٥٤٠٨٢،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٩٨٥-١،٩٨٥بريد١

١،٩٨٥-٣١،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٠٠-١،٢٠٠اعالنات١

١٧٣،٢٥٠٣٧،١٠٠١٣٦،١٥٠مطبوعات٢

١١،٥٤٢-١١،٥٤٢اعياد وتمثيل٣

٤١٧٣،٢٥٠٤٩،٨٤٢١٢٣،٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠،٠٠٠٨،٥٥٠٤١،٤٥٠تامين١

٥٥٠،٠٠٠٨،٥٥٠٤١،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٥٠٠-٣،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٤٦٩،٩٩٢-٤٦٩،٩٩٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٧٣،٤٩٢-٩٤٧٣،٤٩٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨،١٥٩-١٢٤٢٣،٢٥٠٦٥١،٤٠٩مجموع البند  رقم  

١٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠-١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٦٠،٠٠٠-٥٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٦٣،٥٠٠-١٦٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٠٠٠-٢١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠-٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٥١،٠٠٠-٢٢٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠١٦-٢،٠١٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٧،٠١٦-٣٥٧،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠-٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٧٧،٥١٦-١٣٩٧٧،٥١٦مجموع البند  رقم  

١٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣٠٠،٠٠٠-٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠نفقات سرية١

٣٠٠،٠٠٠-٢٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٢٥٠-٤،٢٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٧٥٠-١٢،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧،٠٠٠-٩١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٧،٠٠٠-١٦٤٥،٩٠٠٣٦٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١،١٤١،١٠٤-٣١٠١،٦٥٤،٦٢٩٢،٧٩٥،٧٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٧٤،٤٢٧٣٧٤،٤٢٧قرطاسية للمكاتب١

(مجلس األمن الداخلي المركزي )

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٧٧،٩٢٧٣٧٧،٩٢٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠٣،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٩٦،٥٢٧٣٩٦،٥٢٧مجموع البند  رقم  

٢٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٠٠٥٠٠بريد١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩١،٥٠٠٩١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١٥٠٠،٥٢٧٥٠٠،٥٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٤،٨٨٥٧٤،٨٨٥قرطاسية للمكاتب١

(مركز تدريب تعزير أمن المطار )

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٦،٨٨٥٧٦،٨٨٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٦،٠٦٠٦،٠٦٠

٧٦،٠٦٠٦،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦٨،٩٤٥١٦٨،٩٤٥مجموع البند  رقم  

٢٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠مطبوعات٢

٦٧٥٦٧٥اعياد وتمثيل٣

٤٣٠،١٧٥٣٠،١٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٠،١٧٥٧٠،١٧٥مجموع البند  رقم  

٢٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٥٠٢٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٢٥٠٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٢٥٠٨،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٢٤٧،٣٧٠٢٤٧،٣٧٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٤٣،٧٨٠١٤٣،٧٨٠قرطاسية للمكاتب١

(مركز إعتراض المخابرات الھاتفية )

١،٤٤٠١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤٧،٦٢٠١٤٧،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٠٠٠٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٩،٦٠٠٩،٦٠٠

٧٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦٥،٢٢٠١٦٥،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٢٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٠٠٩٠٠بريد١

٣٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٢،٠٠٠١٥٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٨٠١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥٣،٠٨٠١٥٣،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤٦،٩٨٠٢٤٦،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٢٠٠١١،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤،٢٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،٢٠٠١٤،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٤٢٦،٤٠٠٤٢٦،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠-١٠،٩٨٠١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

(المديرية اإلدارية المشتركة )

٢٠-٣١٠،٩٨٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

(المديرية االدارية المشتركة )

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠-١٥٢٠،٩٨٠٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠-١٠٤١٢٠،٩٨٠٢١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٨٣،٣٧٤٥٨٣،٣٧٤تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٨٣،٣٧٤٥٨٣،٣٧٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٨٣،٣٧٤٥٨٣،٣٧٤مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٨٣،٣٧٤٥٨٣،٣٧٤مجموع الوظيفة رقم 

١٨،٥٥٠،٨٨١٢،٨١٦،٧٣٣٥،٧٣٤،١٤٨مجموع الفصل رقم  

٢١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٣،٠٠٠٦،٣٠٠٥٦،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠٣٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٥،٣٠٠٨،٦٠٠٥٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٠،٠٠٠٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠٥٠٠١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٩٠،٦٠٠٥،٥٠٠٨٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٥،٤٠٠٢٤،٦٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٥،٤٠٠٢٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٤٥٠٩،٤٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠١٧،١٠٠٢،٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٣٥٠١،٣٥٠

٧٣٤،٤٠٠٣١،٥٠٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٢٠،٣٠٠٥١،٠٠٠١٦٩،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٢١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠١٦،٨٧٥٢٣،١٢٥

٢٤٠،٠٠٠١٦،٨٧٥٢٣،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٨٠٠١،٨٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠٦،٣٠٠٥٦،٧٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٦٥،٩٢٥٩،٢٢٥٥٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠،٠٠٠١،٣٥٠٨،٦٥٠تامين١

٥١٠،٠٠٠١،٣٥٠٨،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٣٥١٣٥استئجار سيارات واليات١

٦١٣٥١٣٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٥٠٠٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠٦٢،٣٧٠٨٧،٦٣٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٦،٥٠٠٦٨،٨٧٠٨٧،٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٩٥،٢٣٥٣١٩،١٣٠١٧٦،١٠٥مجموع البند  رقم  

٢١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٠،٠٠٠-١،٦٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

ـ منھا 

رواتب موظفي المديرية العامة للداخلية سابقا
والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

١،٣١٦،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠-١١،٦٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٢٦٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٢٦٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٥٢٨٣،٥٢٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٨٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

ـ منھا 

تعويض نقل لموظفي المديرية العامة للداخلية
سابقا  والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

٩٥٢،٠٠٠

٣١،٤٨٣،٥٢٨١٩٣،٥٢٨١،٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٨٠٠٥،٨٠٠مكافاءات١

٥٥،٨٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٤٢٩،٣٢٨٢،٤٠٩،٣٢٨١،٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧،٠٠٠١،٣٥٠٥،٦٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧،٠٠٠١،٣٥٠٥،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٤٥٩٤٥رسوم وضرائب مختلفة١

٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠،٩٤٥١٥،٩٤٥١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٧،٩٤٥١٧،٢٩٥٢٠،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٤،١٨٢،٨٠٨٢،٧٩٦،٧٥٣١،٣٨٦،٠٥٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

منھا

تعويضات عائلية لموظفي المديرية العامة
للداخلية سابقا والملحقين بھيئة السير واالليات

والمركبات

١٣٠،٠٠٠

٣١٥٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥٤،٠٠٠١٤٩،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥٤،٠٠٠١٤٩،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٤٥٥،٠٠٠١،٤٥٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٤٥٥،٠٠٠١،٤٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٤٥٥،٠٠٠١،٤٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٤٥٥،٠٠٠١،٤٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥،٧٩١،٨٠٨٢،٩٤٥،٧٥٣٢،٨٤٦،٠٥٥مجموع الفصل رقم  

٢١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠١٣،٦٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥،٠٤٠،٠٠٠١،٤٣٧،٠٠٠١٣،٦٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١،٠٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠٧٣٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٩٧٥،٧٠٦٥،٥٥٠،٧٠٦١،٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٨،٤٧٥،٠٠٠٣١١،٥٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠٧،٥٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٣٦٣،٠٠٠،٠٠٠٤٣،٦٢٥،٠٠٠٣١٩،٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٣١،٤٠٠،٠٠٠٣٢،٨٥٠،٠٠٠٩٨،٥٥٠،٠٠٠ادوية١

٢،٨٨٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٢،١٦٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١٣٤،٢٨٠،٠٠٠٣٣،٥٧٠،٠٠٠١٠٠،٧١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠،٠٠٠١٦،٣٢٠٣،٦٨٠مبيدات١

٥٢٠،٠٠٠١٦،٣٢٠٣،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مواد علفية٢

٦٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٢،٢٤٠٩٢،٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

٥،٢٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٧٦،٧٤٢،٢٤٠٤،٧٤٢،٢٤٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٣١٥،٠٠٠١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٣١٥،٠٠٠١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٣٨،٣٩٤،١٩٦٩٢،١٢٠،٠١٦٤٤٦،٢٧٤،١٨٠مجموع البند  رقم  

٢١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١،٣٥٥،٠٠٠١،٢٠٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠

٢٤،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بريد١

٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧،٥٩٢،٥٠٠٦٨٢،٥٠٠٦،٩١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣،٨٩٧،٥٠٠٤،٣٣٧،٥٠٠٩،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،١٣٣،٠٢٤-٧٧٤،٨٦٦،٩٧٦٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،١٣٣،٠٢٤-١٧٧٤،٨٦٦،٩٧٦٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥،٥٤٠-٧،٨٢٤،٤٦٠٧،٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٧،٠٠٠-١،٥٦١،٠٠٠١،٦٨٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠٢،٥٤٠-٢٩،٣٨٥،٤٦٠٩،٥٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥٠٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥٤،٦٥٧،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠٣٥٣،٥٠٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٥٥،٤٠٧،٢٥٠١،٩٠٠،٢٥٠٣٥٣،٥٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٥٠٠،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مكافاءات١

منھا

ـ   تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 
٢٠١٧/٥/٣١

١،٣٠٠،٠٠٠

٥١،٥٠٠،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،١٤١،١٥٩،٦٨٦٧٩٢،٤٦٣،٢٥٠٣٤٨،٦٩٦،٤٣٦مجموع البند  رقم  

٢٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،٣٧٠،٠٠٠١٣،٢٣٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢١،٧٠٧،٥٢١،٣٨٢٩٠٢،٨٥٠،٧٦٦٨٠٤،٦٧٠،٦١٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
٧٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠١٢٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٠،٢٠٠،٠٠٠١٠،١٢٨،٠٠٠٦٠،٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٤،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٧٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٢٤،٧٢٠،٠٠٠٦،١٨٠،٠٠٠١٨،٥٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٤،٩٢٠،٠٠٠١٦،٣٠٨،٠٠٠٧٨،٦١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٥٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠

٢١،٥٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٣٠٠،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١٩٨،٢٤٥،٠٠٠١٨،٣٠٣،٠٠٠٧٩،٩٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٧٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
١٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

٧١٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥٦،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠٤٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٦٣٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٦٣٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٦٣٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤،٤٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،١٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،١٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٦،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١٠،٥٠٠،٠٠٠٦٩،٠٠٠،٠٠٠٤١،٥٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

 مليار لزوم اعطاء مساعدة مدرسية١٣منھا 
للمتقاعدين

٥٨٨،٩٤٣،٨٢٧٧٥٤،٥٠٠٥٨٨،١٨٩،٣٢٧تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٩٥،٤٤٣،٨٢٧٩٣،٧٥٤،٥٠٠٧٠١،٦٨٩،٣٢٧مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٩٥،٤٤٣،٨٢٧٩٣،٧٥٤،٥٠٠٧٠١،٦٨٩،٣٢٧مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٩٥،٤٤٣،٨٢٧٩٣،٧٥٤،٥٠٠٧٠١،٦٨٩،٣٢٧مجموع الوظيفة رقم 

٣٣،٤١٠،٣٦٠،٢٠٩١،١٧٠،١٨٣،٢٦٦٢،٢٤٠،١٧٦،٩٤٣مجموع الفصل رقم  

٢٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،١٢٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٥،٥٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٢٨٢،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠٥،٦٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مالبس١

١،٢٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٤،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٣،٨٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،١١٠،٠٠٠١،٢٣٥،٠٠٠٤،٨٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٦٥٠،٠٠٠٦،٣٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠٦٧،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٦٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٠،٧٠٠،٠٠٠١٣،٨٣٣،٠٠٠٦،٨٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٤١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٥،٠٠٠١١،٥٤٨٣،٤٥٢مبيدات١

٥١٥،٠٠٠١١،٥٤٨٣،٤٥٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠

٧١،٤٢٥،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

لوازم متخصصة٨
١،٤٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١،٤٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١،٩٥٧،٠٠٠٢١،٣٩٩،٥٤٨٣٠،٥٥٧،٤٥٢مجموع البند  رقم  

٢٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣،٠٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٤١،٠٠٠-٩،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٣،٠٠٩،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧٥٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠

٢٨٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٢٧،٠٩٠،٧٣٧٥٠٠،٠٠٠٢٦،٥٩٠،٧٣٧مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٧،١٢٠،٧٣٧٥٣٠،٠٠٠٢٦،٥٩٠،٧٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠تامين١

٥٢٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤،٥٠٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤،٥٨٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٥،٨٧٩،٧٣٧٤،٦٣٠،٠٠٠٣١،٢٤٩،٧٣٧مجموع البند  رقم  

٢٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٩٧،٠٠٠١٩٤،٠٠٠٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٣٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٧،٠٠٠-٢٤٢٧،٠٠٠٤٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٣،٥٧٢،٠٠٠٥١،٠٠٠٩٣،٥٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٤،٣٢٥،٠٠٠٨٠٤،٠٠٠٩٣،٥٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٠٠،٧٥٨،٠٠٠٢٠٧،٢٥٤،٠٠٠٩٣،٥٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٥٩٥،٠٠٠٨،٥٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٣٩٧،١٨٩،٧٣٧٢٤١،٨٦٣،٥٤٨١٥٥،٣٢٦،١٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٧٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(للموقوفين )

٧١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٢،٥٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠٧٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٧،٦٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤١٠٠،١٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٧٩،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،١٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٧٩،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١١٠٠،١٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٧٩،٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٣٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٣٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٩٠،٠٠٠٦٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٥٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١،١٤٠،٠٠٠١،٠٩٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٥١٥،٠٠٠٥،١٢٥،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥،٥١٥،٠٠٠٥،١٢٥،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٨،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١،١٢٥،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٩،١٢٥،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٥٥،٠٥٧،٢٥٠٢٣٧،٠٠٠١٥٤،٨٢٠،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٢٤،١٨٢،٢٥٠٢٤،٢٣٧،٠٠٠١٩٩،٩٤٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠

( صندوق احتياط االمن العام)

٦٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٤،٦٣٢،٢٥٠٢٤،٦٨٧،٠٠٠١٩٩،٩٤٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٢٤،٦٣٢،٢٥٠٢٤،٦٨٧،٠٠٠١٩٩،٩٤٥،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٢٩،٦٥٦،٩٨٧٢٩٣،٠٩٥،٥٤٨٤٣٦،٥٦١،٤٣٩مجموع الفصل رقم  

٢٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧١١،٠٠٠٧١،١٠٠٦٣٩،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠-٢،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٠-١،٢٥٠١،٦٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧١٤،٢٥٠٧٥،٧٢٠٦٣٨،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٢،٠٠٠٣،٦٠٠٦٨،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠١٨٩،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩٧،٠٠٠١٧،١٠٠٢٧٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٢،٧٠٠٧،٣٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٢،٧٠٠٧،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٢٠٠-٣،٠٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٤٠٠-٨،٠٠٠١٤،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٦٠٠-٧١٩١،٠٠٠١٩١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٢١٢،٢٥٠٢٨٧،١٢٠٩٢٥،١٣٠مجموع البند  رقم  

٢٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٢٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٢٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٣٢،٦٣٠٦٧،٣٧٠

٢١٠٠،٠٠٠٣٢،٦٣٠٦٧،٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٠،٠٠٠١٨،٠٠٠١٢،٠٠٠بريد١

٣٣٠،٠٠٠١٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠اعالنات١

٧،٢٠٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٧،٢١٦،٣٥٠٧٢٥،٨٥٠٦،٤٩٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠-٨٠٠١،٨٠٠تامين١

١،٠٠٠-٥٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠٠،٠٠٠-٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠-٩٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠،٧٥٧،١٥٠٣،٧٢٨،٢٨٠٧،٠٢٨،٨٧٠مجموع البند  رقم  

٢٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٥،٩٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٥،٩٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٧٢٠،٠٠٠٢،٧٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤٠-١١،٠٠٠١١،٣٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٢٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٤،٥٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥،٢١١،٠٠٠٦٦١،٣٤٠٤،٥٤٩،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٠-٢٢،٠٠٠٢٢،٤٠٠مكافاءات١

٤٠٠-٥٢٢،٠٠٠٢٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣،٨٥٣،٠٠٠٩،٤٠٣،٧٤٠٤،٤٤٩،٢٦٠مجموع البند  رقم  

٢٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١١،٠٠٠٥،٢٠٠٥،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١١،٠٠٠٥،٢٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٦٤٧٦٤رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٠،٧٦٤٢٠،٧٦٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧١،٧٦٤٢٥،٩٦٤٤٥،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٢٢٥،٨٩٤،١٦٤١٣،٤٤٥،١٠٤١٢،٤٤٩،٠٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٥،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠-٣١٢٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٥٢٤٥،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٠٤١٢٤٥،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٤٦٥،٠٠٠٦،٤٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٤٦٥،٠٠٠٦،٤٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٤٦٥،٠٠٠٦،٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٤٦٥،٠٠٠٦،٤٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٢،٦٠٤،١٦٤١٣،٧٢٥،١٠٤١٨،٨٧٩،٠٦٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٦

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٠،٨٤٠٨،٠٠٠٧٢،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٣٥٢،٨٣٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٢٨١،٧٢٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٥،٤٠٣١٠،٨٣٥٧٤،٥٦٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،٠٠٠١،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦،٠٠٠١،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠٢،٠٠٠١٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠٢،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٠٠١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٢٤٠٦،٢٤٠

٧٠٠-٧٤٥،٢٤٠٤٥،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦١،٦٤٣٥٩،٧٧٥١٠١،٨٦٨مجموع البند  رقم  

٢٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٥٠-٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٥،٠٠٠٤،٩٥٠٥٠،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠١،٦٢٠١،٣٨٠تامين١

٥٣،٠٠٠١،٦٢٠١،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٣،٠٠٠١٨،٥٧٠٦٤،٤٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٨٦٦،٦٨٠٣٣،٣٢٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩٣٥،٠٠٠٩١٦،٦٨٠١٨،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٠٠٠٢،٥٢٠١٧،٤٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١٦،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٧١٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٠١،٠٠٠١٦٩،٥٢٠٧٣١،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مكافاءات١

٥٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٩٣،٢٠٠١،٨٤٣،٤٠٠٧٤٩،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢٢،٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٦،٠٠٠٣،٧٠٠٢٢،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٨٦٣،٨٤٣١،٩٢٥،٤٤٥٩٣٨،٣٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٣٢،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٣٢،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٢٦٣،٧٥٠١،٢٦٣،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٢٦٣،٧٥٠١،٢٦٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٢٦٣،٧٥٠١،٢٦٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٢٦٣،٧٥٠١،٢٦٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٤،١٥٩،٥٩٣١،٩٦٢،٤٤٥٢،١٩٧،١٤٨مجموع الفصل رقم  

٢٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،٧٣٠٢،٩٧٠٢٣،٧٦٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠١٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٧،٣٣٠٣،٥٧٠٢٣،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٧٥٠٢،٥٠٠٦،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٨،٧٥٠٢،٥٠٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠٠٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٥٠٠٥٠٠٢،٠٠٠

٧٢،٧٠٠٧٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٨،٧٨٠٦،٧٧٠٣٢،٠١٠مجموع البند  رقم  

٢٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠٢،٠٠٠٦،٠٠٠

٢٨،٠٠٠٢،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٧،٠٠٠٢،٠٠٠٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٧،٣٠٠٢،٣٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٦،٣٠٠٥،٣٠٠٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٠٠٠-٢٢٠،٠٠٠٢٢١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠-١٢٢٠،٠٠٠٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١،٦٠٠١٠،٢٠٠٧١،٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٩،١٠٠١٨،٧٠٠٨٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠مكافاءات١

٥١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٦٦،٣٨٠٢٧٧،٩٨٠٨٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠٥٠٠١،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٠٠٠٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٥٠٠١،٠٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٤٤٣،٩٦٠٢٩١،٠٥٠١٥٢،٩١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩،٦٣٢٢،٠٠٠٧،٦٣٢تعويضات عائلية٢

٧٩،٦٣٢٢،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٦٣٢٥،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢،٦٣٢٥،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٩٢،٩٦٠١٩٢،٩٦٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٩٢،٩٦٠١٩٢،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩٢،٩٦٠١٩٢،٩٦٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٩٢،٩٦٠١٩٢،٩٦٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٦٤٩،٥٥٢٢٩٦،٠٥٠٣٥٣،٥٠٢مجموع الفصل رقم  

٢٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٩،٩٠٠١٠،٠٠٠٨٩،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠٢،٣٠٠١٢،٤٠٠٨٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٠٠٠١،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩،٧٢٠٤،٢٢٠٢٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢،٥٠٠٢،٥٠٠١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٢،٥٠٠٢،٥٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩،٠٠٠٥،٤٠٠٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٧٨،٠٠٠٧٤،٤٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٢٢،٥٢٠٩٣،٥٢٠١٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٢،٠٠٠١٦،٢٠٠٣٥،٨٠٠

٢٥٢،٠٠٠١٦،٢٠٠٣٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠٨،٠٠٠٧٨،٤٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٣،٤٠٠١٠،٧٠٠٨٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٧٥٠٤،٧٥٠تامين١

٥٤،٧٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٢٠٠،٠٠٠٣٩٩،٨٢٧٨٠٠،١٧٣نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٢٠٠،٠٠٠٣٩٩،٨٢٧٨٠٠،١٧٣مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٣٨٨،١٥٠٤٦٤،٧٢٧٩٢٣،٤٢٣مجموع البند  رقم  

٢٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤رواتب المتعاقدين١

٢٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠٤،٠٠٠٨٨،٠٠٠٦١٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧١٣،٠٠٠٩٧،٠٠٠٦١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٠٠٠١،٦٠٠١٣،٤٠٠مكافاءات١

٥١٥،٠٠٠١،٦٠٠١٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠٢٢،٥٨٤١،٣٩٣،١٨٤٦٢٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠٨٩١٤،١٠٩نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٨٩١٤،١٠٩مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٠٠٠٨٩١٤،١٠٩مجموع البند  رقم  

١١٦٣،٦٣٨،٢٥٤١،٩٥٢،٣٢٢١،٦٨٥،٩٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٧٠،٩٣٨٩٧٠،٩٣٨تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٧٠،٩٣٨٩٧٠،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٧٠،٩٣٨٩٧٠،٩٣٨مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٧٠،٩٣٨٩٧٠،٩٣٨مجموع الوظيفة رقم 

٩٤،٦٣٢،١٩٢١،٩٧٥،٣٢٢٢،٦٥٦،٨٧٠مجموع الفصل رقم  

٢٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٠٠٠٨،٠٠١٧٢،٩٩٩قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠١،٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٤،٠٠٠١٠،٠٠١٧٣،٩٩٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠،٠٠٠٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٥٠٠٢،١٠٠٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٦،٥٠٠١١،١٠٠١٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٦،٠٠٠٥٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٦،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٥٤،٠٠٠١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٢٠٠٧،٢٠٠

٧١٦٧،٢٠٠١٥٩،٢٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٢٧،٧٠٠١٨٦،٣٠١٢٤١،٣٩٩مجموع البند  رقم  

٢٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٣٧،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٠،٠٠٠٥،٤٠٠٢٤،٦٠٠بريد١

٣٣٠،٠٠٠٥،٤٠٠٢٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٥٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠٣،٠٠٠٦٩،٠٠٠مطبوعات٢

١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٨،٥٠٠٥،٠٠٠٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠٠،٠٠٠٤٢٣،٠٠٠٢٧٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠٤،٠٠٠٤٢٦،٠٠٠٢٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٥٩،٠٠٠٥٤١،٩٠٠٤١٧،١٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٨٥،٨٠٠٩٥٤،٦٠٠٣١،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٨٥،٨٠٠٩٥٤،٦٠٠٣١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٩،٣٤٠١٧٩،٠٠٠٣٤٠رواتب المتعاقدين١

٢١٧٩،٣٤٠١٧٩،٠٠٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٣،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٨٩،٠٢٤٧٠،٥٦٠٥١٨،٤٦٤تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦١١،٥٢٤٧٩،٥٦٠٥٣١،٩٦٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٧٨١،٤٦٤١،٢١٧،٩٦٠٥٦٣،٥٠٤مجموع البند  رقم  

٢٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠٧،٥٠٠١٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢١،٠٠٠٨،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥١،٠٠٠٢٣،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٣،٢١٩،١٦٤١،٩٦٩،٦٦١١،٢٤٩،٥٠٣مجموع الوظيفة رقم  

٢٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥،٠٠٠١٧،٧٨٤٧،٢١٦تعويضات عائلية١

٣٢٥،٠٠٠١٧،٧٨٤٧،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٩٠٨١،٩٠٨تعويضات عائلية٢

٧١،٩٠٨١،٩٠٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦،٩٠٨١٩،٦٩٢٧،٢١٦مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦،٩٠٨١٩،٦٩٢٧،٢١٦مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٧٣،٨٥٥٨٧٣،٨٥٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٧٣،٨٥٥٨٧٣،٨٥٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٧٣،٨٥٥٨٧٣،٨٥٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٧٣،٨٥٥٨٧٣،٨٥٥مجموع الوظيفة رقم 

١٠٤،١١٩،٩٢٧١،٩٨٩،٣٥٣٢،١٣٠،٥٧٤مجموع الفصل رقم  

٢٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨،٨٠٠٢،٨٨٠٢٥،٩٢٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧،٥٠٠٢٥٠٦٧،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١٩٦،٣٠٠٣،١٣٠٩٣،١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٨٦٠-١٩،٤٤٠٢٤،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٠٠١،٦٠٠٣،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٤٦٠-٢٢٤،٤٤٠٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٤،٠٠٠٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢،٨٠٠-٧٥٧،٢٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٧،٩٤٠١٠٥،٠٣٠١٠٢،٩١٠مجموع البند  رقم  

٢٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠٩،٠٠٠١١،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠٩،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠٤،٠٠٠١٦،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠٤،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٤٨٥٠٠١٤٨اعالنات١

٣٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٩،١٤٨٦،٠٠٠٣٣،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠-٧٢٠٨٠٠تامين١

٨٠-٥٧٢٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٧٧،٨٦٨٢١٧،٨٠٠٦٠،٠٦٨مجموع البند  رقم  

٢٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦١٢،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠١٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦١٢،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١١٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١١٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٠،٠٠٠٤٧،٠٠٠٣١٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٦٩،٥٠٠٥٦،٥٠٠٣١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠-١،٦٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

١،٦٠٠-٥١،٦٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٠٩٣،١٠٠٧٥٨،٧٠٠٣٣٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠٢،٠٠٠١٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥،٠٠٠٢،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦،٠٠٠٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٥٩٤،٩٠٨١،٠٨٤،٥٣٠٥١٠،٣٧٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٢٤،٢٥٠٥٢٤،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٢٤،٢٥٠٥٢٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٢٤،٢٥٠٥٢٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٢٤،٢٥٠٥٢٤،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٢،١٣٥،١٥٨١،١٠٠،٥٣٠١،٠٣٤،٦٢٨مجموع الفصل رقم  

٢٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٤-٢٠٠٣٢٤لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٣،٢٠٠١١،١٢٤٨٢،٠٧٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢١٦،٠٠٠١٠،٨٠٠٢٠٥،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٥،٠٠٠٩،٠٠٠٦٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٠٠٠١،٨٠٠٢،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩٥،٠٠٠٢١،٦٠٠٢٧٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠،٠٠٠٧،٢٠٠٤٢،٨٠٠محروقات سائلة١

٣٥٠،٠٠٠٧،٢٠٠٤٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨٠٠-١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٠-٤٩،٠٠٠٤٩،١٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠-٤،٠٠٠٤،٠٥٠

٩٩٠-٧٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٨١،٢٠٠٢٨٣،٩١٤٣٩٧،٢٨٦مجموع البند  رقم  

٢٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠١٦،٦٥٠٣٣،٣٥٠

٢٥٠،٠٠٠١٦،٦٥٠٣٣،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠بريد١

٣٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٧٢٠٢،٢٨٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

١،٦٥٠١،٣٥٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٢،٦٥٠١٢،٨٧٠٩٩،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٢،٠٠٠٢،٧٠٠٩،٣٠٠تامين١

٥١٢،٠٠٠٢،٧٠٠٩،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٦٥،٣٠٥٤٦٥،٣٠٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٦٥،٣٠٥٤٦٥،٣٠٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٤٢،٤٥٥٤٩٩،٦٨٥١٤٢،٧٧٠مجموع البند  رقم  

٢٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٦،٠٠٠-٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٠٠٠-١٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٩،٠٠٠١٨٥،٠٠٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٢،٠٠٠١٥٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٤١،٠٠٠٣٣٧،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٢٦٠١،٢٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠١٣،٣٢٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٧٤،٥٨٠٨٤،٥٨٠٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢،٤٠٠٢١،٦٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢،٤٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٠٩،٥٨٠١،٠٠٩،٩٨٠٤٩٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠٢،٧٠٠١٧،٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٠،٠٠٠٢،٧٠٠١٧،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٨١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠-٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩١،٠٠٨٣،٠٠٨مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢١،٠٠٨٥،٧٠٨١٥،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٨٥٤،٢٤٣١،٧٩٩،٢٨٧١،٠٥٤،٩٥٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٠٠٠٢١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤،٠٠٠٢١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٨٣،٢٥٠٦٨٣،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٨٣،٢٥٠٦٨٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٨٣،٢٥٠٦٨٣،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٨٣،٢٥٠٦٨٣،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣،٥٦١،٤٩٣١،٨٢٠،٢٨٧١،٧٤١،٢٠٦مجموع الفصل رقم  

٢٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠٥،٤٠٠٤٨،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٦،٠٠٠٦،٩٠٠٤٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٦١،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٤١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٦،٠٠٠٣،٦٠٠٣٢،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩٨،٢٠٠٢٤،٨٠٠٢٧٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤،٥٦٠٣٤،٥٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٥٧،٠٦٠٥٧،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٤١،٢٦٠٩٤،٧٦٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢١،١٥٠٢١،١٥٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،١٥٠٢١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٥،٠٠٠٢٥،٣٥٠٩،٦٥٠

٢٣٥،٠٠٠٢٥،٣٥٠٩،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨،١٠٠٨،١٠٠بريد١

٣٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٥٧،٦٠٠٥،٠٠٠٥٢،٦٠٠مطبوعات٢

٦٠٠٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٨،٧٠٠٦،١٠٠٥٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٨٠٠تامين١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧٦،٤٩٠٣١٤،٢٤٠٦٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦٤،٠٠٠٣٣،٠٠٠٢٣١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٧٤،٢٠٠٤٣،٢٠٠٢٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٠٢٤،٠٠٠٧٩٣،٠٠٠٢٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٨٠٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٨٠٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٠٨٠٦،٠٨٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٨٤٧،٨٣٠١،٢٠٨،٠٨٠٦٣٩،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٥٨،٧٥٠٥٥٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٥٨،٧٥٠٥٥٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥٨،٧٥٠٥٥٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٥٨،٧٥٠٥٥٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٢،٤٢٨،٥٨٠١،٢٣٠،٠٨٠١،١٩٨،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،٨٢٠٣،٣٣٠٢٣،٤٩٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٧،٣٢٠٣،٨٣٠٢٣،٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠،٨٠٠٧،٥٠٠٩٣،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٨٠،٨٠٠١٥،٥٠٠١٦٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠،٠٠٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٥٠،٠٠٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٨٩،١٢٠٥٥،٣٣٠٢٣٣،٧٩٠مجموع البند  رقم  

٢٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠٤،٥٠٠١٣،٥٠٠

٢١٨،٠٠٠٤،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٨٠٠٢٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠٢،٩٩٥٢٤،٠٠٥مطبوعات٢

١،٠٠٠١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٩،٠٠٠٤،٧٩٥٢٤،٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٨٠٠١،٠٠٠٨٠٠تامين١

٥١،٨٠٠١،٠٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠٠١٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٥،٠٠٠٩٠،٧٢٠١٣٤،٢٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٢٦،٠٠٠٩١،٧٢٠١٣٤،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٨٤،٩٠٠١١١،١١٥١٧٣،٧٨٥مجموع البند  رقم  

٢٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣١٥،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣١٥،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٣٠٦٣٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢٤،٠٠٠٢٨،٠٠٠١٩٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٣٢،١٣٠٣٦،١٣٠١٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٩،١٣٠٥٢٣،١٣٠٢٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٥٠١،٠٠٠٢٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٢٥٠١،٠٠٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١،٢٥٠٥،٠٠٠٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٣١٤،٤٠٠٦٩٤،٥٧٥٦١٩،٨٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣،٥٠٠١٢،٠٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٣،٥٠٠١٢،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٧١،٢٥٠٣٧١،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٧١،٢٥٠٣٧١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٧١،٢٥٠٣٧١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٧١،٢٥٠٣٧١،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤١،٦٩٩،١٥٠٧٠٦،٥٧٥٩٩٢،٥٧٥مجموع الفصل رقم  

٢٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،١٠٠٣،٠٠٠٢٣،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٥٠١،٢١٠٨٤٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٨،١٥٠٤،٢١٠٢٣،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠٢،٧٠٠٥١،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٠٠٠١،١٥٢٨٤٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥٦،٠٠٠٣،٨٥٢٥٢،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥،٠٠٠٦،٧٥٠١٨،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٢٥،٠٠٠٦،٧٥٠١٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٨٨٠٢،٨٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٢٥٦١٤،٢٥٦اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٣٨،٧٣٦٣٨،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤٧،٨٨٦٥٣،٥٤٨٩٤،٣٣٨مجموع البند  رقم  

٢٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٥٠٠١،٣٥٠١،١٥٠بريد١

٣٢،٥٠٠١،٣٥٠١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠٥،٠٠٠٦٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٥،٣٥٠٧،٧٩٠٦٧،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠تامين١

٥٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠١،٦٢٠٣٨٠استئجار سيارات واليات١

٦٢،٠٠٠١،٦٢٠٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٦٠٠٣،٠٠٠٦٠٠بدالت اتعاب٢

١١٥،٠٠٠١٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١١٨،٦٠٠١١١،٠٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١٥،٤٥٠١٣١،٢٠٠٨٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٤٥٠٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٢،٠٦٤١٩،٠٠٨١٣٣،٠٥٦تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٦٠،٠٦٨٢٧،٠١٢١٣٣،٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠،٠٠٠١،٦٠٠٨،٤٠٠مكافاءات١

٥١٠،٠٠٠١،٦٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٦٨،٠٦٨٣٢٦،٦١٢١٤١،٤٥٦مجموع البند  رقم  

٣٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٠٠٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،٦٠٠٧،٦٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٨٤٦،٠٠٤٥١٨،٩٦٠٣٢٧،٠٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٦٠٠١،٦٠٠تعويضات عائلية٢

٧١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،١٠٠٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦،١٠٠٦،١٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٢٣،٥٠٠٢٢٣،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٢٣،٥٠٠٢٢٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٣،٥٠٠٢٢٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٢٣،٥٠٠٢٢٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥١،٠٧٥،٦٠٤٥٢٥،٠٦٠٥٥٠،٥٤٤مجموع الفصل رقم  

٣٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢١٤
٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤٢،٦٢٩-٣،٦٧٧،٣٧١٣،٨٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠،٣٥٢،٦٥٤-١،٥٨٤،٨٩٧٣١،٩٣٧،٥٥١مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-١٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-١٤٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع البند  رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-٣٢١٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الوظيفة رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-٢١٤٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الفصل رقم  

٣٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢٤٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الصندوق التعاوني للمختارين

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠

٦١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٦١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤،٢٣٨،٦٨٧،٥٦٦١،٥٤٠،٩٦٠،٦٥٧٢،٦٩٧،٧٢٦،٩٠٩مجموع الباب  رقم  

٣٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية٥ - 

سياحية وتكنولوجية
٢٠،٠٠٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠

ومعلوماتية وبيئية وھوامش االرباح

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-١٢١٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،١٧٠،٠٠٠٢،٥٣٤،٠٠٠٧،٦٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٥٦١،٥٠٠٧،٦٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠١٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٢٦٠٩٧١،٧٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٩٠٤،٢٩٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤،٥٠٤،٢٩٠١،٠٣٢،٥٥٠١٣،٤٧١،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٧،٠٠٠٢٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٧،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٤٤٠،٠٠٠١،٤٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠

٧٣،٥٥٦،٠٠٠٣،٢٧٦،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٨،٢٩٠،٢٩٠٦،٨٧٧،٠٥٠٢١،٤١٣،٢٤٠مجموع البند  رقم  

٣٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣،٤٣٣،٩٢٩٢،٨٩٢،٩٢٩٥٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٠٠٠،٠٠٠٢٧٩،٠٠٠١،٧٢١،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٥،٤٣٣،٩٢٩٣،١٧١،٩٢٩٢،٢٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠

٢١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠بريد١

٣١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠،٠٠٠٩،٧٠٠،٠٠٠٧١،٣٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٣٥٠١٠،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٢،٣١٠،٣٥٠١١،٠١٠،٣٥٠٧١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠،٠٠٠٧،٠٠٠٢٣،٠٠٠تامين١

٥٣٠،٠٠٠٧،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٦٤٦،١٩٨٤،٣٥٣،٨٠٢بدالت اتعاب٢

منھا بدالت اتعاب مقدمي الخدمات الفنية و
UNDP

٦،٥٠٠،٠٠٠١،٣٠٥،٠٠٠٥،١٩٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٦،٥٠٠،٠٠٠١٦،٩٥١،١٩٨٩،٥٤٨،٨٠٢مجموع الفقرة  رقم  

١٢١١٦،٥٢٧،٢٧٩٣٢،٤٩٣،٤٧٧٨٤،٠٣٣،٨٠٢مجموع البند  رقم  

٣٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٥٣،٠٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٥٣،١٠٣،٥٠٠٥٤،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٨١١،٠٠٠٢،٨١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٨،٠٠٠٢١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤،٨٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠٢١،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠،٠٠٠-١١،٨٠٠،٠٠٠١٢،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٦،٨١٨،٠٠٠١٦،٢١٨،٠٠٠٢٠،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٠٠٠،٠٠٠٨٢٣،٠٠٠٤،١٧٧،٠٠٠مكافاءات١

:منھا

٢٧٠،٠٠٠ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٣٦٠،٠٠٠ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٥٥،٠٠٠،٠٠٠٨٢٣،٠٠٠٤،١٧٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٧،٧٣٢،٥٠٠٧٣،٩٥٥،٥٠٠٢٣،٧٧٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات لغير القطاع العام٤
٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠دعم المحروقات٣

ـ  لتسديد قيمة الفرق بين سعر صرف الدوالر 
االميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر
المعتمد في جدول ترتيب االسعار والمحدد

 ليرة لبنانية الناجم عن تغطية دعم٨٠٠٠ب 
للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي
ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكھرباء

٤٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠١،٣٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١١١،٣٥٠١١١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٢٤٣٢٤وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٣٢٤٣٢٤مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٥٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٢١٣،٠٠٠٣،٢١٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،١٥٠،٠٠٠منھا استراد لنقابتي المھندسين

١،٠٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٢١٣،٠٠٠٣،٤٦٣،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٣٣١،١٧٤٣،٥٧٩،٦٧٤٧٥١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

النفقات المالية ١٧

نفقات مالية اخرى٩
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٩٢١،٨٨١،٢٤٣١٩١،٩٠٥،٧٠١٧٢٩،٩٧٥،٥٤٢مجموع الوظيفة رقم  

٣١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

٤٩٠

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١،٤٨٨،٠٨٨-٩٤٩،٥٠٨٢،٤٣٧،٥٩٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

G٢٤٣٧،٦٨٨ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

A I ST ٧،٥٩٨ـ

١٢،٠٦٠اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

OECD٤٠،٠٠٠ المنتدى الدولي للشفافية

Common Transmissision System 
CTS

٤٠،٠٠٠

اتفاقية المتعددة االطراف للتعاون التقني في
المجال الضريبي

MAC٦،٣٠٠

٤٢٨،٩٨٤المعھد العربي للتخطيط  بالكويت

٣٧٦،٨٧٨المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص

ICD

٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

١،٤٨٨،٠٨٨-٦٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٨٨،٠٨٨-١٤٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع البند  رقم  

١،٤٨٨،٠٨٨-٤٩٠٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع الوظيفة رقم  

٣١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٩٥٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٩٥٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٤١،٨٣١،٢٥٠٦٤١،٨٣١،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

منھا لتسديد سلفة خزينة المعطاة لوزارة  
 تاريخ٨١١٨المالية بموجب المرسوم رقم 

٢٠٢١/٨/٢٥

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

من اجل اعطاء مساعدة إجتماعية طارئة 
لجميع موظفي االدارة العامة مھما كانت
مسمياتھم الوظيفية والمتقاعدين الذين

يستفيدون  من معاش تقاعدي
بما يساوي اساس  الراتب الشھري او المعاش
التقاعدي دون اية زيادات مھما كان نوعھا او
تسميتھا على ان تسدد على دفعتين متساويتين

٤٦٤١،٨٣١،٢٥٠٦٤١،٨٣١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٤١،٨٣١،٢٥٠٦٤١،٨٣١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٤١،٨٣١،٢٥٠٦٤١،٨٣١،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١،٦٣٥،٦٩٦،٠٠١٢٨٥،٣٧٧،٢٩٧١،٣٥٠،٣١٨،٧٠٤مجموع الفصل رقم  

٣١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٠٣١،١٨٠٢٠٣،١١٨١،٨٢٨،٠٦٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٠٣٥،١٨٠٢٠٧،١١٨١،٨٢٨،٠٦٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٨،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مالبس١

٦٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠١٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

١،٧٤٥،١٠٠٨٧،٠٠٠١،٦٥٨،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠٣١،٠٠٠٦٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٠٧،١٠٠٢١٣،٠٠٠١،٧٩٤،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٨٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٤٣٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١،٢٢٠،٠٠٠٦٨٣،٠٠٠٥٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٦،٧٥٠،٠٠٠ادوية١

١٢،٩٦٠٣،٢٤٠٩،٧٢٠مواد مخبرية٢

٤٩،٠١٢،٩٦٠٢،٢٥٣،٢٤٠٦،٧٥٩،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠

٧٩١٣،٠٠٠٩١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٥،١٨٨،٢٤٠٤،٢٦٩،٣٥٨١٠،٩١٨،٨٨٢مجموع البند  رقم  

٣١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٥٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢٧١،٥٠٠١،٢٠١،٥٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٧،٠٠٠٢٣،٧٥٠٢٣،٢٥٠

٢٤٧،٠٠٠٢٣،٧٥٠٢٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦،٠٠٠١٤،٤٠٠١،٦٠٠اعالنات١

١،٤٨٥،٠٠٠١٤٨،٥٠٠١،٣٣٦،٥٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٥٠٧،٧٥٠١٦٩،٦٥٠١،٣٣٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٦٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تامين١

٥١٦٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٦٥،٠٠٠١٩٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٢٦٢،٠٥٠١،٦٨٠،٧٠٠١،٥٨١،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٣١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٦،٤٣٦،٠٠٠٤٨،٥٠٠،٠٠٠١٧،٩٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦،٤٣٦،٠٠٠٤٨،٥٠٠،٠٠٠١٧،٩٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٩،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٢،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٩١،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦،٧٢٢،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٢٦،١٢٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٦،٧٢٣،٠٠٠٦٠١،٠٠٠٢٦،١٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٣،٦٦٦،٠٠٠٤٩،٥٩٢،٠٠٠٤٤،٠٧٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٢،٥٠٠٤،٥٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٨،٥٠٠٤٠،٥٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥١١٢،٢٧٠،٧٩٠٥٥،٦٦٢،٥٥٨٥٦،٦٠٨،٢٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠١١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٥،٠٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠٢٨،١٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٦،٤٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٤١،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٣٢،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤١،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٣٢،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٤١،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٣٢،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٣١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١١،٦٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠٨،٧٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١،٧٠٠،٠٠٠٧،٤٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٥٠،٢٠٠،٥٠٠٥،٢٥٠٥٠،١٩٥،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٣،٥٠٠،٥٠٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٦٣،١٤٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٣،٥٠٠،٥٠٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٦٣،١٤٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٣،٥٠٠،٥٠٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٦٣،١٤٥،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٢٩،٧٢٣،٧٩٠٧٧،٠٧٠،٣٠٨١٥٢،٦٥٣،٤٨٢مجموع الفصل رقم  

٣٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥،٩٢٧،١٢٠١،٥٩٢،٧١٢٤،٣٣٤،٤٠٨قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥،٩٣١،١٢٠١،٥٩٤،٧١٢٤،٣٣٦،٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٧٠٤،٠٠٠٨٨٥،٢٠٠٦،٨١٨،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٧،٧٠٤،٠٠٠٨٨٥،٢٠٠٦،٨١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مبيدات١

٥١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٨٠،٠٠٠١٦٣،٠٠٠١٧،٠٠٠

٧٣٢٢،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤،٠٥٧،١٢٠٢،٨٣٨،٩١٢١١،٢١٨،٢٠٨مجموع البند  رقم  

٣٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٥٥٠،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠٢٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٥٥٠،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠بريد١

٣١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠١٥،٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤١٧،١١٢،٠٠٠١،٩١٢،٠٠٠١٥،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥٠،٠٠٠-١٢،١٠٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١،١٠٢،٠٠٠١٥،٨٥٨،٠٠٠١٥،٢٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٢٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٦٧٠٢،٦٧٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٩٦٠،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠٤،٣٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤،٩٦٢،٦٧٠٦٢٢،٦٧٠٤،٣٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣،٨٧٧،٦٧٠٩،٤١٢،٦٧٠٤،٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مساھمة لالتحاد العربي للمساحة

٧٥،٠٠٠-٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١،٤٠٠١،٤٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥،٠٠٠-١٤١،٤٠٠٧٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٥٩،٠٧٨،١٩٠٢٨،٢٢٠،٩٨٢٣٠،٨٥٧،٢٠٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٦٧٥،٠٠٠٦،٦٧٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٦٧٥،٠٠٠٦،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٦٧٥،٠٠٠٦،٦٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٦٧٥،٠٠٠٦،٦٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٦،٠٢٣،١٩٠٢٨،٤٩٠،٩٨٢٣٧،٥٣٢،٢٠٨مجموع الفصل رقم  

٣٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٠،٠٠٠٧،٠٠٠٦٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٢،١٦٠٩،١٦٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤٠٥٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٤٠٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٢٥٠٢،٢٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٨٠٠١،٨٠٠

٧٣٥،٥٥٠٣٥،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٨،٢٥٠٤٥،٢٥٠٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٩،١٠٠-٨٤،٠٠٠١٤٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٧٠٠٢،٧٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

٥٩،١٠٠-١٨٦،٧٠٠١٤٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٠٠٠٢،٢٩٥٢،٧٠٥

٢٥،٠٠٠٢،٢٩٥٢،٧٠٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٤٨،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٩،٦٤٨،٠٠٠١،٥٤٨،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥،١٨٩،٧٠٠٧،١٤٦،٠٩٥٨،٠٤٣،٦٠٥مجموع البند  رقم  

٣٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٣٠،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٣٠،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٤،٠٠٠٧٣،٠٠٠١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٤،٠٠٠٧٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٨،٠٠٠٢٦،٠٠٠١٨٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٨٠٠-٢١٢،٢٠٠٢١٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٢١،٢٠٠٢٤٥،٠٠٠١٧٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٣٠،٠٠٠٦٥١،٨٠٠١٧٨،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رديات٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٠٠٧،٠٠٠١٥،٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣١،١٣٤،٩٥٠٢٢،٨٤٩،١٤٥٨،٢٨٥،٨٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١،٠٠٠١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٠٣،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٠٣،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٣،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٠٣،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣١،٤٤٨،٩٥٠٢٢،٨٦٠،١٤٥٨،٥٨٨،٨٠٥مجموع الفصل رقم  

٣٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨

٢١٥
٩٥١

الجزء االول
وزارة المالية

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة 

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٠٠،٠٠٠-١،٢٦٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٠٠٠،٠٠٠١،٩١٨،٠٠٠٨٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢١٨،٠٠٠-١٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٨،٠٠٠-١٤٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٨،٠٠٠-٩٥١٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٨،٠٠٠-٢١٥٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١،٩٦٦،١٥١،٩٣١٤١٧،٢٧٦،٧٣٢١،٥٤٨،٨٧٥،١٩٩مجموع الباب  رقم  

٣٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧٠،٢٨٠١٢،٠٠٠١٥٨،٢٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠٧،٨٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨٢،٠٨٠٢٠،٨٠٠١٦١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٠٠١،٥٩٢٤٠٨محروقات سائلة١

٣٢،٠٠٠١،٥٩٢٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٣٠٥٣،٣٠٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥١،٤٠٨٥١،٤٠٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦١٢٦١٢

٧٥٥،٣٢٥٥٥،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤٤،٤٠٥٨٠،٤١٧١٦٣،٩٨٨مجموع البند  رقم  

٣٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٧،٥٥٠٧،٤٥٠

٢١٥،٠٠٠٧،٥٥٠٧،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٦،٠٠٠١١،٧٠٠٤،٣٠٠بريد١

٣١٦،٠٠٠١١،٧٠٠٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠-٢،٠٠٠٢،٠٥٠اعالنات١

٩٩،٠٠٠٨،٩٠٠٩٠،١٠٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

٤١٠٨،٨٧٥١٨،٨٢٥٩٠،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦٥،٨٧٥٦٤،٠٧٥١٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٩،٥٠٠٥٨٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٢٦،٠٠٠١،٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،١٦٠٣،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٨٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨٣،١٦٠٦٣،١٦٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مكافاءات١

٥٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٠٥،٨٦٠١،٦٨٥،٨٦٠٤٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٦١١،٣٦١رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٣٢٢،٥٣٢نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٨٩٣٣،٨٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٨٩٣٤،٨٩٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠٢،٥٢٣،٠٣٣١،٨٣٥،٢٤٥٦٨٧،٧٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،١٠٧،٠٠٠١،١٠٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،١٠٧،٠٠٠١،١٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٠٧،٠٠٠١،١٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٠٧،٠٠٠١،١٠٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٦٩٣،٠٣٣١،٨٩٨،٢٤٥١،٧٩٤،٧٨٨مجموع الفصل رقم  

٣٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٨٠،٠٠٠١٧٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٨٠،٠٠٠١٧٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٤٨٨،٧٥٠٧،٤٨٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٤٨٨،٧٥٠٧،٤٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٤٨٨،٧٥٠٧،٤٨٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٤٨٨،٧٥٠٧،٤٨٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٢٢،٥٦٠٢٢،٦٥٦٢٩٩،٩٠٤قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٢٠٢،٨٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٣٨٨٦١٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢٧،٣٨٠٢٦،٨٦٤٣٠٠،٥١٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

١،٤٦٨،٨٠٠٧٠،٤٤٠١،٣٩٨،٣٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤٧٧،٥٠٠٧٦،١٤٠١،٤٠١،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٥٠،٠٠٠١٧،٠١٠٣٢،٩٩٠زيوت وشحوم٢

٢٣٠،٠٠٠٧٩،٣٨٠١٥٠،٦٢٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٨٥،٠٠٠١٠١،٣٩٠١٨٣،٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٢٦،٠٠٠٢٨،٥٠٠٩٧،٥٠٠مواد مخبرية٢

٤١٢٦،٠٠٠٢٨،٥٠٠٩٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٦،٠١٠٢٦،٠١٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٣٠،٠٠٠١،٥٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٢،٠٢٠٥٢،٠٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٨٠٣٧،٨٠٣

٧١،٦١٥،٨٣٣١،٦١٥،٨٣٣مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٨٣١،٧١٣١،٨٤٨،٧٢٧١،٩٨٢،٩٨٦مجموع البند  رقم  

٣٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠٢٢،٤٠٠٢،٦٠٠

٢٢٥،٠٠٠٢٢،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٦،٤٥٠٢٦،٤٥٠اعالنات١

١٦٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤٩،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٩٠،٢٥٠٤١،٢٥٠١٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠،٠٠٠٢٣،٩٤٠١٦،٠٦٠تامين١

٥٤٠،٠٠٠٢٣،٩٤٠١٦،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٦٠٠٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠١١٣،٠٠٠٦٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٧٧،٦٠٠١١٥،٦٠٠٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٠٢،٧٥٠٥٧٣،٠٩٠٢٢٩،٦٦٠مجموع البند  رقم  

٣٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٥،٣٠٠،٠٠٠٥،٤٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٠٠،٠٠٠-١٥،٣٤٥،٠٠٠٥،٤٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٤٠،٠٠٠٣،٥٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤،٦٤٠،٠٠٠٤،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٨٤٠٧،٨٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٢،٩٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

منھا  أجور مع تعويضات اجراء دائمين 
وموسميين لعمال رفع الثلوج

٣٤،٢٠٧،٨٤٠١،٢٣٢،٨٤٠٢،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٤،٢١٠،٨٤٠١١،٣٣٥،٨٤٠٢،٨٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٥٠،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٥٠،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٤٥٠٦،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦،٤٥٠١٦،٤٥٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧٦،٤٥٠٥٣٨،٤٥٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٩،٤٢١،٧٥٣١٤،٢٩٦،١٠٧٥،١٢٥،٦٤٦مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٧،٠٩٠،٥٠٣١٤،٤٧٢،١٠٧١٢،٦١٨،٣٩٦مجموع الفصل رقم  

٣٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٩٠،٨٨٠٢٩،٠٨٨٢٦١،٧٩٢قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩٦،٨٨٠٣٢،٠٨٨٢٦٤،٧٩٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٤٤،٨٠٠١٢،٢٤٠٢٣٢،٥٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠٧،٣٤٤٢،٦٥٦محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٧٤،٨٠٠٣١،٥٨٤٢٤٣،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،١٨٤٣،٨١٦محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،١٨٤٣،٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠٢،٤٦٩٥٣١مبيدات١

٥٣،٠٠٠٢،٤٦٩٥٣١مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٠٠٠٧،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،١٨٠٧،١٨٠

٧١٢٨،٩٣٠١٢٨،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧١١،٦١٠١٩٩،٢٥٥٥١٢،٣٥٥مجموع البند  رقم  

٣٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٣٥،٠٠٠٥٣٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٣٥،٠٠٠٥٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٦٠٠١٩،٦٠٠٦،٠٠٠

٢٢٥،٦٠٠١٩،٦٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٧٢٠٩،٧٢٠بريد١

٣٩،٧٢٠٩،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٩٦١،٢٩٦اعالنات١

١٦٢،٠٠٠١٥،٠٠٠١٤٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،٤٤٠١،٤٤٠اعياد وتمثيل٣

٤١٦٤،٧٣٦١٧،٧٣٦١٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تامين١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٢٦،٠٥٦٦٦٣،٠٥٦١٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠-٨،٩٠٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠-١٨،٩٠٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٣٩٧،٠٠٠٢،٢٥٧،٠٠٠١٤٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢،٣٩٧،٠٠٠٢،٢٥٧،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٨٨٠،٠٠٠٦١٠،٠٠٠٤،٢٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥،٠٤٤،٠٠٠٧٧٤،٠٠٠٤،٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٥١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٦،٣٥٥،٤٠٠١٢،٠٩٥،٤٠٠٤،٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٢٣،٨٠٠٣٢٢،٨٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١١٨،٢١٦،٨٦٦١٣،٢٨٠،٥١١٤،٩٣٦،٣٥٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨،٤٧٢،٧٥٠٨،٤٧٢،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨،٤٧٢،٧٥٠٨،٤٧٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٤٧٢،٧٥٠٨،٤٧٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨،٤٧٢،٧٥٠٨،٤٧٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٦،٩٨٩،٦١٦١٣،٥٨٠،٥١١١٣،٤٠٩،١٠٥مجموع الفصل رقم  

٣٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٧،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٧،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،٧٣٦،٢٥٠٤،٧٣٦،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٧٣٦،٢٥٠٤،٧٣٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٧٣٦،٢٥٠٤،٧٣٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،٧٣٦،٢٥٠٤،٧٣٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٤٨،٥٠٠٢٨،٠٠٠١٢٠،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧،٠٠٠٧،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥٧،٥٠٠٣٧،٠٠٠١٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧٣،٦٠٠١٨،٠٠٠٢٥٥،٦٠٠مالبس١

١٩٨،٠٠٠١٥،٠٠٠١٨٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٤٧١،٦٠٠٣٣،٠٠٠٤٣٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠١٢،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠٩،٠٠٠٦،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠١١،٢٥٠١٨،٧٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٠٥،٠٠٠٦٨،٢٥٠٣٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠٠-٩٠٠١،٠٠٠مبيدات١

١٠٠-٥٩٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠-٨٠٣،٠٠٠٨٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٧٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٢٧٢،٠٠٠-٧٥،٨٩٣،٠٠٠٦،١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٦٤٠،٠٠٠٦،٣١٠،٢٥٠٣٢٩،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٦،٩٠٠٣،١٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٦،٩٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠بريد١

٣٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

١٩٧،٠١٠١٤،٠٠٠١٨٣،٠١٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٠٥،٠١٠٢٣،٨٠٠١٨١،٢١٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠،٠٠٠٨،١٠٠١١،٩٠٠تامين١

٥٢٠،٠٠٠٨،١٠٠١١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١١٥،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١٥،٠٠٠-٩٣٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٩٢،٠١٠٥٣٠،٨٠٠٦١،٢١٠مجموع البند  رقم  

٣٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠٠،٠٠٠-٥،٤٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٥،٤٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩١٥،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٩١٥،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٥٦٤،٠٠٠٥،٠٦٤،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٣،٢٨٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠٢،٨٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،٨٥٤،٠٠٠٥،٤٨٤،٠٠٠٤،٣٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٦،١٧٥،٠٠٠١٢،٠٩٠،٠٠٠٤،٠٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ المدرسة الفنية 

٢٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٧٩،٠٠٠٢٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٠٠٥٠٠دراسات١

٥٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٧،٠٠٠٤٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٢٣،٧٣٣،٠١٠١٩،٢٥٦،٠٥٠٤،٤٧٦،٩٦٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٨،٧٢١،٢٦٠١٩،٥٠٨،٠٥٠٩،٢١٣،٢١٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٧٨،٧٥٠٦٧٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٧٨،٧٥٠٦٧٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٧٨،٧٥٠٦٧٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٧٨،٧٥٠٦٧٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣٦٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠مالبس١

١٩٨،٠٠٠٩،٠٠٠١٨٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٢٠٠٣٤،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٧،٢٠٠٥٤،٢٠٠١٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠ادوية١

٤١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧٣٥-٧٣٥مبيدات١

٧٣٥-٥٧٣٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٩٦٠٤٨،٩٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠-٧١٢١،٩٦٠١٤١،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٤٢،٧٦٠٢٤٠،٦٩٥٥٠٢،٠٦٥مجموع البند  رقم  

٣٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٤،٠٧٨-٧٧٥،٩٢٢٨١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٤،٠٧٨-١٧٧٥،٩٢٢٨١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠-٤،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

١،٨٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٨٠٦،٧٠٠١٠٧،٧٠٠١،٦٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٧٣٦٢،٧٣٦تامين١

٥٢،٧٣٦٢،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٨٦٧،٨٥٨١،١٩٢،٩٣٦١،٦٧٤،٩٢٢مجموع البند  رقم  

٣٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠،٠٠٠-١٦٠٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥،٠٠٠٥٢،٠٠٠٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٧،٠٠٠-٢٣٠٥،٠٠٠٣١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٥٦٠-٧،٥٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٤٨٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨٠،٠٠٠٦٧،٥٦٠٤١٢،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٨٥،٠٠٠١،١٢٤،٣٦٠٢٦٠،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٣٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٢١٥،٠٤١،٦١٨٢،٦٠٣،٩٩١٢،٤٣٧،٦٢٧مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٧٥٠،٣٦٨٢،٦٣٣،٩٩١٣،١١٦،٣٧٧مجموع الفصل رقم  

٣٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٧
٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٧١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٨
٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري و البحري

النقل

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢،٠٤٨،٠٠٠١٢،٠٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٥٢،٠٠٠٩٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٨
٤٥٣١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣،٠٠٠،٠٠٠-١٣،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣،٠٠٠،٠٠٠-١١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٠٠٠،٠٠٠-٤٥٣١١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٨١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩١٠٥،٤٢٤،٧٨٠٦٥،٢٧٢،٩٠٤٤٠،١٥١،٨٧٦مجموع الباب  رقم  

٣٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٧٢،٨٥٨١٩،٤٤٠٢٥٣،٤١٨قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٧٥،٨٥٨٢٢،٤٤٠٢٥٣،٤١٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠٢،٣٠٤٦،٦٩٦لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥٩،٠٠٠٦٢،٣٠٤٩٦،٦٩٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٣٧،٧٧٦٢،٢٢٤قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٤٠،٠٠٠٣٧،٧٧٦٢،٢٢٤مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٧٤،٨٥٨١٢٢،٥٢٠٣٥٢،٣٣٨مجموع البند  رقم  

٣٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠٣،٠٢٤٦،٩٧٦

٢١٠،٠٠٠٣،٠٢٤٦،٩٧٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٩٥،٠٠٠٢٥،٢٤٥٢٦٩،٧٥٥مطبوعات٢

٣٢،٠٠٠٦،٧٥٠٢٥،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٢٧،٠٠٠٣١،٩٩٥٢٩٥،٠٠٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧،٠٠٠-٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٧،٠٠٠-٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٥،٠٠٠١٢،٩٦٠٢٢،٠٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٥،٠٠٠١٢،٩٦٠٢٢،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧٢،٠٠٠٥٤،٩٧٩٣١٧،٠٢١مجموع البند  رقم  

٣٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٠٣،٥٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣٥،٠٠٠٢٥،٧٦٢٩،٢٣٨نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٥،٠٠٠٢٥،٧٦٢٩،٢٣٨مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٥،٠٠٠٢٥،٧٦٢٩،٢٣٨مجموع البند  رقم  

٢١٠١،٠٢١،٣٥٨٣٠٦،٧٦١٧١٤،٥٩٧مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١،٠٤٨،٨٥٨٣٣٤،٢٦١٧١٤،٥٩٧مجموع الفصل رقم  

٣٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨،٥٠٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠٧،٦٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٥٤٧،٥٠٠٨٧٢،٥٠٠٧،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١٥٦،٠٠٠،٠٠٠٨٥،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٤٥،٣١٧،٤٢٠١،٨٢٠،٠٠٠٤٣،٤٩٧،٤٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢١٩،٦٤٢،٤٢٠٩٤،٣٦٠،٠٠٠١٢٥،٢٨٢،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١١٥،٠٠٠،٠٠٠٨٢،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٦،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١١٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٢٠٠،٠٠٠٨٨،٨٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٤١،٠٠٠،٠٠٠١٠٦،٢٠٠،٠٠٠١٣٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣٦٣،٨٠٠،٠٠٠٧٢،٩٥٠،٠٠٠٢٩٠،٨٥٠،٠٠٠ادوية١

٢١،٩٦٨،٠٠٠٥،٤٩٢،٠٠٠١٦،٤٧٦،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٣٨٥،٧٦٨،٠٠٠٧٨،٤٤٢،٠٠٠٣٠٧،٣٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مبيدات١

٥٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٠٠،٠٠٠٤٢،٥٠٠٢٥٧،٥٠٠مواد علفية٢

١٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مواد بيطرية٤

٦٤٢٠،٠٠٠٥٧،٥٠٠٣٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٠،٠٠٠-٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٨،٠٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٧٢٧،٨٠٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠٧،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩١٩،٣٤٥،٩٢٠٣٠٩،٣٠٠،٠٠٠٦١٠،٠٤٥،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٣٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٢٣،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١١،٥٢٣،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠١،٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٠٠٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٤،٠٥٠،٠٠٠

٢٦،٠٠٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٤،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٩٨٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٧،٥٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨،١٤٠،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠٧،٦٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تامين١

٥٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٦٠٠،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٦٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧،٢٦٠،٠٠٠٦،٩٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٤،٢٧٨،٠٠٠٢٠،٦٧٢،٠٠٠١٣،٦٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٩٩٨،٠٠٠،٠٠٠١،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٩٩٨،٠٠٠،٠٠٠١،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٩٠٠،٠٠٠-٣٨،١٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٠٠-٩،٠٠٠٩،٦٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

١،٩٠٠،٦٠٠-٢٣٨،١٣٢،٠٠٠٤٠،٠٣٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٤٦،٦٨٢،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠١،٠٤٤،٤٣٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٠٥١،٦٨٩،٠٠٠٦،٢٥٧،٠٠٠١،٠٤٥،٤٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٠٨٧،٩٠١،٠٠٠٢،٠٢٤،٨٦٩،٦٠٠١،٠٦٣،٠٣١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٥٠٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٠٧،٥٠٠١٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠دراسات١

٥١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٦٥،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٨١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦،٥٧٩،٥٠٠١٥،٧٣٩،٥٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٤،٠٥٨،١٤٢،٤٢٠٢،٣٧٠،٦١٩،١٠٠١،٦٨٧،٥٢٣،٣٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٧٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

٧٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

١٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠١١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٨٨،٠٠٠،٠٠٠٢١٨،٤٥٠،٠٠٠٦٦٩،٥٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٨١،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٨١،٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٨١،٥٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٢٤

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٦،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٣٠٨،٠٠٠٥،٦٩٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٦،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٣٠٨،٠٠٠٥،٦٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٧،٠٠٠،٠٠٠٦،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٦،٠٠٠،٠٠٠١٥،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٢،٥٠٠،٠٠٠٧٦،٥٠٨،٠٠٠٥،٩٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٢،٥٠٠،٠٠٠٧٦،٥٠٨،٠٠٠٥،٩٩٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٧١،٨٠٠،٠٠٠٤٢،٩٥٠،٠٠٠١٢٨،٨٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١٣،٢٠٠،٠٠٠١٠٧،٩٤٨،٧٢٥١٠٥،٢٥١،٢٧٥تقديمات مدرسية٦

١،٥٢٨،٣٩٤،٠٠٠١،٢٩٥،٠٠٠١،٥٢٧،٠٩٩،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٩١٣،٣٩٤،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥١،٧٦١،٢٠٠،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٩١٣،٣٩٤،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥١،٧٦١،٢٠٠،٢٧٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٩١٣،٣٩٤،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥١،٧٦١،٢٠٠،٢٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٢٦،٩٧٤،٢٨١،٤٢٠٢،٨٣٢،٣٥٥،٨٢٥٤،١٤١،٩٢٥،٥٩٥مجموع الفصل رقم  

٣٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٩،٢٤٠٣٠،٠٠٠١٨٩،٢٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥-٢،٠٠٠٢،٠٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠١،٤١٨١،٥٨٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢٤،٢٤٠٣٣،٤٤٣١٩٠،٧٩٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٧،٠٠٠١٠،٩٣٥٦،٠٦٥نفقات تغذية٢

٤٠،٠٠٠٧،٨٤٩٣٢،١٥١لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٧،٠٠٠١٨،٧٨٤٣٨،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٦،٨٨٥٣،١١٥قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٠،٠٠٠٦،٨٨٥٣،١١٥مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٣٠١١،٦٩٩مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٣٠١١،٦٩٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠،٠٠٠٦٠،٧٥٠٩،٢٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٧٠،٠٠٠٦٠،٧٥٠٩،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٦٤،٢٤٠١٢١،١٦٣٢٤٣،٠٧٧مجموع البند  رقم  

٣٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠٣،٢٤٠٢١،٧٦٠

٢٢٥،٠٠٠٣،٢٤٠٢١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

٤١٨٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠٥،٠٠٠٣٠،٢٤٠١٧٤،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٣٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٠١٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧٠٠،١٠٠٥٢٠،١٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٥،١٠٠٥٤٥،١٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٠،٠٠٠٢٩،٨٣٥٣٠،١٦٥نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٠،٠٠٠٢٩،٨٣٥٣٠،١٦٥مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٠،٠٠٠٢٩،٨٣٥٣٠،١٦٥مجموع البند  رقم  

٣٣٦١،٣٥٤،٣٤٠٧٢٦،٣٣٨٦٢٨،٠٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٣٧٣،٠٩٠٧٢٦،٣٣٨٦٤٦،٧٥٢مجموع الفصل رقم  

٣٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥١٣،٠٠٠٥٥،٠٠٠٤٥٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٢٨،٠٠٠٦٧،٥٠٠٤٦٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠مالبس١

٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٦،٠٠٠٣١،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠٥٢،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٥٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٦٤٠،٠٠٠١١٢،٥٠٠٥٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٥٣٦٤،٥٣٦مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٩٤٠٥،٩٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٥٠٠١،٥٠٠

٧٣٨،٩٧٦٣٨،٩٧٦مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٢٧١،٩٧٦٢٥٤،٩٧٦١،٠١٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠٥٤٠٤٦٠بريد١

٣١،٠٠٠٥٤٠٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٠٣،٠٠٠٧٧،٥٠٠٥٢٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تامين١

٥١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٣٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٣٤،٠٠٠٢٤٨،٠٤٠٨٨٥،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٣٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٣،٣٥٠،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٣،٣٥٠،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨،٥٠٥،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠٨،١٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤٨،٠٠٠٨٠،٦٤٠٦٧،٣٦٠تعويضات مختلفة٩

٣٨،٦٧٣،٠٠٠٤٨٠،٦٤٠٨،١٩٢،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٥،٤٢٣،٠٠٠١٧،١٨٠،٦٤٠٨،٢٤٢،٣٦٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٠٠-٣،٠٠٠٤،٣٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٣،٠٠٠٢٩،٣٠٠٢٣،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣١،٠٠٠١٠٧،٣٠٠٢٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٧،٩٥٩،٩٧٦١٧،٧٩٠،٩٥٦١٠،١٦٩،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٣٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٣٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٠٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢،٤٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٢،٥٧٣،٠٠٠١٠،٥٠٠١٢،٥٦٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٧،٩٧٣،٠٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٥،٧٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٧،٩٧٣،٠٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٥،٧٦٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٧،٩٧٣،٠٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٥،٧٦٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٦،٥١٢،٩٧٦٢٠،٥٦٦،٤٥٦٢٥،٩٤٦،٥٢٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠،٠٠٠٥،٤٠٠١٤،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢،٠٠٠٧،٤٠٠١٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٥٠٠٢،٠٠٠١،٥٠٠مالبس١

١٢،٠٠٠٦،٣٠٠٥،٧٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠،٥٠٠١٦،٣٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٦٢،٠٠٠١٢٨،٢٥٠٣٣،٧٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢١٢،٠٠٠١٥٨،٢٥٠٥٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٤٢٠١٦،٤٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠٠٩٠٠

٧٢١،٣٢٠٢١،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٨٥،٨٢٠٢٠٣،٢٧٠٨٢،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤٠،٠٠٠٩٨،٨٠٠٤١،٢٠٠

٢١٤٠،٠٠٠٩٨،٨٠٠٤١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠١،٣٥٠٣،٦٥٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩،٠٠٠٥،٣٥٠٣،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٥٠٠٨،٥٠٠١٤،٠٠٠تامين١

٥٢٢،٥٠٠٨،٥٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٧١،٥٠٠١١٢،٦٥٠٥٨،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٦٠٠٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٦٣٠٤،٢٣٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٦٣٠٤،٢٣٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٤٦١،٩٥٠٣٢٠،١٥٠١٤١،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٧٢،٤٥٠٣٣٠،٦٥٠١٤١،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٧،٨٠٠٦،٠٠٠٣١،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١،٤٠٠٨،٤٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠نفقات تغذية٢

٢١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١،٤٠٠١١،٥٥٠٣٩،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٥٠٠٢،٧٠٠٣،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦،٥٠٠٢،٧٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩،٥٠٠٤،٢٠٠٥،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٢،٧٥٠٧،٢٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٠٠٠٢،٧٥٠٧،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٠٠٠٢،٧٥٠٧،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٧٠،٩٠٠١٨،٥٠٠٥٢،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٧٠،٩٠٠١٨،٥٠٠٥٢،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠٧،٠٢٣،٧٥٩،٦٩٤٢،٨٥٤،٣٣٢،٠٣٠٤،١٦٩،٤٢٧،٦٦٤مجموع الباب  رقم  

٤١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٢٧،٥٠٠٣٥،٠٠٠٣٩٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٣٤،٠٠٠٤١،٥٠٠٣٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢٣-٢،٠٠٠٢،٢٢٣لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣-٢٢،٠٠٠٢،٢٢٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٤٤،٠٠٠٤٧،٧٢٣٣٩٦،٢٧٧مجموع البند  رقم  

٤١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠

٢٤٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٣٧،٨٠٠٨٥،٠٠٠٨٥٢،٨٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٤٢،٣٠٠٨٩،٥٠٠٨٥٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تامين١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٤،٠٠٠٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠٨٣،٣٠٠٢٠٨،٥٠٠٨٧٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٢٥،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٢٨،٥٠٠٥٠٣،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢٧،٦٠٠٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٣،٦٠٠٣٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٠٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٥٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٠٤،٥٠٠٩٢٩،٥٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩،٥٠٠٦،٨٠٠٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٢،٨٤١،٣٠٠١،١٩٢،٥٢٣١،٦٤٨،٧٧٧مجموع الوظيفة رقم  

٤١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٦٤،٤٥٠٥٦٤،٤٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٦٤،٤٥٠٥٦٤،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٦٤،٤٥٠٥٦٤،٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٦٤،٤٥٠٥٦٤،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٤٢٩،٧٥٠١،٢١٤،٥٢٣٢،٢١٥،٢٢٧مجموع الفصل رقم  

٤١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٤،٤٠٠٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٧٠٦،٥٠٠٣٠٥،٤٠٠٢،٤٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٨٠٨،٠٠٠٦٤٣،٠٠٠١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٥٤٢،٠٠٠٩٦٥،٩٠٠٢،٥٧٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٠٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٠٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٥،٠٠٠٢٤،٣٠٠٢٠،٧٠٠بريد١

٣٤٥،٠٠٠٢٤،٣٠٠٢٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٥،٨٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية 
وجوائز عينيه ومخيمات

١٨،٠٠٠

٤،٥٠٠ـ  دعاية واعالن 

٤٥،٨٨١،١٠٠٦٨١،١٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تامين١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

 مليون للتعاقد مع اطباء للكشف١٢٫٥منھا 
على بعض الحاالت الخاصة

٩٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٥٠٨،٦٠٠١،١٨١،٩٠٠٥،٣٢٦،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٧،٥٠٠،٠٠٠٤٦،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٧،٥٠٠،٠٠٠٤٦،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠-١١٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥٦٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٥٨٤١٠،٥٨٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٤،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠١٢،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨،٤١٠،٥٨٤١٦،٢١٠،٥٨٤١٢،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٥١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٦،٤٨٩،٩٨٤٦٣،٢٩٩،٩٨٤١٣،١٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٧٢،٠٠٠٩٧٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٧٢،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

١٩٧٢،٠٠٠٩٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٣٢،٠٠٠١،٠٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٠،٠٠٠٤١،٤٠٠٨،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠،٠٠٠٤١،٤٠٠٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠٩٣،٦٠٠٦،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠٠،٥٠٠٩٤،١٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥٠،٥٠٠١٣٥،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٨٧،٧٢٣،٠٨٤٦٦،٦١٥،٢٨٤٢١،١٠٧،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠٠،٠٠٠٨٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٠٠،٠٠٠٨٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٦،٠٤٨،٧٥٠٣٦،٠٤٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٦،٠٤٨،٧٥٠٣٦،٠٤٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٦،٠٤٨،٧٥٠٣٦،٠٤٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٦،٠٤٨،٧٥٠٣٦،٠٤٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢٤،٦٧١،٨٣٤٦٧،٥٠٥،٢٨٤٥٧،١٦٦،٥٥٠مجموع الفصل رقم  

٤٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٢،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠١٠٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢١٢،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠١٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٢،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠١٣٣،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٥٢،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠١٣٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٥٤،٠٠٠،٠٠٠٦١٤،٠٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدارس المجانية)

٢٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩١٢٩٦٤،٢٧٠،٠٠٠٧٢٤،٢٧٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٦١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

بدل نقل التالمذة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  بدل نقل التالمذة 

١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٩٦١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

مساھمة الدوله في صناديق المدارس

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

٣،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥٠،٠٠٠-٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥٠،٠٠٠-٣٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٠،٠٠٠-١٥٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠،٠٠٠-١٠٤١٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٣٨٩،٨٣٠،٧٥٠٧٧٨،٢٨٠،٧٥٠٦١١،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

مواد استھالكية ١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠٧،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٠٧،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٧،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٧،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٦٦،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٧٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٦٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٣٦،٥٠٠،٠٠٠١١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٢٤٦٠،٨٣٠،٠٠٠٣٤٧،٣٣٠،٠٠٠١١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٠،٠٠٠-٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٠،٠٠٠-٣٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٥٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٠٤١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠٢٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٩٧،٠٨٠،٠٠٠٣٥٣،٨٣٠،٠٠٠٣٤٣،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٨،٦٧٠١٠،٠٠٠٦٨،٦٧٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٠،٦٧٠١٢،٠٠٠٦٨،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٣،٣٧٠١٤،٧٠٠٦٨،٦٧٠مجموع البند  رقم  

٤٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢١،٠٠٠٥،٧٦٠١٥،٢٤٠

٢٢١،٠٠٠٥،٧٦٠١٥،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٥٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٣،١٠٠١٥،٩٠٠٩٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥١،٧٠٠٣٧،٧٦٠١١٣،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٤٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٥،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٥،٠٠٠-١١٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٥،٠٠٠-٤٦٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥،٠٠٠-٢٤٦٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٨،٠٠٠٤٦،٠٠٠٣٢٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨٠٩،٥٠٠٤٨٧،٥٠٠٣٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٢٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

٥٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٧٧،٧٠٠١،١٦٥،٧٠٠٢١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٧،٥٠٠البيت اللبناني الفرنسي

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٩٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٦،٥٠٠٤٢،٥٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١،٨٣٦،٧٧٠١،٤٢٨،١٦٠٤٠٨،٦١٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٧١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

بحوث وتنمية في مجال التعليم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٩٠،٠٠٠ـ  سيدر 

٢٥،٠٠٠ـ  الصندوق الفرنكوفوني للبحث العلمي 

٢٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٧١٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠-١،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠-٣١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣،٠٠٠-٧١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٥١٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٠٠٠-١٠٤١١٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٢٣،٧٥٠٤٢٣،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٢٣،٧٥٠٤٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢٣،٧٥٠٤٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٢٣،٧٥٠٤٢٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢،٥٩١،٥٢٠١،٤٤٨،١٦٠١،١٤٣،٣٦٠مجموع الفصل رقم  

٤٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٢،٨٣٥١٢٢،١٦٥قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٣،٨٥٠١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٢٨٣٧١٧لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤١،٠٠٠١٧،٩٦٨١٢٣،٠٣٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٦،٠٠٠٥٠،٣٢٧١،١٥٥،٦٧٣محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٧،٠٠٠٤٣،٨٠٨٤٣،١٩٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٣،٢٨٥٦،٧١٥لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٣٠٣،٠٠٠٩٧،٤٢٠١،٢٠٥،٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠٧،٣٠٠٧،٧٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠٧،٣٠٠٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠٥،٠٠٠١٠٢،٦٧٥٢،٣٢٥مياه (بدل مقطوعية)١

٨٢٥،٠٠٠٨٢١،٤٠٤٣،٥٩٦كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠٨٢،١٤٠٢،٨٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢،٠٠٠٦،٨٤٥٥،١٥٥

٧١،٠٢٧،٠٠٠١،٠١٣،٠٦٤١٣،٩٣٦مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١،٢٠٠،٠٠٠٨٠٨،٥٧٠٣٩١،٤٣٠مواد استھالكية اخرى١

٩١،٢٠٠،٠٠٠٨٠٨،٥٧٠٣٩١،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٦٨٦،٠٠٠١،٩٤٤،٣٢٢١،٧٤١،٦٧٨مجموع البند  رقم  

٤٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨،٥٠٠-٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٧،١٧٨٧٧،١٧٨ايجارات مدارس وصيانتھا٢

٨،٥٠٠-١٧٧،١٧٨٨٥،٦٧٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٢٥،٦٦٩٢٤،٣٣١

٢٥٠،٠٠٠٢٥،٦٦٩٢٤،٣٣١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١،٠٠٠٧،٧٠٠٣،٣٠٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠٨،٥٥٦٨١،٤٤٤مطبوعات٢

٥٤٠٥٤٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠١،٥٤٠١٦،٧٩٦٨٤،٧٤٤مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٤،٠٠٠٤٢،٧٨١٤١،٢١٩تامين١

٥٨٤،٠٠٠٤٢،٧٨١٤١،٢١٩مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠٩،٥٠٧٤٩٣بدالت اتعاب٢

٩١٠،٠٠٠٩،٥٠٧٤٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٢٢،٧١٨١٨٠،٤٣١١٤٢،٢٨٧مجموع البند  رقم  

٤٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧١،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧١،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤٠،٠٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٤٠،١٠٠،٠٠٠١٦٠،١٢٠،٠٠٠١٧٩،٩٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١،٢٤٠،٠٠٠٢،٧٥٥،٠٠٠١٨،٤٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٢٠٠،٠٠٠١١،٢٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٢،٤٥٠،٠٠٠١٣،٩٦٥،٠٠٠١٨،٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مكافاءات١

٥٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٤٣،٥٨١،٠٠٠٢٤٥،١١٦،٠٠٠١٩٨،٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤،٨٦٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

٢،١٠٦،٠٠٠ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

٢،٧٥٤،٠٠٠ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

١٤،٨٦٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢،٦٠٧،١٢٠٢،٦٠٧،١٢٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

٢٥٢،٠٠٠ـ  معھد البقاع المھني والتقني 

١٢٦،٠٠٠ـ  معھد البقاع الفني 

١٠٠،٨٠٠ـ معھد البقاع الصناعي 

٤٦٨،٠٠٠ـ  معھد الصرفند الفني 

١٩٨،٠٠٠ـ  معھد جويا الفني 

ـ  معھد الشيخ محمد يعقوب التقني ـ  الطيبة ـ 
بعلبك

٣٠٢،٤٠٠

٣١٦،٨٠٠معھد تبنين الفني

١٦٢،٠٠٠ـ  معھد التمريض مستشفى عين وزين 

١٦٢،٠٠٠مدرسة الشھيد محمد سعد الفنية  ـ  العباسية

٧٦،٣٢٠ـ  معھد االبرار التقني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد برجا الفني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد تول الفني 

٦٤،٨٠٠معھد حسن قصير الفني

٣٩،٦٠٠ـ  معھد مار يوحنا التقني كرم سدة 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد الشيخ خليل حسين  الفني بنھران 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد الھرمل النموذجي 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد االمداد الفني 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد المھني االرثوذكسي العالي عكار 

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٢،٦٤٧،١٢٠٢،٦٤٧،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٥٠٧،١٢٠٥،٠٧٧،١٢٠٢،٤٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢،٠٠٠٢١،٣٩٠٦١٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢،٠٠٠٢١،٣٩٠٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠،٠٠٠٤٧،٩١٦٢،٠٨٤رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥،٠٠٠٢٠،٩٦٣٤،٠٣٧نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٥،٠٠٠٦٨،٨٧٩٦،١٢١مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩٧،٠٠٠٩٠،٢٦٩٦،٧٣١مجموع البند  رقم  

٩٢٣٤٥٥،١٩٣،٨٣٨٢٥٢،٤٠٨،١٤٢٢٠٢،٧٨٥،٦٩٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٤٦٩،٠٠٠١،٤٦٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٤٦٩،٠٠٠١،٤٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧،٠٤٢-٥٠،٠٠٠٥٧،٠٤٢تعويضات عائلية٢

٧،٠٤٢-٧٥٠،٠٠٠٥٧،٠٤٢مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٤٢-١٥١،٥١٩،٠٠٠١،٥٢٦،٠٤٢مجموع البند  رقم  

٧،٠٤٢-١٠٤١١،٥١٩،٠٠٠١،٥٢٦،٠٤٢مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٣،٣٢٥،٠٠٠٥٣،٣٢٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٣،٣٢٥،٠٠٠٥٣،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٣،٣٢٥،٠٠٠٥٣،٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٣،٣٢٥،٠٠٠٥٣،٣٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥١٠،٠٣٧،٨٣٨٢٥٣،٩٣٤،١٨٤٢٥٦،١٠٣،٦٥٤مجموع الفصل رقم  

٤٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢١٩
٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٤٠٧،٠٠٠٦،٤٠٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،١٩٧،٠٠٠٥،١٩٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٩١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢٠
٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣١٠،٨٦٥،٠٠٠٣١٠،٨٦٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٣،٨٦٢،٨٩٤٥٣،٨٦٢،٨٩٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع البند  رقم  

٩٤١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٠٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الفصل رقم  

٤٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢١
١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٦

أساتذة الجامعة اللبنانية
١٠١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠

٦١٠١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢١١٠١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٣،٢٠٥،٥٢٣،٥٨٦١،٨٦٤،٠٩٤،٧٩٥١،٣٤١،٤٢٨،٧٩١مجموع الباب  رقم  

٤٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٧٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٠٠،٠٠٠ـ مركز سرطان طب االطفال في لبنان 

٤٥٠،٠٠٠ـ  مركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد 

٢١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساعدات خارجية٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مساعدات خارجية اخرى٩

٧٥،٠٠٠ـ  مصح الوليد في سوريا_ مرضى الجذام 

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٤٢٥،٠٠٠١،٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣١،٤٢٥،٠٠٠١،٤٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  برامج مشتركة مع اليونسيف بما فيھا شراء 
ادوية اساسية ولقاحات واللقاحات المستجدة

ومستلزمات

١٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ  برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية 
بما فيھا الرعاية الصحية االولية

٥٠٠،٠٠٠

٦١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٦،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،٥٠٠،٠٠٠ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

٩١٦،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٤٣٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٣٤٦٧،٣٤٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  المساھمات الطوعية المقدرة لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

٧،٣٤٦

٦٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٤٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج 
والحمى الصفراء ولسعة االفاعي والعقارب

وعدوى الكبد

١،٧٣٢،٥٠٠

٩١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١١،٧٣٩،٨٤٦١،٧٣٩،٨٤٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

كشف االمراض (الفحوصات)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣،٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٥١٣،٥٠٠ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٩٣،٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢٣،٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٨،٨٥٠ـ  مساھمة لبنك العيون 

ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع 
االعضاء واالنسجة

٤٠٥،٠٠٠

١٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨،٨٥٠،٠٠٠٨،٨٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨،٥٠٠،٠٠٠ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٣٥٠،٠٠٠ـ  كاريتاس لبنان 

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

٢٨،٨٧٠،٠٠٠٨،٨٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٣٥،٠٠٠ـ  منظمة الصحة العالمية 

ـ  صندوق المالريا الخاص لمنظمة الصحة 
العالمية

٢٥،٠٠٠

ـ  برنامج مكافحة السيدا مع منظمة الصحة 
العالمية

٢٠٠،٠٠٠

٦٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٩٠٣،٨٥٠٩،٩٠٣،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية 
ورعاية الفم واالسنان

٣١٦،٥٠٠

٣٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني للحد من التدخين 

٩٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١٠،٢٥٠،٣٥٠١٠،٢٥٠،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٥٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

بحوث وتنمية في حقل الصحة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥،٠٠٠ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج مشترك مع

منظمة الصحة العالمية

١٠٠،٠٠٠

٦١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٠٤،٨٠٠١٢٠،٩٦٠٤٨٣،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٨٠٢،٨٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦١٥،٦٨٠١٣١،٨٤٠٤٨٣،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٣٨٢،٤٠٠١٢٩،١٢٠١،٢٥٣،٢٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٨،٢٤٠١٢٩،١٢٠٩،١٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٥٤٥،٦٤٠٤٥٨،٢٤٠١،٠٨٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠-٣١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦٠٤،٨٩٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠٣٧٩،٨٩٠،٠٠٠ادوية١

٦٩١،٢٠٠١٧٣،٠٠٠٥١٨،٢٠٠مواد مخبرية٢

٤٦٠٥،٥٨١،٢٠٠٢٢٥،١٧٣،٠٠٠٣٨٠،٤٠٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مبيدات١

٥١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٧٧٨٢،٠٠٠٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٢،٥٠٠،٠٠٠-٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٢،٥٠٠،٠٠٠-٨٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية اخرى٩
٧،٠٠٠-٢،٠٠٠٩،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٧،٠٠٠-٩٢،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦١٦،٣١١،٥٢٠٢٣٦،٨٥٩،٠٨٠٣٧٩،٤٥٢،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٥٩،٠٠٠٤٥٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٤٧٤،٠٠٠٤٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٥٠٠-٣٥،٠٠٠٤٥،٥٠٠

١٠،٥٠٠-٢٣٥،٠٠٠٤٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٤،٠٠٠٩،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٦،٣٣٦،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥،٥٨٦،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦،٣٥٩،٠٠٠٧٦٨،٠٠٠٥،٥٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠تامين١

٥٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٩٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٧١٢،٠٠٠١،٦٨١،٥٠٠٦،٠٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٠٠،٠٠٠-٤،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠٠،٠٠٠-١٤،٦٠٣،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٠٠٠،٠٠٠-١٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠٠،٠٠٠-٢،٦٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٣٠٠،٠٠٠-٢٢١،١٣٦،٠٠٠٢٢،٤٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٦٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠١١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٤،٠٣٠،٠٠٠٢،٢٣٠،٠٠٠١١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٩،٨٤٩،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريضين العبد 
وعيتاوي استنادا" الى قرار مجلس الوزراء

٢٠١٥/١/٢٢ تاريخ ٩رقم 
٢٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١٧،٠٠٠١١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧١،٠٠٠١٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠٦٦٤،٠٦٨،٠٢٠٢٦٨،٥٧٥،٤٨٠٣٩٥،٤٩٢،٥٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٩٣٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم
المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٥٦٧،٠٠٠

١٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٢٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المرض

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض 
المزمنة

٥،٠٠٠،٠٠٠

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ـ  التالسيميا 

ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة 
االميركية في بيروت

٢٠٠،٠٠٠

MS CENTER

٢٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

العجز

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٣٥٠،٠٠٠ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار 
العجزة

٢٠٠،٠٠٠

٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٥،٠٠٠-٣١٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥٠،٠٠٠-٧٥٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٥،٠٠٠-١٥٦٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٥،٠٠٠-١٠٤١٦٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

دور االيتام وغيرھا من المساعدات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٣٢،٠٠٠ـ  دار االيتام االسالمية 

٢١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٠،٠٠٠جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٠،٠٠٠ـ  مؤسسة الشھيد 

٨١،٠٠٠ـ  جمعية الحركة االجتماعية 

٣٠٠،٠٠٠ـ  جمعية مدرار 

٣٠،٠٠٠ـ  جمعية جاد ـ  جمعية الشبيبة ضد المخدرات 

٢٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ـ  مؤسسات االمام الصدر 

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٢٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠،٠٠٠ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٦٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٩،٢٠٠،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٩،٢٠٠،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٢٠٠،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٩،٦٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠١٩،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢،٨٩٢،٨٥٦،٧١٦٩٠٣،٣٨٩،١٧٦١،٩٨٩،٤٦٧،٥٤٠مجموع الفصل رقم  

٤٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠٩٠٠٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٣٥٠٢،٢٥٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٧٥٦٧٥مالبس١

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٧٥٦٧٥محروقات سائلة١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مواد مخبرية٢

٤٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠٠٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠لوازم متخصصة١

٨٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠،٩٨٠٨،٠٢٠١٢،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٧٥٦٧٥

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٠٠٩٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠٩٠٠٨،١٠٠مطبوعات٢

٤٥٠٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠،٣٥٠٢،٢٥٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤،٩٠٠١٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٩،٠٠٠٥٠،٩٠٠٨،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٧،٤٠٠٧،٤٠٠اجور االجراء٢

٢٥١،٨٠٠٥١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٩٦٤،٠٩٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤،٠٠٠٥،٥٠٠٣٨،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨،٠٩٦٩،٥٩٦٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٧٦٠١،٧٦٠مكافاءات١

٥١،٧٦٠١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥٠،٨٥٦١١٢،٣٥٦٣٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٦٧٥٦٧نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٦٧٥٦٧مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٦٧٥٦٧مجموع البند  رقم  

٧٢٥٢٣١،٤٠٣١٧١،٨٤٣٥٩،٥٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٥،٧٥٠٧٥،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٥،٧٥٠٧٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٥،٧٥٠٧٥،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٥،٧٥٠٧٥،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣١٥،١٥٣١٧٩،٨٤٣١٣٥،٣١٠مجموع الفصل رقم  

٤٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢٢٢
٧٣١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  تفعيل وتجديد المستشفيات الحكومية 

وتأھيل العاملين فيھا 

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٧٣١١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٢١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٢،٩٠٨،١٧١،٨٦٩٩٢٨،٥٦٩،٠١٩١،٩٧٩،٦٠٢،٨٥٠مجموع الباب  رقم  

٤٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٠٥،٠٠٠٣٧،٠٩٠٣٦٧،٩١٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٣،٢٠٠١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١٩،٠٠٠٤٩،٢٩٠٣٦٩،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٧٠٠٧،٥٦٠٤،١٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣،٢٠٠٩،٠٦٠٤،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥٠٠-١،٠٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٠٠-٥١،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٧٢١٥،٥٠٠٢١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٦،٠٠٠٣،٥٠٠٢،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٦،٠٠٠٣،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧١٤،٧٠٠٣١٨،٨٥٠٣٩٥،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠بريد١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٥٠٠٨،٥٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٩،٠٠٠٩،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٦٦٢،٣٠٠١٥٧،٣٠٠٥٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠تامين١

٥٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٨٠،٠٠٠١٦٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٩١٣،٨٠٠١،٣٩٣،٨٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٧،٧٨٠-١،١٠٠،٠٠٠١،١٣٧،٧٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٧،٧٨٠-١١،٢٠٣،٥٠٠١،٢٤١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٩٠٠،٠٠٠٥،٨٨٣،٣٢٠١٦،٦٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦،١٥٦،٠٠٠٦،١٣٩،٣٢٠١٦،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٦٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٦٣٤،٠٠٠٤٨٤،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١١،٠٦٣،٥٠٠٧،٩٣٤،٦٠٠٣،١٢٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٢٥٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠٣،٠٣٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٢٥٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠٣،٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢،٠٠٠-١،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٢،٠٠٠-٥١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٢٦١،٥٠٠٢٣٣،٥٠٠٣،٠٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١١٦،٩٥٣،٥٠٠٩،٨٨٠،٧٥٠٧،٠٧٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤٩٠

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٢،٠٠٠،٠٠٠ـ  مساھمة الھراءات مرفأ بيروت 

١٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٤١٥،٠٠٠٥،٤١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٤١٥،٠٠٠٥،٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٤١٥،٠٠٠٥،٤١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٤١٥،٠٠٠٥،٤١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٤،٤٨٨،٥٠٠١٠،٠٠٠،٧٥٠٣٤،٤٨٧،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٤٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٥،٧٩٠٣،٥٧٩٣٢،٢١١قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٠٢٧٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٩،٠٦٠٥،٣٤٩٣٣،٧١١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠٦٧٥٨٢٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤،٥٠٠٢،٦٧٥١،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،١٠٠٤،٠٥٠٤،٠٥٠محروقات سائلة١

٣٨،١٠٠٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٤،٠٠٠١،٠٠٠٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٤،٠٠٠١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨٣،٦٠٠١٨،٣٦٠١٦٥،٢٤٠مبيدات١

٥١٨٣،٦٠٠١٨،٣٦٠١٦٥،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠٢٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  ثمن شراء القمح والشعير لعام  

٦١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠

٧١٩،٠٠٠١٧،٩٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٢٠،٢٥٨،٢٦٠٥٠،٠٤٩،٣٣٤٧٠،٢٠٨،٩٢٦مجموع البند  رقم  

٤٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،١٥٥-١٨٢،٧٠٠٢٠٢،٨٥٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٧٣٥،٠٠٠٣،٧٦٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٧،٦٨٢،٧٠٠٣،٩٣٧،٨٥٥٣،٧٤٤،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠

٢١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠٢،٧٠٠٢٤،٣٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٣٥،١٢٥٩،٢٢٥٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٠٠٠١،٢٦٠٢،٧٤٠تامين١

٥٤،٠٠٠١،٢٦٠٢،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠١،٠١٣٩٨٧استئجار سيارات واليات١

٦٢،٠٠٠١،٠١٣٩٨٧مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٣،٠٠٠١١،٧٠٠١١،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٣،٠٠٠٦١،٧٠٠٦١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٨٦١،٦٧٥٤،٠١٩،١٥٣٣،٨٤٢،٥٢٢مجموع البند  رقم  

٤٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٩،٥٠٠٦٦،٧٥٠٢،٧٥٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٩،٥٠٠٦٦،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣١٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٠٧،١٧٠٥٩٤،٤٢٠٢١٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩،٠٠٠٧،٢٠٠١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٩،٠٠٠٧،٢٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٣٧،٠٠٠٥٣٥،٢٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١١٢٩،٤٦٤،١٠٥٥٥،١٩٨،١٠٧٧٤،٢٦٥،٩٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٦٣،٨٧٨٣٦٣،٨٧٨تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٦٣،٨٧٨٣٦٣،٨٧٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٦٣،٨٧٨٣٦٣،٨٧٨مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٦٣،٨٧٨٣٦٣،٨٧٨مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢٩،٨٤٦،٩٨٣٥٥،٢١٧،١٠٧٧٤،٦٢٩،٨٧٦مجموع الفصل رقم  

٥٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢٢٣
٤٩٠

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس- االقتصاد و التجارة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٠٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠٠،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-١٤٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٤٩٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٣٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣١٧٤،٣٣٥،٤٨٣٦٥،٥١٧،٨٥٧١٠٨،٨١٧،٦٢٦مجموع الباب  رقم  

٥٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٨٢٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠٥،٥٠٠٨٠،٥٠٠٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مالبس١

١،٣٥٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١،٢٨٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠٧٦٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٠٠١،٠٠٠٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،١٦٩،٦٠٠١٢٢،٥٠٠٢،٠٤٧،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٠٠٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠٣،٧٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠٤،٠٠٠٣٦،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٤،٣٤٠،٠٠٠٣٠٩،٠٠٠٤،٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨٠،٠٠٠٥٠،٧٦٠٢٩،٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٦،٤٠٠١٧٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠،٠٠٠٩،٠٠٠٧١،٠٠٠

٧٦١٦،٤٠٠٤١٦،١٦٠٢٠٠،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨،٠٣١،٥٠٠٩٢٨،١٦٠٧،١٠٣،٣٤٠مجموع البند  رقم  

٥٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٧٦٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٧٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٧٦٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٧٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٢٨٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

١،٣٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠٥،٦٥٠٤،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٩٣٢،٥٠٠٣٣٣،١٥٠١،٥٩٩،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٥٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠تامين١

٥٤٥٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨٠،٠٠٠١٩٥،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨٨٠،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠٦٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥،١١٢،٥٠٠١،٧١٣،١٥٠٣،٣٩٩،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٥٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٨،٧٠١،٠٠٠١٨،٤٠٠،٠٠٠٣٠١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٨،٨٠٤،٥٠٠١٨،٥٠٣،٥٠٠٣٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥٠،٠٠٠-٥،٣٥٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥،٠٠٠-٢،١٠٠،٠٠٠٢،١٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٨٥،٠٠٠-٢٧،٤٨٦،٠٠٠٧،٧٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٠،٠٠٠٢١،٠٠٠١٨٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٠٤٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠١١،٣٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٣،٢٥٠،٠٠٠١،٦٧١،٠٠٠١١،٥٧٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٠٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٩،٨٤٠،٥٠٠٢٨،٠١٠،٥٠٠١١،٨٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩٠،٠٠٠١٠،٨٠٠٧٩،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٩٠،٠٠٠١٠،٨٠٠٧٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٦،٠٠٠٥،٠٠٠١١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

ـ  مكافحةاالمراض واالوبئة واالفات 

٢،٠٠٠،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠١،٦٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

:بما فيھا

ـ حلقات التدريب 

ـ مكافحة االمراض واالوبئة واالفات 

ـ تطوير وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة 
وادخال اصناف وتقنيات جديدة

ـ  شراء عبوات بالستيكية لزوم المشاتل 

٩٢،٠١٦،٠٠٠٣٨٥،٠٠٠١،٦٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،١٣٦،٠٠٠٤٢٥،٨٠٠١،٧١٠،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٥٥،١٢٠،٥٠٠٣١،٠٧٧،٦١٠٢٤،٠٤٢،٨٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٢٨،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٢٨،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٦٠،٨٢٨٣٤٥،٥٢٨١٥،٣٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٦٠،٨٢٨٣٤٥،٥٢٨١٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٨٨،٨٢٨٨٥٥،٥٢٨٣٣،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٨٨،٨٢٨٨٥٥،٥٢٨٣٣،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٩،٦١٣،٢٥٠١٩،٦١٣،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٩،٦١٣،٢٥٠١٩،٦١٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٦١٣،٢٥٠١٩،٦١٣،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٩،٦١٣،٢٥٠١٩،٦١٣،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٥،٦٢٢،٥٧٨٣١،٩٣٣،١٣٨٤٣،٦٨٩،٤٤٠مجموع الفصل رقم  

٥٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٣

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

الصيد البري والبحري

مواد استھالكية ١١

مواد زراعية٦
١،٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مواد علفية٢

٦١،٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٣١،٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

مبيدات٥
٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠اسمدة١

١٤،٤٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠١٢،٦٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٦١٦،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٨٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٥٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٥٤،٥٠٠٤،٦٠٤،٥٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٦١،٠٥٤،٥٠٠١٠،٦٠٤،٥٠٠٥٠،٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

مواد استھالكية ١١

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠ادوية١

٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٤١٢،٠٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠١٠،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٤٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

٦١،٤٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣،٤٠٠،٠٠٠١،٨٥٠،٠٠٠١١،٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٣،٧٥٠ـ  المركز الدولي لألمراض الحيوانية السارية 

٢١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٤١٣،٥٢٣،٧٥٠١،٩٧٣،٧٥٠١١،٥٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠١،٥٠٠٨،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٠٠٠١،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٨،٠٠٠٦٩،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١٧٨،٠٠٠٦٩،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٦،٢٥٦،٢٥٠١٢،٨٤٧،٧٥٠٦٣،٤٠٨،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٨٢،٥٠٠٩٨٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٨٢،٥٠٠٩٨٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٨٢،٥٠٠٩٨٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٨٢،٥٠٠٩٨٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٣٥٠١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٢،٠٠٠١٠،٨٥٠٨١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠٦،٠٠٠١٧٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٨٥،٤٠٠١١،٤٠٠١٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٧٣،٣٠٠٧٣،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٦٠،٧٠٠١٠٢،٣٠٠٢٥٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠١،٣٥٠٦٥٠بريد١

٣٢،٠٠٠١،٣٥٠٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٠٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤١٥٩،٨٠٠٥٦،٨٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٠٠٠٣،٦٠٠٤،٤٠٠تامين١

٥٨،٠٠٠٣،٦٠٠٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠٤٩،٥٠٠٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠،٠٠٠٦٩،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٩٤،٨٠٠٣٨١،٢٥٠١١٣،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٥١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٦٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥١٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٤٦٠٧،٤٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٦٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠٦٦٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٧٧٥،٤٦٠١١٠،٤٦٠٦٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٠١،٤٦٠١،٤٣٦،٤٦٠٦٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٧٠٠٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(بما فيھا نفقات تثقيف وتدريب تعاوني )

٩٦٢،٧٠٠٦٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٢،٧٠٠٧٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٣،٠٢٩،٦٦٠١،٩٩٢،٧١٠١،٠٣٦،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤،٠٤٧،١٦٠٢،٠٢٧،٧١٠٢،٠١٩،٤٥٠مجموع الفصل رقم  

٥٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٤
٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٤٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٥
٤٨٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - الدوائر اإلدارية والفنية

بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣،٤٨٣،٥٠٠١٣،٤٨٣،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٥٤،٥٠٠٩٤٥،٥٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٧،٤٨٣،٥٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٩٤٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٧،٤٨٣،٥٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٩٤٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢١٧،٤٨٣،٥٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٩٤٥،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥١٧،٤٨٣،٥٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٩٤٥،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤١٧٦،٩٩٧،٤٨٨٦٥،٧٥٠،٥٩٨١١١،٢٤٦،٨٩٠مجموع الباب  رقم  

٥٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١،٠٥٠١،٤٧٣١٩،٥٧٧قرطاسية للمكاتب١

٩٣٣٩٣٣كتب ومراجع وصحف٢

١٦٢١٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢،١٤٥٢،٥٦٨١٩،٥٧٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠١،٨١٤١،١٨٦محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠١،٨١٤١،١٨٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٥،٠٠٠-٧٦٨،٢٠٠٨٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٤،٣٤٥٨٧،٥٨٢٦،٧٦٣مجموع البند  رقم  

٥٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥،٠٠٠-١٦٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥،٠٠٠-١١٦٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠٩٠٧١،٠٩٣

٢٢،٠٠٠٩٠٧١،٠٩٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٩٧٩٢١اعالنات١

٢٣،٠٤٠١،٨٤٣٢١،١٩٧مطبوعات٢

٤٢٤،٠٤٠٢،٨٢٢٢١،٢١٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٠٠٠٧٢٠١،٢٨٠تامين١

٥٢،٠٠٠٧٢٠١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٤٣٢٦٨استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٤٣٢٦٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٩٦،٧٤٠١٧٨،٠٨١١٨،٦٥٩مجموع البند  رقم  

٥٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٣،١٠٣،٥٠٠٤،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٦٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٧٠٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠١،٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٨٠٨،٣٠٠٤،٤٧٨،٣٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١،٦٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

 مليار إشتراكات البريد باتحاد١٫٥ـ  منھا  
البريد العالمي

٦١،٦٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٦٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٧٥٦٧٥نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٠٠١،٠٠٠٢٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٢٠٠٣،٠٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٨٧٥٣،٦٧٥٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٦،٧٠٣،٢٦٠٤،٨٤٧،٦٣٨١،٨٥٥،٦٢٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٠،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٥٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٠٤١٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩،٠١٣،٢٦٠٤،٩٣٧،٦٣٨٤،٠٧٥،٦٢٢مجموع الفصل رقم  

٥٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٥٢٠٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠٥٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٥٢٠٥مجموع البند  رقم  

٥٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٤٠٠١،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٥٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٣،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٣٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٨٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٢٠٨،٠٠٠٢٤٨،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٣٣٨،٠٠٠٣،٤٧٣،٠٠٠٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨،٦٤٠٨،٦٤٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨،٦٤٠٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٣،٥٠٠٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨٢،١٤٠٨٢،١٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤،٤٢٣،٠٩٥٣،٥٥٨،٠٩٥٨٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٣٤٧،٥٠٠٢،٣٤٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٣٤٧،٥٠٠٢،٣٤٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٣٤٧،٥٠٠٢،٣٤٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٣٤٧،٥٠٠٢،٣٤٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦،٨٧٥،٥٩٥٣،٦٦٣،٠٩٥٣،٢١٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٩٤٤١،٩٤٤كتب ومراجع وصحف٢

١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع البند  رقم  

٥٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٦٢٠١،٦٢٠

٢١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠بريد١

٣٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠اعالنات١

١٩٦،٠٠٠١٩،٦٠٠١٧٦،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٧٨٠٣،٧٨٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٢١،٣٨٠٤٤،٩٨٠١٧٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٣١،٥٠٠١٥٥،١٠٠١٧٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٥٠٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٠٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١،٠٠٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،١٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مكافاءات١

٥١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٠،١١٩،٢٠٠٢٤،٥٥٩،٢٠٠٥،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٣٧،٥٥٠،٦٤٤٣١،٨١٤،٢٤٤٥،٧٣٦،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٥،٧٥٠،٠٠٠١٥،٧٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٥،٧٥٠،٠٠٠١٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥،٧٥٠،٠٠٠١٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٥،٧٥٠،٠٠٠١٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٤،١٠٠،٦٤٤٣٢،٦١٤،٢٤٤٢١،٤٨٦،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٤٠٠٣،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٥٠،٤٠٠٦٤،٤٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٣٧٠،٠٠٠٦،٣٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٥٠٠٤،٥٠٠

٧٦،٥٩٩،٥٠٠٦،٥٩٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،١٤٩،٩٠٠٦،٦٦٣،٩٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

بريد٣
١،٦٢٠١،٦٢٠بريد١

٣١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠١٧،٢٨٠٢،٧٢٠اعالنات١

٧٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٧٢٠،٠٠٠٨٧،٢٨٠٦٣٢،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٢١،٦٢٠٨٨،٩٠٠٦٣٢،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٥٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦١،٠٠٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٤٠،٠٠٠٨٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧٠٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٧٦١،٠٠٠١،٢٥٦،٠٠٠٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٩،٦٣٧،٥٢٠٨،٠١٣،٨٠٠١،٦٢٣،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٦٨،٧٥٠٧٦٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٦٨،٧٥٠٧٦٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٦٨،٧٥٠٧٦٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٦٨،٧٥٠٧٦٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١٠،٧٢١،٢٧٠٨،٣٢٨،٨٠٠٢،٣٩٢،٤٧٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٤،٠٠٠٦،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨،٠٠٠١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٣٨٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢،٠٠٠-٤٦١٨٩،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٣٨،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٥
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٧٩،٨٤٦-٤،٢٧٤،٩٩١٤،٧٥٤،٨٣٧مساھمة للرواتب واألجور١

٨١٢،٧١٨٦٥٧،٥٦٥١٥٥،١٥٣مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٢٤،٦٩٣-١٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٤،٦٩٣-١٤٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع البند  رقم  

٣٢٤،٦٩٣-٤٦١٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٤،٦٩٣-٢٣٥٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٥٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٦
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٢،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٤،٦٢٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢٠٢،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٤،٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٢،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٤،٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٢٠٢،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٤،٦٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦٢٠٢،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٤،٦٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٢٨٨،١٣٤،٤٧٨٢٤٢،٦٣٤،١٧٩٤٥،٥٠٠،٢٩٩مجموع الباب  رقم  

٥٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٦٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٨٠٠٥،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٦٦،٨٠٠٤٢،٨٠٠٣٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٠٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦٩٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٥،٩٤٠٢،٠٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٢٥،٠٠٠١٠١،٩٤٠٧٢٣،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠١٤،٨٥٠٥،١٥٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠١٤،٨٥٠٥،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠مبيدات١

٥٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٩٧،٧٠٠٢٧٧،٧٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٥١١،٥٠٠٤٣٨،١٩٠١،٠٧٣،٣١٠مجموع البند  رقم  

٥٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٦،٠٠٠٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠

٢٦٦،٠٠٠٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠بريد١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٧٩٢،٠٠٠٨٥،٠٠٠٧٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٠٦،٥٠٠٩٩،٥٠٠٧٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٧٧٠،٥٠٠١،٠٢٦،٠٠٠٧٤٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٣،٠٠٠-٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٣،٠٠٠-١٣،٥٠٣،٥٠٠٣،٥٧٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٠٠،٠٠٠١،٣٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٧١١،٠٠٠١،٦٨٦،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٥١٥،٠٠٠٧٧٥،٠٠٠٢،٧٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٧٤٥،٥٠٠٦،٠٥٣،٥٠٠٢،٦٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٤٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٤٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٥،٠٠٠١٣٤،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٢١٢،٥٢٢،٥٠٠٨،٠٠١،٦٩٠٤،٥٢٠،٨١٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٨٢١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

النقابات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٠٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

٢١،٠٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢١١،٠٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٨٠٦،٢٥٠٣،٨٠٦،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٨٠٦،٢٥٠٣،٨٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٨٠٦،٢٥٠٣،٨٠٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٨٠٦،٢٥٠٣،٨٠٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٧،٨٥٨،٧٥٠٩،٢٨١،٦٩٠٨،٥٧٧،٠٦٠مجموع الفصل رقم  

٥٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠١١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٧٨٢،٥٥٥،٣٧٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان
االجتماعي منھا

٦٠٤،٩٩٦،٢٨٦ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٥٤٨،٩٦٠،٠٠٠المرض واالمومة 

٣٥،١٣١،٧٢٥السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٢٦٨،٤٩٧تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٣٦،٠٦٤اشتراكات المخاتير 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

ـ جزء من القسط المتوجب والمذكور في 
٢٠١٩قانون  موازنة العام 

٦٢٤،٢٠٠،٠٠٠

١١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٧٨٢،٥٥٥،٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٧٨٢،٥٥٥،٣٧٠مجموع البند  رقم  

١٠١١١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٧٨٢،٥٥٥،٣٧٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٨٤١،١٤٩-٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٤٦،١٥٥،١٣٨*إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٨،٧٧٣،٠٦٣ـ  المرض واالمومة 

٩،٦٥١،٩٦٠ـ  تعويضات عائلية 

١٧،٧٣٠،١١٥ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

٧،٠٠٠،٠٠٠* تسويات نھاية الخدمة

٣،٨٤١،١٤٩-١٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع الفقرة  رقم  

٣،٨٤١،١٤٩-١٤٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع البند  رقم  

٣،٨٤١،١٤٩-١٠٩١٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٦١،٣٠٢،٣٥١،٤٢٤٥٢٣،٦٣٧،٢٠٣٧٧٨،٧١٤،٢٢١مجموع الفصل رقم  

٥٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٧
٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل

العمالة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٦٨٦،٦٥٨٢،٦٨٦،٦٥٨مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٦٧،٨٢٢١،٠٦٧،٨٢٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع البند  رقم  

٤١٢٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الفصل رقم  

١٦١،٣٢٣،٩٦٤،٦٥٤٥٣٦،٦٧٣،٣٧٣٧٨٧،٢٩١،٢٨١مجموع الباب  رقم  

٥٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٢٧،٣٦٠٦٠،٠٠٠٨٦٧،٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٧٨،٣٦٠١١١،٠٠٠٨٦٧،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٢٨٠٥،٠٠٠٣،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٨،٢٨٠٥،٠٠٠٣،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٢٣٨٣،٠٠٠٢،٢٣٨محروقات سائلة١

٣٥،٢٣٨٣،٠٠٠٢،٢٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٦٥٠٢،٦٥٠مبيدات١

٥٢،٦٥٠٢،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٧،٥٠٠٢٤٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٧٧١١،٥٠٠٧١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٧٠٦،٠٢٨٨٣٣،١٥٠٨٧٢،٨٧٨مجموع البند  رقم  

٥٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٩،٠٠٠١،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٩٩١٣،٠٠٠٩٩١بريد١

٣٣،٩٩١٣،٠٠٠٩٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٦٩٦٦،٠٠٠٦٩٦اعالنات١

٦٢٧،٧٥٠٥٠،٠٠٠٥٧٧،٧٥٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

٤٦٨،٧٢٠٤٦٨،٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٤١،١١١،٠٤١٥٣٢،٥٩٥٥٧٨،٤٤٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٣٤٨٣،٣٤٨تامين١

٥٣،٣٤٨٣،٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٨٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٣،٢٠٠١٣٣،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩١٣،٢٠٠٩١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٠٥١،٥٨٠١،٤٧١،١٤٣٥٨٠،٤٣٧مجموع البند  رقم  

٥٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٥٣،٥٠٠٨٥٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٠٠،٠٠٠-٩،١٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤٠٠،٠٠٠-٢٩،١٣٦،٠٠٠٩،٥٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،١٠٩،٦٠٠٦٣٨،٧٠٠٤،٤٧٠،٩٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥،١١٥،٩٠٠٦٤٥،٠٠٠٤،٤٧٠،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مكافاءات١

٥٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥،١٢٧،٠٠٠١١،٠٥٦،١٠٠٤،٠٧٠،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦١٢،٣٦٠٦١٢،٣٦٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦،٨٠٠ـ  مساھمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤،٠٠٠ـ  مساھمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

٢٩،١٦٠ـ  مساھمة لنقابة مصوري الصحف 

٣٢،٤٠٠ـ  مساھمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

٢٦١٢،٣٦٠٦١٢،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٤٢،٣٦٠٣٠،٠٠٠٦١٢،٣٦٠مجموع البند  رقم  

٥٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٦،٩٦٠٢٤٦،٩٦٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٢،٣٠٠٤٢،٣٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٨٩،٢٦٠٢٨٩،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤،٠٠٠٣،٥١٠٤٩٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٤،٠٠٠٣،٥١٠٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠،٠٠٠٢٧،٩٠٠٢،١٠٠دراسات١

٥٣٠،٠٠٠٢٧،٩٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠،٠٠٠١٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٣،٢٦٠٣٣٦،٦٧٠٦،٥٩٠مجموع البند  رقم  

٨٥١١٩،٨٧٠،٢٢٨١٣،٧٢٧،٠٦٣٦،١٤٣،١٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦،٧٥٠١٦،٧٥٠تعويضات عائلية١

٣١٦،٧٥٠١٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٦،٧٥٠٢٦٦،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٦،٧٥٠٢٦٦،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٣٨٧،٥٠٠٧،٣٨٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٣٨٧،٥٠٠٧،٣٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٣٨٧،٥٠٠٧،٣٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٣٨٧،٥٠٠٧،٣٨٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٧،٥٢٤،٤٧٨١٣،٩٩٣،٨١٣١٣،٥٣٠،٦٦٥مجموع الفصل رقم  

٥٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموسيقى في لبنان

٢٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٨،٤٠٠١٠،٠٠٠١٤٨،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٦٥،٢٠٠١٦،٨٠٠١٤٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،١١٩،٥٠٠٩٥،٠٠٠٢،٠٢٤،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٥٠٠٣،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢،١٢٣،٠٠٠٩٨،٥٠٠٢،٠٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،١٥٠٢،١٥٠محروقات سائلة١

٣٢،١٥٠٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٠٧٠٢،٩٣٠مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٠٧٠٢،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠٢٧،٩٢٠٩٢،٠٨٠

٧٦٣٤،٠٠٠٥٤١،٩٢٠٩٢،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٩٢٩،٣٥٠٦٦١،٤٤٠٢،٢٦٧،٩١٠مجموع البند  رقم  

٥٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠١٦،٧٨٥٨،٢١٥

٢٢٥،٠٠٠١٦،٧٨٥٨،٢١٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٣٠٦٣٠بريد١

٣٦٣٠٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٣٣،٤٨٠٢،٠٠٠٣١،٤٨٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٠،٠٠٠٧٣٦،٥٦٠٢٦٣،٤٤٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٠٥٥،٢٨٠٧٦٠،٣٦٠٢٩٤،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٣٦٥٨،٣٦٥تامين١

٥٨،٣٦٥٨،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠١٠٠،٣٥٠٤٩،٦٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٥،٠٠٠١٠٥،٣٥٠٤٩،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٢٤٤،٢٧٥٨٩١،٤٩٠٣٥٢،٧٨٥مجموع البند  رقم  

٥٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٢٥،٠٠٠-٤،١٠٠،٠٠٠٤،٣٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٥،٠٠٠-٢٤،١٠٠،٠٠٠٤،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٣٦٠٣،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٤٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠١،٩٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٤٠٨،٣٦٠٤٤٨،٣٦٠١،٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦،٦٢٠،٣٦٠٤،٨٨٥،٣٦٠١،٧٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٩،١٥٠١٩،١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٣،٧٥٠٢٢،٧٥٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٥٢٨٣،٥٢٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٥٢٨٣،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٧٢٠٧٢٠دراسات١

٥٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠٢،٥١٠٩٩٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٥٠٠٣،٥١٠٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٢،٤٩٨٣٠،٥٠٨١،٩٩٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢١٠،٩٧٦،٤٨٣٦،٦١٨،٧٩٨٤،٣٥٧،٦٨٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٤،٢٩٤،٩٨٣٦،٧٨٧،٢٩٨٧،٥٠٧،٦٨٥مجموع الفصل رقم  

٥٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٢٩
٨٥٣

الجزء االول
وزارة االعالم

تلفزيون لبنان - االعالم

تمويل الخدمات

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١،٧١٥،٠٠٠١١،٠٤١،٠٠٠٦٧٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٧٤،٠٠٠-٦،٤٥٤،٩٠٠٧،١٢٨،٩٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٣١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٣٠
٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع - االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٢٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٥٠٠،٠٠٠٧١٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٧٦٢،٥٠٩،٣٦١٤٠،٦٨٣،٨١١٢١،٨٢٥،٥٥٠مجموع الباب  رقم  

٥٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٢،١٦٠٨٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٦٢،٠٠٠١٤١،٦٦٠٣٢٠،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧٠،٠٠٠٤٣،٥٠٠٢٢٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠،٠٠٠٢١،٣٠٠٧٨،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠٢،٧٠٠١٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٨٥،٠٠٠٦٧،٥٠٠٣١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨٠،٠٠٠١١٤،٣٠٠٦٥،٧٠٠محروقات سائلة١

٣١٨٠،٠٠٠١١٤،٣٠٠٦٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٧٨،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠٣،٦٠٠٢١،٤٠٠

٧٦٠٢،٨٠٠٥٨١،٤٠٠٢١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٦٢٩،٨٠٠٩٠٤،٨٦٠٧٢٤،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٥٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠١٠،٥٣٠٢٩،٤٧٠

٢٤٠،٠٠٠١٠،٥٣٠٢٩،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥،٠٠٠٦،٧٥٠١٨،٢٥٠بريد١

٣٢٥،٠٠٠٦،٧٥٠١٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠اعالنات١

٢٠٢،٥٠٠٢٠،٢٥٠١٨٢،٢٥٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٠٦،١٠٠٩٥،٨٥٠٤١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٠،٠٠٠٨،١٠٠٥١،٩٠٠تامين١

٥٦٠،٠٠٠٨،١٠٠٥١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠٩٠٠٩،١٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٠٠٠٩٠٠٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٦،٥٠٠٤٣،٠٠٠٤٣،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٩٨٦،٥٠٠٤٣،٠٠٠٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٧٧،٦٠٠١٧٥،١٣٠٦٠٢،٤٧٠مجموع البند  رقم  

٥٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠٠،٠٠٠-٢،٣٢٠،٠٠٠٢،٤٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٢،٤٢٣،٥٠٠٢،٥٢٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦١،٠٠٠١،٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٠٩،٦٠٠٢٦٩،٦٠٠١،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٠٠٢،١٠٠٣،٨٦٢،١٠٠١،١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٨،٤٠٠-١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٨،٤٠٠-٦١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٤٠٠-١٤١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٠٠،٠٠٠٢٢٠،٥٠٠٤٧٩،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٠٠،٠٠٠٢٢٠،٥٠٠٤٧٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٥،٠٠٠١،٣٥٠١٣،٦٥٠دراسات١

٥١٥،٠٠٠١،٣٥٠١٣،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢١،٠٠٠١٣،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٣٦،٠٠٠٢٣٤،٨٥٠٥٠١،١٥٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠٨،١٦٣،١٠٠٥،٢١٢،٩٤٠٢،٩٥٠،١٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥١،٥٠٠٥٠،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٥١،٥٠٠٥٠،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٨،٥٠٠٨٧،٠٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٨،٥٠٠٨٧،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٥٠٨،٧٥٠٢،٥٠٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٥٠٨،٧٥٠٢،٥٠٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٠٨،٧٥٠٢،٥٠٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٥٠٨،٧٥٠٢،٥٠٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٠،٧٦٠،٣٥٠٥،٢٩٩،٩٤٠٥،٤٦٠،٤١٠مجموع الفصل رقم  

٥٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٥،٣٩٠١١،٠٧٨٤٤،٣١٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٨،٣٩٠١٤،٠٧٨٤٤،٣١٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٦،٠٠٠٥،٣٠٠١٢٠،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠،١٩٢٦،٣٠٠٩٣،٨٩٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥١،١٩٢١٦،٦٠٠٢٣٤،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مواد مخبرية٢

٤١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٦،٥٠٠٧٦،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢،٠٠٠١٨،٠٠٠

٧١٩٩،٥٠٠١٨١،٥٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٦٢،٨٨٢٢٣٤،٩٧٨٤٢٧،٩٠٤مجموع البند  رقم  

٥٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠بريد١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠١٠،٠٠٠٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٤،٨٠٠٢٠،٨٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠٩١،٠٠٠تامين١

٥١٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠١٨٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٥٠،٠٠٠١٤١،٠٠٠٢٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٦٩،٣٠٠١٨٨،٣٠٠٣٨١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٤٠٨،٢٨٥١،٣٩٩،٠٠٠٩،٢٨٥رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٤٠٨،٢٨٥١،٣٩٩،٠٠٠٩،٢٨٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٨٧،٠٠٠٢٨٣،٠٠٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢،٠٠٠-١٤٦،٠٠٠١٥٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٨،٠٠٠-٢٤٣٣،٠٠٠٤٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٠٠٠٩،٦٠٠٢٠،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٣٢،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٩٠٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٠٦٢،٠٠٠١٣٤،٦٠٠٩٢٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٥٣،٢٨٥١،٩٩٩،٦٠٠٩٥٣،٦٨٥مجموع البند  رقم  

٥٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠٥،٠٠٠٦٢،٠٠٠١٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٤،٤٠٨،٤٦٧٢،٥٠٢،٨٧٨١،٩٠٥،٥٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٣٨٠،٩٦٤١،٣٨٠،٩٦٤تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٣٨٠،٩٦٤١،٣٨٠،٩٦٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٣٨٠،٩٦٤١،٣٨٠،٩٦٤مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٣٨٠،٩٦٤١،٣٨٠،٩٦٤مجموع الوظيفة رقم 

٣٥،٨٣١،٤٣١٢،٥٤٤،٨٧٨٣،٢٨٦،٥٥٣مجموع الفصل رقم  

٥٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٤١،٠٠٠٤٤١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٤١،٠٠٠٤٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٤١،٠٠٠٤٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٤١،٠٠٠٤٤١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٦٧٥٣٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٥،٠٠٠٢٠،٦٧٥٧٤،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠١٣،٥٠٠١٦٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠٩٠٠١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٨١،٠٠٠١٤،٤٠٠١٦٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٧٩،٧٥٠محروقات سائلة١

٣١٠٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٧٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٤٤٠١،٤٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٥،٠٤٠٩٦٠

٧٥٠،٦٤٠٤٩،٦٨٠٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٢٦،٦٤٠١٠٥،٠٠٥٣٢١،٦٣٥مجموع البند  رقم  

٦٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٠،٠٠٠١٤،٩٥٠١٥،٠٥٠

٢٣٠،٠٠٠١٤،٩٥٠١٥،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠١،٣٥٠١،٦٥٠بريد١

٣٣،٠٠٠١،٣٥٠١،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٦٠٠٢،٦٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠٣٥،٠٠٠٤٦،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٥،٥٠٠٣٨،٥٠٠٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠،٠٠٠٥،٤٠٠١٤،٦٠٠تامين١

٥٢٠،٠٠٠٥،٤٠٠١٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧،٢٠٠٧،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٣٧،٢٩٦٥٢،٧٠٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٧،٢٠٠٤٤،٤٩٦٥٢،٧٠٤مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٣٠،٧٠٠٣٩٩،٦٩٦١٣١،٠٠٤مجموع البند  رقم  

٦٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢،٠٠٠-١٦٨،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٢،٠٠٠-٢١٦٨،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٠٠٠٥،٦٠٠١٤،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٦٠،٠٠٠٣٥،٦٠٠٢٢٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤١،٠٠٠٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٤١،٠٠٠٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٨٩،٠٠٠٦٦٠،٦٠٠٢٢٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس 
والزھراني العادة بناء الخزانات

١١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠٢،٧٠٠٧،٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠٢،٧٠٠٧،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٢٠٢،٥٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،١٥٠٥،٨٥٠٧،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١١٦،٨٥٩،٤٩٠٩،٢٧١،١٥١٧،٥٨٨،٣٣٩مجموع الوظيفة رقم 

٤١٧،٣١٠،٤٩٠٩،٢٧٨،٦٥١٨،٠٣١،٨٣٩مجموع الفصل رقم  

٦٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢٠٦
٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

ھيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٢٤٧،٠٠٠٢،٢٤٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،٣٢٤،٢١٦٥،٣٢٤،٢١٦٣،٠٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٠،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١١٠،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٦١٠،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٨٤٤،٤٧٣،٤٨٧٢٤،٦٩٤،٦٨٥١٩،٧٧٨،٨٠٢مجموع الباب  رقم  

٦٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،٠٦٩،٥٠٠٤،٠٦٩،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٠٦٩،٥٠٠٤،٠٦٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٠٦٩،٥٠٠٤،٠٦٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،٠٦٩،٥٠٠٤،٠٦٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٠،٠٠٠١٨،٠٠٠١٦٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٤٤٥٥٥٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨٦،٠٠٠٢١،٤٤٥١٦٤،٥٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

١٨،٠٠٠١،٥٠٠١٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤١،٠٠٠٩،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٥٠٠١،٥٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥٢،٥٠٠١،٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٧٢٠٣،٠٠٠١٧٩،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٧٢،٥٠٠٢٣٣،٤٤٥٢٣٩،٠٥٥مجموع البند  رقم  

٦٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٤٠٠١،٦٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٩٣،٦٠٠٧،٥٠٠٨٦،١٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٤٨٣،٠٠٠٣،٨٢٠،٠٠٠٦٦٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٥٥٠،٠٠٠ـ  نفقات دعاية 

ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية 
ومنشورات

٤٥٠،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

١٠٠،٠٠٠ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

١،١١٣،٠٠٠ـ  نفقات مكاتب سياحية في الخارج 

٤٦،٧٩١،٦٠٠٦،٠٤٠،٥٠٠٧٥١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠تامين١

٥٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠،٠٠٠٥٠،٤٠٠٦٩،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٩١٥٠،٠٠٠٨٠،٤٠٠٦٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٠٨٣،٦٠٠٦،١٨١،٣٠٠٩٠٢،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٦٣٧،٠٠٠٤،٦٠٦،٠٠٠٣١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٧٤٠،٥٠٠٤،٧٠٩،٥٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٧،٠٠٠-٦٢٨،٠٠٠٦٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦١،٠٠٠١٦١،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٧،٠٠٠-٢٨٢٥،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٢١٨،٠٠٠٤٢٨،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤١،٧٦٠٤١،٧٦٠مكافاءات١

٥٤١،٧٦٠٤١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٨٢٥،٢٦٠٦،٠٦١،٢٦٠٢،٧٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٦٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٦٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩٢٤،٠٠٠٧٩٨،٠٠٠١٢٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٩٧٨،٠٠٠٨٥٢،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٧،٥٠٠٦٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥٠،٠٠٠-٨٦،٠٠٠٢٣٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٥٠،٠٠٠-٤٦٩٣،٥٠٠٨٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٧،٠٠٠٢٦،٠٠٠١١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥،٠٠٠٧،٠٠٠٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٢،٠٠٠٣٣،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٦١،٧٢٣،٥٠٠١،٧٢٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١١٨،٢٦٩،٨٦٠١٤،٣٥٤،٥٠٥٣،٩١٥،٣٥٥مجموع الوظيفة رقم 

٦١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣٢

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٥٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣٢٥٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٢،٩٣٩،٣٦٠١٤،٨٠٤،٥٠٥٨،١٣٤،٨٥٥مجموع الفصل رقم  

١٩٢٢،٩٣٩،٣٦٠١٤،٨٠٤،٥٠٥٨،١٣٤،٨٥٥مجموع الباب  رقم  

٦١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩٤،٤٠٠١٩،٤٤٠١٧٤،٩٦٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٣٨،٩٠٠٢٦٣،٩٤٠١٧٤،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٣٠،٠٠٠٣١،٥٠٠٥٩٨،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٥٠٠٥،٤٠٠٢،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٤٠،٢٠٠٣٩،٦٠٠٦٠٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣٥،٠٠٠١٨،٩٠٠١١٦،١٠٠محروقات سائلة١

٣١٣٥،٠٠٠١٨،٩٠٠١١٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠-٩،٠٠٠١٢،٦٠٠

٣،٦٠٠-٧١٤٨،٥٠٠١٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣٦٢،٦٠٠٤٧٤،٥٤٠٨٨٨،٠٦٠مجموع البند  رقم  

٦١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٢٩،٩٠٠١٥،١٠٠

٢٤٥،٠٠٠٢٩،٩٠٠١٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠بريد١

٣٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٠٠٠٥،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٢،١٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠١،٩٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٠٠٠٥،٦٢٥١،٣٧٥اعياد وتمثيل٣

٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية 
ومسرحية وبيناالت

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢،٥٨٠،٧٠٠٦٥٢،٣٢٥١،٩٢٨،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٠٠٠٦،٥٠٠٥٠٠تامين١

٥٧،٠٠٠٦،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧٥٠-٨،٠٠٠٨،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٧٥٠-٦٨،٠٠٠٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٦٠٠-٩٠،٠٠٠٩٣،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٦٠٠-٩١٣٠،٠٠٠١٣٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٣٩٣،٩٥٠١،٤٥٤،٣٢٥١،٩٣٩،٦٢٥مجموع البند  رقم  

٦١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٢،٦٠٠٣٠٢،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠٦،١٠٠٤٠٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٣٦،٠٠٠١،٤٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٦٩٣١٣،٦٩٣اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٤٨٥،٦٩٣١،٤٨٥،٦٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٢٠،٠٠٠١٢٧،٥٠٠٨٩٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٠٣٧،٤٠٠١٤٤،٩٠٠٨٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠مكافاءات١

٥١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٤١،٩٩٣٢،٠٤٩،٤٩٣٨٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٥٠٠٤،٤١٠٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١٦،٥٠٠١١٤،٤١٠٢،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١٩،٥٠٠١١٧،١١٠٢،٣٩٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٧،٨٣٣،٠٤٣٤،١٠٠،٤٦٨٣،٧٣٢،٥٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٦١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٨٠،٠٠٠ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط 
الثقافي

٣٥٠،٠٠٠

١٢٠،٠٠٠مساھمة في صندوق التعاضد الموحد  ـ

٢٥،٠٠٠ـ  مركز خان العسكر األثري 

ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت

١٠٠،٠٠٠

٢١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٦٠

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٤٠٠،٠٠٠ـ المركز الدولي لعلوم االنسان 

٢٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٠٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٣١٤،٢٢٠١،٣١٤،٢٢٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٣١٤،٢٢٠١،٣١٤،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٣١٤،٢٢٠١،٣١٤،٢٢٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٣١٤،٢٢٠١،٣١٤،٢٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٠،٨٦٤،٢٦٣٥،٦١٢،٤٦٨٥،٢٥١،٧٩٥مجموع الفصل رقم  

٦٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٨،٠٠٠١١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣٨،٠٠٠٢٠،٥٠٠١١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مالبس١

١،٤٤٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١،٣٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤٧٧،٠٠٠١٥٢،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مواد مخبرية٢

٤١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠مبيدات١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠لوازم متخصصة١

٨١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

١١٢،٠٤٦،٤٠٠٥٧٤،٥٠٠١،٤٧١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٣٢،٥٠٠١٧،٥٠٠

٢٥٠،٠٠٠٣٢،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٦٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٣٦٩،٠٠٠٣٦،٩٠٠٣٣٢،١٠٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٧١،٥٠٠٣٩،٤٠٠٣٣٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧١،٠٠٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥١٢،٥٠٠١٦٠،٩٠٠٣٥١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠-١٤٥٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٥٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،١٠٠،٠٠٠٥،١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦،٥٥٠،٠٠٠٦،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧،٨٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧،٨٢٢،٠٠٠١،٠٢٢،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٤،٨٥٢،٠٠٠٨،٠٧٧،٠٠٠٦،٧٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١٧،٤٦٦،٩٠٠٨،٨٥٤،٤٠٠٨،٦١٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٠٨،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٠٨،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٣،١٢٤،٩٠٠٩،١٦٢،٤٠٠١٣،٩٦٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٣١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢١،٩٨٤،٠٠٠٢١،٨٦١،٠٠٠١٢٣،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢٣،٠٠٠-٣٨٣،٦٩٠٥٠٦،٦٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤٠
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣٨،٠٠٠١٣٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،١٠٠٨،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٠١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨٣٥،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢١،٠٠٠١٢١،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤١٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٠٥٧،٤٥٨،٩٥٣٣٨،٢٤٤،٦٥٨١٩،٢١٤،٢٩٥مجموع الباب  رقم  

٦٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٩٢،٠٠٠٢٦،٠٠٠١٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٥٠٠٢،٠٢٥٥،٤٧٥مالبس١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢،٥٠٠٢،٠٢٥١٠،٤٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٢،٢٩٥١،٧٠٥مبيدات١

٥٤،٠٠٠٢،٢٩٥١،٧٠٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٨،٠٠٠-٧٢،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠٠،٠٠٠٥٨،٥٠٠١٤١،٥٠٠

٧٢٩٥،٠٠٠١٨١،٥٠٠١١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،١٠٣،٥٠٠٢٥٦،٨٢٠٨٤٦،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٦٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٨١٥،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠١،٠١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٨١٥،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠١،٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٢١،٩٣٧٢٨،٠٦٣

٢٥٠،٠٠٠٢١،٩٣٧٢٨،٠٦٣مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠اعالنات١

٢،٢٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢،٤٠٤،٥٠٠٢٧٤،٥٠٠٢،١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٤٤٤،٥٠٠١،٢٣١،٤٣٧٣،٢١٣،٠٦٣مجموع البند  رقم  

٦٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٠،٠٠٠-٢،٨٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠-١٢،٩٥٣،٥٠٠٣،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٠،٠٠٠-٢٦٠٦،٠٠٠٦٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠١،٢٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٤٦٧،٥٠٠١٩٩،٥٠٠١،٢٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٠٥١،٠٠٠٣،٩٨٣،٠٠٠١،٠٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات داخل القطاع العام٣
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

LCPC ـ

مساعدة الصناعيين الزالة التلوث من 
التكنولوجيا

٣٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٣٨٢،٠٠٠١١٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠دراسات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٨،٠٠٠٧،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧،٥٠٠٢٦،٥٠٠٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١١٢،٠٣٨،٥٠٠٥،٦٠٧،٧٥٧٦،٤٣٠،٧٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٦٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٥٦٥،٠٠٠٢،٥٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٥٦٥،٠٠٠٢،٥٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٦٥،٠٠٠٢،٥٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٥٦٥،٠٠٠٢،٥٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٤،٦٤٨،٥٠٠٥،٦٦٢،٧٥٧٨،٩٨٥،٧٤٣مجموع الفصل رقم  

٢١١٤،٦٤٨،٥٠٠٥،٦٦٢،٧٥٧٨،٩٨٥،٧٤٣مجموع الباب  رقم  

٦٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥٨،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨١٦٨١٦مبيدات١

٥٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١٨،٨١٦١٣٥،٨١٦٣٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٩٣،٠٠٠٦٧٦،٠٠٠١٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٧٣٣،٠٠٠٧١٦،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٤،٠٠٠١٣،٠٠٠٣١،٠٠٠

٢٤٤،٠٠٠١٣،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠تامين١

٥٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠١٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠٤٢،٠٠٠٥٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٠٠،٠٠٠٩٧،٠٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٧٠،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٨٨،٢٣٨-٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٩٨١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٨٨،٢٣٨-٢٣،٦٢٨،٧٦٢٤،٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٦٤٦،٥٦٠٢٢٢،٠٠٠١،٤٢٤،٥٦٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٦٦١،٥٦٠٢٣٧،٠٠٠١،٤٢٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٠،٠٠٠٢٨،٧٥٠٧١،٢٥٠مكافاءات١

٥١٠٠،٠٠٠٢٨،٧٥٠٧١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٤٩٣،٨٢٢٤،٣٨٦،٢٥٠١،١٠٧،٥٧٢مجموع البند  رقم  

٦٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠دراسات١

٥٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠،٠٠٠٢٩،٠٠٠٢١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥١،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٣،٠٠٠٦٢،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٧،٢٨٥،٦٣٨٥،٤٥١،٠٦٦١،٨٣٤،٥٧٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٦٩٤،٥٧٢٢،٦٩٤،٥٧٢تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٦٩٤،٥٧٢٢،٦٩٤،٥٧٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٦٩٤،٥٧٢٢،٦٩٤،٥٧٢مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٦٩٤،٥٧٢٢،٦٩٤،٥٧٢مجموع الوظيفة رقم 

١١٠،٠٨٠،٢١٠٥،٥٦١،٠٦٦٤،٥١٩،١٤٤مجموع الفصل رقم  

٢٢١٠،٠٨٠،٢١٠٥،٥٦١،٠٦٦٤،٥١٩،١٤٤مجموع الباب  رقم  

٦٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٣،٤١٠٧،٠٤٥٥٦،٣٦٥قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٧،٤١٠١٠،٠٤٥٥٧،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥٣،٠٠٠١٠،٠٠٠١٤٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥٥،١٦٠١٢،١٦٠١٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٤،٥٠٠٣٥،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٤٠،٠٠٠٤،٥٠٠٣٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤٨،٠٠٠١٤٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٧٢٢٩،٠٠٠٢٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٩١،٥٧٠٢٥٥،٧٠٥٢٣٥،٨٦٥مجموع البند  رقم  

٦٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٦٣،٠٠٠٢٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٧٦،٠٠٠٢٧٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠١٧،٥٠٠

٢٤٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٢٥٢،٠٢٥بريد١

٣٢،٠٢٥٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

١٨،٠٠٠٣،٠٠٠١٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 
ودورات  اعداد وتدريب رياضي

٤٤٨،٠٠٠٣٣،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠١،٣٥٠تامين١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٣،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤٨،٠٠٠١٢٦،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٣٠،٣٧٥٤٦٢،٣٧٥٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،١٨٥،٠٠٠١،١٦٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٢٨٨،٥٠٠١،٢٦٣،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٥،٠٠٠-١٧٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٥،٠٠٠-٢٢٠٦،٠٠٠٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٧٨٠٣،٧٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٠٣،٧٨٠٧٨،٧٨٠٥٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٩،٦٠٠٧٠،٤٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٩،٦٠٠٧٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٧٨،٢٨٠١،٥٧٢،٨٨٠٦٠٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية 
والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد

٢٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،١٣٠،٠٠٠٤،٣٨٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠دراسات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٩٥،٥٠٠١٢٩،٥٠٠١٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣١٨،٦٢٥،٧٢٥٦،٨٠٠،٤٦٠١،٨٢٥،٢٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات 
البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية

وكشفية
١٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٠١٦،٢٥٠١،٠١٦،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٠١٦،٢٥٠١،٠١٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠١٦،٢٥٠١،٠١٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠١٦،٢٥٠١،٠١٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٢،٨٢٥،٤٧٥٩،٩٨٣،٩٦٠٢،٨٤١،٥١٥مجموع الفصل رقم  

٦٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
٢٤٤
٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٧٦،٠٠٠١،٠٧٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٧٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

موزعة على الشكل التالي :

٧٥٠،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٣٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٤٤،٠٠٠ـ  صيانة القاعة المقفلة _الميناء 

١٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣١٥،٦٥١،٤٧٥١٢،٨٠٩،٩٦٠٢،٨٤١،٥١٥مجموع الباب  رقم  

٦٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٤٧٤

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

االعمال الحرفية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير 
الحرف والصناعات اليدوية

٤٥٠،٠٠٠

٧٠٠،٠٠٠ـ  بيت المحترف 

١١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠،٠٠٠ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

١،٢٥٠،٠٠٠ـ  ام النور 

٢١،٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣١،٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١٥،٠٠٠ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠٢،١٣٢-١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٤٧،٨٦٨مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

١٠٢،١٣٢-١١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢،١٣٢-١٤١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢،١٣٢-٩٥١١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠لجنة االدوية

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

العجز

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٢٩،٠٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٠٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٣٢،٠٠٠٢٧،٥٠٠٢٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٨١،٠٠٠١،٠٠٠١٨٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٤١،٠٠٠١٩،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦،٢٥٨،٦٠٠١،٥٦٤،٦٥٠٤،٦٩٣،٩٥٠ادوية١

٤٦،٢٥٨،٦٠٠١،٥٦٤،٦٥٠٤،٦٩٣،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مبيدات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧١١٧،٢٠٠١١٢،٢٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،٣٥٢،٨٠٠١،٧٥٧،٣٥٠٥،٥٩٥،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٦٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٠٠،٠٠٠٢٣٩،٤٧٧٦٠،٥٢٣ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠٠،٠٠٠٢٣٩،٤٧٧٦٠،٥٢٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠٤،٠٠٠٥٩،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٩،٠٠٠٩،٥٠٠٥٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٨،٠٠٠٨،٠٠٠٤٠،٠٠٠تامين١

٥٤٨،٠٠٠٨،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٠،٠٠٠-٩١٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٦١،٠٠٠٣٧٧،٩٧٧٨٣،٠٢٣مجموع البند  رقم  

٦٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٠٠،٠٠٠-٤،٨٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٠،٠٠٠-١٤،٩٠٣،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٨٥،١٩٥٧٨٥،٠٠٠١٩٥رواتب المتعاقدين١

٢٤٠،٩٨٤٢٤٠،٠٠٠٩٨٤اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦٢،١٧٩١،٠٦١،٠٠٠١،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٩٠٩،٠٠٠٤٦٩،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مكافاءات١

٥٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٨٩٥،٦٧٩٦،٦٥٤،٥٠٠٢،٢٤١،١٧٩مجموع البند  رقم  

٦٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٢٦،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٢٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠دراسات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣١،٠٠٠٢٢،٥٠٠١٠٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢١١٦،٨٤٠،٤٧٩٨،٨١٢،٣٢٧٨،٠٢٨،١٥٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف 
االسر االكثر فقرا

٦،٥٧٠،٠٠٠

١٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤تعويضات عائلية١

٣٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦تعويضات عائلية٢

٧٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٩،١٠٠١٢٩،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦،٦٩٩،١٠٠٦،٦٠٩،١٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عينية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٥٠،٠٠٠٣٣٨،٠٠٠١١٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٥٠،٠٠٠ـ  مشروع التغذية 

١٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات دعم االسرة 

١٤٥٠،٠٠٠٣٣٨،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠-٢١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥٠،٠٠٠٤٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٢٤٥٠،٠٠٠٤٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٥٩،٠٠٠٨٥٩،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٨٥٩،٠٠٠ـ  المجلس االعلى للطفولة 

١٠٠،٠٠٠ـ مخيمات العمل التطوعي 

١٩٥٩،٠٠٠٨٥٩،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨١،٠٠٠-٨١،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨١،٠٠٠-٢٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٥٩،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦٩٥٩،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٣،٥٠٠-٢٣١،٥٠٠٢٩٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٢١،٥٠٠ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

١١٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

٦٣،٥٠٠-١٢٣١،٥٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٤،٩٢٥،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف 
والرعاية المتخصصة

٧،٥٠٠،٠٠٠

ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث 
المعرضين للخطر

٧،٤٢٥،٠٠٠

٢١٤،٩٢٥،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،١٥٦،٥٠٠١٠،٢٤٥،٠٠٠٤،٩١١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١١٥،١٥٦،٥٠٠١٠،٢٤٥،٠٠٠٤،٩١١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٨١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي 
واالتصال السكاني

٣٦٦،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠ـ  برنامج السكان والتنمية 

ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المحلية

٥٢٠،٠٠٠

١١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨١١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٩،٧٩٣،٠٠٠٣٩،١٩٣،٦٠٠٥٩٩،٤٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٩،٠٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

٣٥٠،٠٠٠ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٤٤٣،٠٠٠ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

والقنابل العنقودية

١٣٩،٧٩٣،٠٠٠٣٩،١٩٣،٦٠٠٥٩٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤١٦،١٠٠،٠٠٠١٨٠،٩٩٣،٨٦٨٢٣٥،١٠٦،١٣٢مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  رعاية اجتماعية 

ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع 
الجمعيات االھلية

١٦،١٠٠،٠٠٠

٢٤١٦،١٠٠،٠٠٠١٨٠،٩٩٣،٨٦٨٢٣٥،١٠٦،١٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥٥،٨٩٣،٠٠٠٢٢٠،١٨٧،٤٦٨٢٣٥،٧٠٥،٥٣٢مجموع البند  رقم  

٦٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،٣٦٩،٦٣٥٤،٣٦٩،٦٣٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٣٦٩،٦٣٥٤،٣٦٩،٦٣٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٣٦٩،٦٣٥٤،٣٦٩،٦٣٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٦٠،٢٦٢،٦٣٥٢٢٠،١٨٧،٤٦٨٢٤٠،٠٧٥،١٦٧مجموع الوظيفة رقم 

١٥٣٣،٩٣٦،٥٨٢٢٧٩،٥٤٨،٥٩٥٢٥٤،٣٨٧،٩٨٧مجموع الفصل رقم  

٦٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
٢٤٢
١٠٦١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية
المؤسسة العامة لالسكان

مخصصات مختلفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  لدعم الفوائد على القروض  الممولة 
بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان

والمصارف التجارية
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٦١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٤٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٥٧٣،٩٣٦،٥٨٢٣٦٩،٥٤٨،٥٩٥٢٠٤،٣٨٧،٩٨٧مجموع الباب  رقم  

٦٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٦٠٧،٠٠٠٢،٦٠٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٦٠٧،٠٠٠٢،٦٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٦٠٧،٠٠٠٢،٦٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٦٠٧،٠٠٠٢،٦٠٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩٨،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٧٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢١٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠١٧٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٥١٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠١،٤٧٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٥٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١،٤٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١،٥٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١،٤٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠مبيدات١

٥٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،١٦٠٢،١٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠

٧٦٦٧،٧٦٠١٨٢،٧٦٠٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٨٩٧،٢٦٠٢٩٤،٠١٠٣،٦٠٣،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨٠٠،٠٠٠٣٤،٤٦٦٧٦٥،٥٣٤

٢٨٠٠،٠٠٠٣٤،٤٦٦٧٦٥،٥٣٤مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠بريد١

٣٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٢٨٨،٠٠٠٣٥،٠٠٠٢٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠،٠٠٠٧،٥٠٠٤٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٣٦٥،٠٠٠٦٦،٥٠٠٢٩٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٠٠٠١١،٥٢٠١٠،٤٨٠تامين١

٥٢٢،٠٠٠١١،٥٢٠١٠،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠٣١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٥،٠٠٠١٢٣،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٧٦٨،٠٠٠٦٦٠،٠٣٦١،١٠٧،٩٦٤مجموع البند  رقم  

٦٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٦٣٦،٠٠٠٢،٦٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٣٩،٥٠٠٢،٧٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٦٣٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٧،٠٠٠-٢٨٧٦،٠٠٠٨٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٦٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٣٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٦٨٨،٠٠٠٣٢٨،٠٠٠١،٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٣٣٥،٥٠٠٣،٩٨٢،٥٠٠١،٣٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات 
الصناعية

٩٠،٠٠٠

٢٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٢،٠٠٠٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٥١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٩٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠١،٠٠٠٩،٠٠٠١٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٤٤،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠١٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١١١،٥٣٦،٧٦٠٥،٢٨٠،٥٤٦٦،٢٥٦،٢١٤مجموع الوظيفة رقم 

١١٤،٢١٣،٧٦٠٥،٣٤٥،٥٤٦٨،٨٦٨،٢١٤مجموع الفصل رقم  

٦٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
٢٣٣
٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٥٩٥،٣٠١١،٥٧٤،٥٣١٢٠،٧٧٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٤٠٤،٦٩٩٤٨٩،٤٦٩٩١٥،٢٣٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠٩٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠٩٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠٩٣٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٣٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠٩٣٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥١٧،٢١٣،٧٦٠٧،٤٠٩،٥٤٦٩،٨٠٤،٢١٤مجموع الباب  رقم  

٦٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
١

١٨٠

الجزء االول
النفقات المشتركة

الديون المتوجبة االداء

عمليات الدين العام

النفقات المالية ١٧

فوائد على القروض الداخلية١
٣،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠٥٨٣،٩٣٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١٣،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠٥٨٣،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

فوائد على القروض الخارجية٢
١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة خارجية١

ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات 
كھرباء لبنان

٢١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠١،٦٦٣،٩٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٠٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠١،٦٦٣،٩٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠١،٦٦٣،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
٢

١٠٢٣

الجزء االول
النفقات المشتركة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١
٣،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٧٠،٠٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥٠،٢٠٠،٠٠٠٤٩،٨٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

١٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٣٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
٢

١٠٩١

الجزء االول
النفقات المشتركة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢،١٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥،٧٢٦،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٣٠٥،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٦١٠،٤٩٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٢٦،٢٧٠،٠٠٠٣،٩٦٩،٧٣٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

خدمات استھالكية ١٢

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

٩٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩
٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٦٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

منھا: 

 تاريخ١٠١١٠ـ  تنفيذا" للمرسوم رقم  
٢٠١٣/٣/٢٢

٣،٠٠٠،٠٠٠

(نظام التعويضات والمساعدات)

٢٠١٧/٨/٢١٨،٠٠٠،٠٠٠ تاريخ ٤٦ـ  للقانون  

٩٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٩٧،٨٩٧،٩٢٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
٢

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

منھا مخصص:

١٤،٢٠٠،٠٠٠ـ  الكتتابات وزيادة في رأسمال بنوك دولية 

١٣٤،٤٠٠،٠٠٠ـ  لمساعدة األسر االكثر حاجة 

ـ  لمعالجة االوضاع المستجدة بفعل فيروس 
كورونا

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  لتوزيع مساعدات الترميم على 
المتضررين  جراء إنفجار بيروت

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  مساعدة اجتماعية وتعويض نقل مؤقت 

١٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦،٩٩٦،٦٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٧٧،١٩٤،٥٤١،٩٠٩١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩٥،٩٩٨،٠٥٧،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٢٦،٣٦١،٨٧٠،٨٦٢مجموع الجزء  رقم   ١٧،٨٢١،٤٢٢،٥٠٠ ٤٤،١٨٣،٢٩٣،٣٦٢

٦٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،١٠٠،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠١٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٠٠،٠٠٠٢٢٧،٥٠٠٧٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠١٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠،٠٠٠١٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٧٥،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٤٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٢٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٢٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١٣٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٤٩٠،٠٠٠١،٠٩٢،٥٠٠١،٣٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١

١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٤٥،٠٠٠٥١٩،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١

١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠٤،٨٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠٤،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢،٢٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢،٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٠٠٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٢،٧٤٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٠٠٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٢،٧٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٢،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٧٢،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢،٠٧٢،٠٠٠١،٨٩٢،٠٠٠١٠،١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢١٢،٦١٧،٠٠٠٢،٤١١،٠٠٠١٠،٢٠٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢،٦١٧،٠٠٠٢،٤١١،٠٠٠١٠،٢٠٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠٩،٨٩٢١٠٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠٩،٨٩٢١٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٤،٥٠٠٢٠،٠١٠٤،٤٩٠مجموع البند  رقم  

٦٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٤،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٤،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٥٣٩،٠٠٠٢٧،٥١٠١١،٤٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩،٠٠٠٢٧،٥١٠١١،٤٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٤،٩٨٨٢٠،٠١٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٥،٠٠٠٤،٩٨٨٢٠،٠١٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢٥،٠٠٠٢٤،٩٨٨١٠٠،٠١٢مجموع البند  رقم  

٧٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٤،٠٠٠١١،٤٠٠٢٢،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٤،٠٠٠١١،٤٠٠٢٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠،٠٠٠٩،٧٢٨٢٠،٢٧٢صيانة وسائل النقل١

٨٣٠،٠٠٠٩،٧٢٨٢٠،٢٧٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٤،٠٠٠٢١،١٢٨٤٢،٨٧٢مجموع البند  رقم  

١٤١١٨٩،٠٠٠٤٦،١١٦١٤٢،٨٨٤مجموع الوظيفة رقم  

٣١٨٩،٠٠٠٤٦،١١٦١٤٢،٨٨٤مجموع الفصل رقم  

٧٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٨٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٥٠٠١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٩٣،١٥٩تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،١٥٩٤،١٥٩مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٨٤٥٤،٨٤٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٨٤٥٤،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢،٠٠٤٩،٠٠٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٠٦٨٢،٠٦٨صيانة ابنية ادارية١

٢٢،٠٦٨٢،٠٦٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٣،٥٩٤٢،٤٠٦صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٣،٥٩٤٢،٤٠٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٤٢٥١،٤٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٤٢٥١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٧،٢٩٦٢،٧٠٤صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٧،٢٩٦٢،٧٠٤مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٤٩٣١٤،٣٨٣٥،١١٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣١،٤٩٧٢٣،٣٨٧٨،١١٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣١،٤٩٧٢٣،٣٨٧٨،١١٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٧٠٠٥،٧٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٢٠٠٨،٦٩٣١،٥٠٧مجموع البند  رقم  

٧٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٢٠،٢٠٠١٢،١٩٣٨،٠٠٧مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٠،٢٠٠١٢،١٩٣٨،٠٠٧مجموع الفصل رقم  

٧٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨٨٠٨٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨٨٠٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٧٢٥١،٧٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٧٢٥١،٧٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٧٧٠٣،٢٣٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٧٧٠٣،٢٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٤٥٩٤٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩٤٥٩٤٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨،٥٥٠٣،٤٩٥٥،٠٥٥مجموع البند  رقم  

٧٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٣٨٠٥،٣٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٣٨٠٥،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٣،٣٦٠٤،٦٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٣،٣٦٠٤،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣،٣٨٠٨،٧٤٠٤،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢١،٩٣٠١٢،٢٣٥٩،٦٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٧٢١،٩٣٠١٢،٢٣٥٩،٦٩٥مجموع الفصل رقم  

٧٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٥٠٠٧٥٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٤،٥٠٠١،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٤،٥٠٠١،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٧١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٧،١٢٥٢٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٧،١٢٥٢٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٣،٠٠٠٧،١٢٥٩٥،٨٧٥مجموع البند  رقم  

٧١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢،٠٠٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٢،٠٠٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠٤،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠٤،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٦،٠٠٠١٤،٥٠٠٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧١٣٩،٠٠٠٢١،٦٢٥١١٧،٣٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٩١٣٩،٠٠٠٢١،٦٢٥١١٧،٣٧٥مجموع الفصل رقم  

٧١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨٠٠٦٥٠١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٠٠٦٥٠١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٥٠٩٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٥٠٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٧٥٠١،٦٠٠١٥٠مجموع البند  رقم  

٧١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٥٠٠١،٥٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٥،٢٥٠٣،١٠٠٢،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٥،٢٥٠٣،١٠٠٢،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٧١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،٩٩٥١،٠٠٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٩٩٥١،٠٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٨،٠٠٠٩،١٢٠٨،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٧١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٩،٩٧٦٢٤مجموع البند  رقم  

٣٣٧٢٨،٠٠٠١٩،٠٩٦٨،٩٠٤مجموع الوظيفة رقم  

١١٢٨،٠٠٠١٩،٠٩٦٨،٩٠٤مجموع الفصل رقم  

٧١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٢٤٥٢٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٢٤٥٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٠٠٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،١٤٠١،٨٦٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،١٤٠١،٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٠٠٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٣٢٤١،٥٤٠٢،٧٨٤مجموع البند  رقم  

٧١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٢٠٠٦٨٤٥١٦صيانة اخرى١

٩١،٢٠٠٦٨٤٥١٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٢٠٠٢،٩٦٤٢،٢٣٦مجموع البند  رقم  

٨١٠٩،٥٢٤٤،٥٠٤٥،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٩،٥٢٤٤،٥٠٤٥،٠٢٠مجموع الفصل رقم  

٧١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠٩٩٨٥٠٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠٩٩٨٥٠٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٦٣٨٣،٣٦٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٦٣٨٣،٣٦٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٠٠٠٢،٦٣٦٧،٣٦٤مجموع البند  رقم  

٧٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٠٠٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٠٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٠،٤٠٠٣،٠٣٦٧،٣٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١٣١٠،٤٠٠٣،٠٣٦٧،٣٦٤مجموع الفصل رقم  

٧٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠١٨،٢٨٨٣١،٧١٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠١٨،٢٨٨٣١،٧١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٣،٩٩٠٢٢،٢٧٨٣١،٧١٢مجموع البند  رقم  

٧٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٧،٣٣١١٢،٦٦٩صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٧،٣٣١١٢،٦٦٩مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤،٧٢٢٤،٧٢٢صيانة اخرى١

٩٤،٧٢٢٤،٧٢٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٤،٧٢٢١٢،٠٥٣١٢،٦٦٩مجموع البند  رقم  

٧٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢٢٢١،٣١٢١٧٦،٩٣١٤٤،٣٨١مجموع الوظيفة رقم  

١٤٢٢١،٣١٢١٧٦،٩٣١٤٤،٣٨١مجموع الفصل رقم  

٧٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٥
٢٥٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٢٩٢٣،٧٠٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٢٩٢٣،٧٠٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع البند  رقم  

٢٥٠١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع الوظيفة رقم  

١٥١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع الفصل رقم  

٧٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٠٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٣٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٨٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٨٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٩،٠٠٠١٠،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٩،٠٠٠١٠،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٨٤،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١،٥٤٤،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٤٩٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦١،٥٤٤،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٤٩٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،١٣٦١،٨٦٤تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،١٣٦١،٨٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،٠٦٣١،٩٣٧تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،٠٦٣١،٩٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨،٥٠٠٢،١٩٩٦،٣٠١مجموع البند  رقم  

٧٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٥٠٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠٢،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠٢،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣،٢٥٠٥،٢٥٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢١،٧٥٠٧،٤٤٩١٤،٣٠١مجموع الوظيفة رقم  

١٧٢١،٧٥٠٧،٤٤٩١٤،٣٠١مجموع الفصل رقم  

٧٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٨
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٣،٩٩٠٢،٠١٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠٢،١٠٠١،٩٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٦،٠٩٠٣،٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦١٠،٠٠٠٢٠٦،٠٩٠٤٠٣،٩١٠مجموع البند  رقم  

٧٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٨
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٤٥،٣٣٢١٥٠،٠٠٠٢٩٥،٣٣٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٤٥،٣٣٢١٥٠،٠٠٠٢٩٥،٣٣٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٤،٠٠٠٥،١٢٠٨،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨١٤،٠٠٠٥،١٢٠٨،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٥٩،٣٣٢١٥٥،١٢٠٣٠٤،٢١٢مجموع البند  رقم  

١٦٠١،٠٦٩،٣٣٢٣٦١،٢١٠٧٠٨،١٢٢مجموع الوظيفة رقم  

١٨١،٠٦٩،٣٣٢٣٦١،٢١٠٧٠٨،١٢٢مجموع الفصل رقم  

٧٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠١
١٠٧١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٥،١٩٩،٩٩٩-١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال 
المجلس

٥،١٩٩،٩٩٩-٩١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الفقرة  رقم  

٥،١٩٩،٩٩٩-٢٢٧١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع البند  رقم  

٥،١٩٩،٩٩٩-١٠٧١١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الوظيفة رقم 

٥،١٩٩،٩٩٩-٢٠١١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الفصل رقم  

٧٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٢
٤٧٥١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٣١،٠٠٠،٠٠٠٩٣،٠٠٠،٠٠٠٣٨،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ 
بيروت

٣٦،٠٠٠،٠٠٠

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ـ مشاريع مختلفة وملحة 

لتسديد جزء من سلفة الخزينة المعطاة 
٤٥٧٢/٢٠١٦بموجب المرسوم رقم 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر 
خارجية بما فيھا االستمالكات

٩١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات 
الزراعية

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

Agri plus

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة 
الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 مليار استكمال دفع تعويضات١٠منھا  
عدوان تموز

ـ  تسديد سلفة خزينة  المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/١/٧ تاريخ٧٣٥٦رقم

٧٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/١/٢٢ تاريخ٧٤٠١رقم

٥٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٣/٢ تاريخ ٧٥٠٣رقم

٥٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٧/٩ تاريخ ٧٩٦٥رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم    
٢٠٢١/٦/٢٢ تاريخ ٧٨٩٤رقم

١،٥٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٩/٦ تاريخ٨٢٨٤رقم

٢،٠٠٠،٠٠٠

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٩٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢٢٧٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١،٥٠٠،٠٠٠-١٠٩١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢١١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٤٦٣،٥٨٢،٥٣٣٤٠٠،٤٤٥،٢٧١٦٣،١٣٧،٢٦٢مجموع الباب  رقم  

٧٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧مجموع البند  رقم  

٧٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠١،١٢٥١،٣٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠١،١٢٥١،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦،٥٠٠٨،١٢٥٨،٣٧٥مجموع البند  رقم  

١١٤١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الوظيفة رقم  

١١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الفصل رقم  

٤١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الباب  رقم  

٧٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٧٠،٠٠٠-١٥،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠،٠٠٠-٢١٨،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٩٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٩٠،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٠،٠٠٠-٢٢٦٧٨،٠٠٠٥٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠-٧٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩،٠٠٠-٢٢٨٨٢،٠٠٠١١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩،٠٠٠-٣٣٠١٦٠،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٩،٠٠٠-١١٦٠،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٥٢٠،٥٠٠-٣٧،٠٠٠٥،٥٥٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٥٢٠،٥٠٠-٢٥١،٠٠٠٥،٥٧١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠٠،٠٠٠-٣١٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٩٢٠،٥٠٠-٢٢٦١٥١،٠٠٠٦،٠٧١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠-٧١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٩،٠٠٠-٢٢٨١١٤،٠٠٠٢١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦،٠١٩،٥٠٠-٣٣٥٢٦٥،٠٠٠٦،٢٨٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦،٠١٩،٥٠٠-٢٢٦٥،٠٠٠٦،٢٨٤،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٦٢٠-٣،٠٠٠٤،٦٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٢٠-٢٣،٠٠٠٤،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٥٠٠-٢٥،٠٠٠٣٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٥٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،١٢٠-٢٢٦٣٠،٠٠٠٣٩،١٢٠مجموع البند  رقم  

٧٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠٥،٤٠٠٤،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠٥،٤٠٠٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠٨٤٠١٦٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠٨٤٠١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦،٠٠٠١١،٠٤٠٤،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٤،١٦٠-٣٣٢٤٦،٠٠٠٥٠،١٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤،١٦٠-٣٤٦،٠٠٠٥٠،١٦٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٠٠٠١،٠٥٠٢،٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٠٠٠١،٠٥٠٢،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٦،٠٠٠١٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٣،٠٠٠٧،٠٥٠٢٥،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٤٣،٠٠٠٧،٠٥٠٣٥،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٣،٠٠٠٧،٠٥٠٣٥،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

٦،٤٧٦،٧١٠-٥٥١٤،٠٠٠٦،٩٩٠،٧١٠مجموع الباب  رقم  

٧٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٨٠،٠٠٠٣،١٥٠١٧٦،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٨٣،٩٩٠٧،١٤٠١٧٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٣٣،٩٩٠١٨٢،١٤٠٢٥١،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠،٠٠٠١،٥٣٦،٩٠٠٩٦٣،١٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠،٠٠٠١،٥٣٦،٩٠٠٩٦٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٥٠،٠٠٠٣١،٢٠٠١١٨،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٥٠،٠٠٠٣١،٢٠٠١١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٦٨٠،٠٠٠١،٥٧٥،٦٠٠١،١٠٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٣،١١٣،٩٩٠١،٧٥٧،٧٤٠١،٣٥٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣،١١٣،٩٩٠١،٧٥٧،٧٤٠١،٣٥٦،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥٠،٠٠٠-١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠-١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٣٠٠،٠٠٠-٢٢،٧٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤١٣،٠٠٠-٤١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤١٣،٠٠٠-٧٤١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١٣،٠٠٠-٢٢٨٣،٧٠٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣،٠٠٠-١٣٠٤،٠٥٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٣،٠٠٠-٢٤،٠٥٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧،١٦٣،٩٩٠٦،١٧٠،٧٤٠٩٩٣،٢٥٠مجموع الباب  رقم  

٧٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢١،٤٠٠١٢١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٢٣١،٤٠٠٢٣١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥١،٨٧٠-٥١،٨٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٧،٣٧٥-٢،١٠٠١٩،٤٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٩،٢٤٥-٢٢،١٠٠٧١،٣٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٨،٧٥٠-٣،٠٠٠٤١،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٨،٧٥٠-٣٣،٠٠٠٤١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٧،٩٩٥-٢٢٦٥،١٠٠١١٣،٠٩٥مجموع البند  رقم  

٧٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣،٦٠٠-٣،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣،٦٠٠-٢٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨٣،٩٠٠-٢٥،٠٠٠٢٠٨،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٨٣،٩٠٠-٧٢٥،٠٠٠٢٠٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٣،٨٠٠-١٣،٨٠٠صيانة اخرى١

١٣،٨٠٠-٩١٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠١،٣٠٠-٢٢٨٢٥،٠٠٠٢٢٦،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٩،٢٩٥-٣١٠٣٠،١٠٠٣٣٩،٣٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٦،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١٣٠٦،٠٠٠٣٠٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥٤،٦٠٠٥٤،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٦،١٠٠٨٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٨١،١٠٠١٨١،١٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٤٥،٢٠٠٥٤٥،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٤٥،٢٠٠٥٤٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠صيانة اخرى١

٩١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٦٣،٦٠٠٥٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٧٤٤،٧٠٠٧٤٤،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١،٣٥٠،٢٠٠٣٣٩،٣٩٥١،٠١٠،٨٠٥مجموع الفصل رقم  

٧٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٧١٥١،٧١٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٧١٥١،٧١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٩٠٠٢،٦٠٠٣٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٩٠٠٢،٦٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٦١٥٢،٦٠٠٢،٠١٥مجموع البند  رقم  

٧٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،١٠٠٢،١٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٩،٠٥٠١٧،٠٠٠٢،٠٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٩،٠٥٠١٧،٠٠٠٢،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٦٥٠٢٠،١٠٠٢،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٢٧،٢٦٥٢٢،٧٠٠٤،٥٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧،٢٦٥٢٢،٧٠٠٤،٥٦٥مجموع الفصل رقم  

٧٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٤٨،٠٠٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠،٠٠٠١٦،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٠،٠٠٠٧٨،٧٥٠٢١،٢٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٠،١٢٥،٠٠٠٣٤،١٠٣،٧٥٠١٦،٠٢١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٠،١٢٥،٠٠٠٤٢،٦٠٣،٧٥٠٢٧،٥٢١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٧٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٤،٠٠٠-٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-٢٢٧٥٢،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤١٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠١،٦٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠١،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠٨،٣٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠٨،٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٣،٦٧٥،٠٠٠١٢،٨٩٠،٠٠٠١٠،٧٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٩٤،٠١٢،٠٠٠٥٥،٧٠٩،٧٥٠٣٨،٣٠٢،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٧٥٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٨٥٥،٠٠٠٢،٦٠٥،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٨٦٥،٠٠٠٢،٦١٥،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٣،٩٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٥،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٣،٩٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٧٠،٤٠٠٧٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٥٥٢،٤٠٠١،٤٨٢،٤٠٠٤،٠٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١٩،٤١٧،٤٠٠٤،٠٩٧،٤٠٠٥،٣٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٠٣،٤٢٩،٤٠٠٥٩،٨٠٧،١٥٠٤٣،٦٢٢،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٧،٥٢٥،٠٠٠٥،٥٤٥،٠٠٠١١،٩٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١٨،٠٧٥،٠٠٠٦،٠٩٥،٠٠٠١١،٩٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٨،٠٧٥،٠٠٠٦،٠٩٥،٠٠٠١١،٩٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٥٠٠٩،٠٠٠٤،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٨،٥٠٠١٩،٠٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٣٠٠٢،١٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٣٠٠٢،١٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٤،٨٠٠٢١،١٠٠١٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠١،٩١٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠١،٩١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٥٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠١،٩١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٢٢،٥٣٤،٨٠٠٦٠٧،١٠٠١،٩٢٧،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٢،٥٣٤،٨٠٠٦٠٧،١٠٠١،٩٢٧،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،١٩٧١،٨٠٣تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٢،٦٩٧٣،٣٠٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠١،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢١،٠٠٠٤،١٩٧١٦،٨٠٣مجموع البند  رقم  

٧٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٤٤٠٧٢٠٧٢٠صيانة ابنية ادارية١

٢١،٤٤٠٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥١٢٥١٢صيانة وسائل النقل١

٨٥١٢٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٤٠٢٤٠صيانة اخرى١

٩٢٤٠٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٩٩٢٦،٢٧٢٧٢٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٧،٩٩٢١٠،٤٦٩١٧،٥٢٣مجموع الوظيفة رقم  

٧٢٧،٩٩٢١٠،٤٦٩١٧،٥٢٣مجموع الفصل رقم  

٧٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٧٠٠١،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٠٠٧٠٠١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،٧٥٠١،٤٥٠١،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٠٠٠٦٠٠٣،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٠٠٠٦٠٠٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤،٠٠٠٦٠٠٣،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٦،٧٥٠٢،٠٥٠٤،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٦،٧٥٠٢،٠٥٠٤،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،١٠٠١،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،١٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦،١٠٠٢،٦٠٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٧،٩٠٠٤،٤٠٠٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٧،٩٠٠٤،٤٠٠٣،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،٨٩٠١،١١٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٨٩٠١،١١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٦،٠٠٠٢،٤٠٠١٣،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٦،٠٠٠٢،٤٠٠١٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٩،٠٠٠٤،٢٩٠٢٤،٧١٠مجموع البند  رقم  

٧٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٣٩،٠٠٠٧،٢٩٠٣١،٧١٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٣٩،٠٠٠٧،٢٩٠٣١،٧١٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٧٠-٦٣٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٧٠-٢٦٣٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٢،٠٠٠٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١،٦٣٠٣،٠٠٠٨،٦٣٠مجموع البند  رقم  

٧٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠١،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢١،٦٣٠٤،٠٠٠١٧،٦٣٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢١،٦٣٠٤،٠٠٠١٧،٦٣٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٢
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠١،٠٥٠٢٨،٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٠،٠٠٠١،٠٥٠٢٨،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠٣،٥٠٠١١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠٣،٥٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٧،٠٠٠٤،٥٥٠٤٢،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٢
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٠،٠٠٠٤،٨٠٠٤٥،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠٤،٨٠٠٤٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٥،٠٠٠٧،٨٠٠٦٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١٢٢،٠٠٠١٢،٣٥٠١٠٩،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢١٢٢،٠٠٠١٢،٣٥٠١٠٩،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٣
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٥٠٠١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٢،٥٠٠٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٢،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠٣،٥٠٠٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠١،٥٠٠٦،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠١،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨،٠٠٠١،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢١،٠٠٠٥،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٢١،٠٠٠٥،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٢،٠٠٠٨،١٥٠٣٣،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦٤٧،٠٠٠١١،٩٠٠٣٥،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٤٧،٠٠٠١١،٩٠٠٣٥،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٧١٢٥،٧١٣،٠٨٧٦٦،٩٣١،٩٥٤٥٨،٧٨١،١٣٣مجموع الباب  رقم  

٧٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٧٤،٠٦٣٣٧٤،٠٦٣تجھيزات فنية متخصصة١

١١٨،١٢٥١١٨،١٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٩٢،١٨٨٤٩٢،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠،٠٠٠-٥١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥٠٠،٠٠٠-٩٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٠،٤٩٢،١٨٨١٧،٠٤٢،١٨٨١٣،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠،٠٠٠-٣٤٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠-٢٣٤٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٢،٥٠٠٥٣٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٢،٥٠٠٥٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٩٧٥،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٩٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٩٧٥،٠٠٠-٧٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٦٧،٥٠٠-٢٢٨٤،٨٤٠،٠٠٠٦،٣٠٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣٥،٣٣٢،١٨٨٢٣،٣٤٩،٦٨٨١١،٩٨٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥،٣٣٢،١٨٨٢٣،٣٤٩،٦٨٨١١،٩٨٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٥٨٩،٠٠٠١٦٦،٠٠٠٣،٤٢٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٨٠،٠٠٠٥٢،٥٠٠٢٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٦٦٩،٠٠٠٢١٨،٥٠٠٣،٤٥٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٨٦،١٤٩،٠٠٠٧١٨،٥٠٠٤٨٥،٤٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٣٦،٠٠٠٧٨،٤٠٠١٥٧،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٣٦،٠٠٠٧٨،٤٠٠١٥٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٥٠،٠٠٠١١٧،٧٦٠٢٣٢،٢٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٥٠،٠٠٠١١٧،٧٦٠٢٣٢،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩٣٣،٥٠٠١،٢٠٨،٦٦٠١،٧٢٤،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٧٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤،٦٠٠٤،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٤،٦٠٠٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤،٦٠٠٤،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٤٨٩،٠٨٧،١٠٠١،٩٣١،٧٦٠٤٨٧،١٥٥،٣٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٨٩،٠٨٧،١٠٠١،٩٣١،٧٦٠٤٨٧،١٥٥،٣٤٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٩٠٤،٨١٣-٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٤،٨١٣تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧٥،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٨٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٢٧٩،٨١٣-٢١،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٧٩،٨١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣١،٠٠٠،٠٠٠١٧،٢٧٩،٨١٣١٣،٧٢٠،١٨٧مجموع البند  رقم  

٧٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٠٠،٠٠٠١٤٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٠٠،٠٠٠١٤٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٠،٠٠٠-٦١٢٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٠٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٠٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩،٠٠٠-٩٤٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٦٥،٠٠٠٥٩١،٠٠٠١٧٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف 
على امالك الدولة الخاصة

١٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣٢،٢٦٥،٠٠٠١٨،٢٧٠،٨١٣١٣،٩٩٤،١٨٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٢،٢٦٥،٠٠٠١٨،٢٧٠،٨١٣١٣،٩٩٤،١٨٧مجموع الفصل رقم  

٧٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٠٦،٠٠٠٢٠٣،١٥٠٢،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٤٣١،٠٠٠٤٢٨،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٣١،٠٠٠٤٢٨،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٥٧،١١٥،٢٨٨٤٣،٩٨٠،٤١١٥١٣،١٣٤،٨٧٧مجموع الباب  رقم  

٧٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٤،٨٠٠٥،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٤،٨٠٠٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٠٠٠٧،٩٥٠٨،٠٥٠مجموع البند  رقم  

٨٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٠٠٠٩،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠٣٨،٠٠٠١٦،٩٥٠٢١،٠٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٨،٠٠٠١٦،٩٥٠٢١،٠٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢
١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

٢١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٠٤،٠٠٠٤٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٥٤،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠٨،٠٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠١٠٥،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٩،٠٠٠٥٦،٢٥٠١١٢،٧٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٠٨،١٦٩،٠٠٠٢،٧٥٦،٢٥٠١٠٥،٤١٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣٤،٥٦٠،٠٠٠٨٥،٤٤٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٦٠٠،٠٠٠٣٩،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٢٤٠،٠٠٠٥،٧٦٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٣٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٤٠٠،٠٠٠١٣٠،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٣٩،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٣٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٥٨،٦٢٩،٠٠٠١٢٢،٣٧٦،٥٠٠٢٣٦،٢٥٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢٢٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٢،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٢٢،٠٠٠-١١،٠٥٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٢،٠٠٠-٢٢٩١،٠٥٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢٣٧٥،٩٨٣،٠٠٠١٣٤،١٣٨،٥٠٠٢٤١،٨٤٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٧٥،٩٨٣،٠٠٠١٣٤،١٣٨،٥٠٠٢٤١،٨٤٤،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٢،٠٠٠٧،٩٨٠٤،٠٢٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٠،٠٠٠١٣،٢٣٠٦،٧٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٦،٨٠٠٣،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٦،٨٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٠،٠٠٠٢٠،٠٣٠٩،٩٧٠مجموع البند  رقم  

٨٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٤،٨٠٠٢،٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٤،٨٠٠٢،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٣،٠٧٢١،٩٢٨صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٣،٠٧٢١،٩٢٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٨٠٠١٧،٩٢٢١٢،٨٧٨مجموع البند  رقم  

٨٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١٤٦٠،٨٠٠٣٣٧،٩٥٢١٢٢،٨٤٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٦٠،٨٠٠٣٣٧،٩٥٢١٢٢،٨٤٨مجموع الفصل رقم  

٨٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٦،٦٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٦٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٧،٣٠٠،٠٠٠٢،١٤٠،٠٠٠٢٥،١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٧٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٧٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٩٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٨،٣٧٥،٠٠٠٢،٦٧٥،٠٠٠٢٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠،٠٠٠١٢،٥٠٠١٧،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠،٠٠٠١٢،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٥،٠٠٠٢٢،١٠٠٦٢،٩٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٥،٠٠٠٢٢،١٠٠٦٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٩٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥،٢٦٨،٧٥٠٣،٠٦٨،٣٥٠١٢،٢٠٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٤٣،٨٦٣،٧٥٠٥،٩٦٣،٣٥٠٣٧،٩٠٠،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٣،٨٦٣،٧٥٠٥،٩٦٣،٣٥٠٣٧،٩٠٠،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٢،١٠٠٣٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦٢،١٠٠١٦٢،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اراضي١
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢،٢٥٠٢،٢٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢،٠٠٠١٦،٢٠٠١٥،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٢،٠٠٠١٦،٢٠٠١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٦،٤٠٠٣،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٦،٤٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤٥،٢٥٠١٠٣،٣٥٠٤١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٨٧٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٨٧٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٢١٨،١٧٧،٣٥٠٨،١٣٥،٤٥٠٤١،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨،١٧٧،٣٥٠٨،١٣٥،٤٥٠٤١،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٤٢٨،٥٢٢،٩٠٠١٤٨،٥٩٢،٢٠٢٢٧٩،٩٣٠،٦٩٨مجموع الباب  رقم  

٨١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٧٠٦،٠٠٠٣٧٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٧٠٦،٠٠٠٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠١١،٩٠٠١٨،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠١١،٩٠٠١٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٨،٣٧٠١٧،٩٠٠٢٠،٤٧٠مجموع البند  رقم  

٨١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠٦،٣٠٠٢٣،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٠،٠٠٠٦،٣٠٠٢٣،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٥،٠٠٠١٩،٢٠٠١٥،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٥،٠٠٠١٩،٢٠٠١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠،٠٠٠٢،٠١٦٧،٩٨٤صيانة اخرى١

٩١٠،٠٠٠٢،٠١٦٧،٩٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٥،٠٠٠٢٧،٥١٦٤٧،٤٨٤مجموع البند  رقم  

٢١٠١١٣،٣٧٠٤٥،٤١٦٦٧،٩٥٤مجموع الوظيفة رقم  

١١١٣،٣٧٠٤٥،٤١٦٦٧،٩٥٤مجموع الفصل رقم  

٨١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٧٨٢،٦٩٥٣٩،٢١٧،٣٠٥تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٣،٠٠٠١،٢٤٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٢،٥٠٠،٠٠٠١٢،٠٣٥،٦٩٥٤٠،٤٦٤،٣٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٥٠٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٥٠٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٥،٥٠٠،٠٠٠١٣،٥١٥،٦٩٥٤١،٩٨٤،٣٠٥مجموع البند  رقم  

٨١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٤٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦،٥٧٥،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٢،٤٠٠٧،٠٩٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٢،٤٠٠٧،٠٩٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٦٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٦٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٤،١١٦،٠٠٠٢٣،٦١٠،٤٠٠٣٠،٥٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠١١٦،٢٤٧،٠٠٠٤٢،١٥٧،٠٩٥٧٤،٠٨٩،٩٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١١٦،٢٤٧،٠٠٠٤٢،١٥٧،٠٩٥٧٤،٠٨٩،٩٠٥مجموع الفصل رقم  

٨٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٥،٠٠٠٢،٦٦٠١٢،٣٤٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٥،٠٠٠٢،٦٦٠١٢،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٧،٠٠٠١٠،٦٦٠٣٦،٣٤٠مجموع البند  رقم  

٨٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٠،٠٠٠٣،٩٠٠١٦،١٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٠،٠٠٠٣،٩٠٠١٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠٥،٢٥٠٢٤،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٠،٠٠٠٥،٢٥٠٢٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧،٠٠٠٣،٢٠٠٣،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧،٠٠٠٣،٢٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٧،٠٠٠١٢،٣٥٠٤٤،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣٦١٠٤،٠٠٠٢٣،٠١٠٨٠،٩٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٠٤،٠٠٠٢٣،٠١٠٨٠،٩٩٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٩٥٠٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٩٥٠٥،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٦،٩٥٠٤٨،٤٥٠٥٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠،٠٠٠٢٧،١٠٠٢٢،٩٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٠،٠٠٠٢٧،١٠٠٢٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٥٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٤٥٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٠٠،٠٠٠٢٦٧،١٠٠٤٣٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٨٠٦،٩٥٠٣١٥،٥٥٠٤٩١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٠٦،٩٥٠٣١٥،٥٥٠٤٩١،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠٨،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١١،٥٠٠١١،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١١،٥٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٣٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠٢،٧٥٠١٢،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠٢،٧٥٠١٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٩،٠٠٠٢،٧٥٠١٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٥،٠٠٠٩،٥٠٠١٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٤٤،٠٠٠١٢،٢٥٠٣١،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٤٤،٠٠٠١٢،٢٥٠٣١،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

١٠١١٧،٣٤٧،٣٢٠٤٢،٥٨٠،٣٢١٧٤،٧٦٦،٩٩٩مجموع الباب  رقم  

٨٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٤٣٠٣،٤٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٤٣٠٣،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠١٤،٢٥٠١٥،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٠،٠٠٠١٤،٢٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٥،٠٠٠١٠،٦٢٥١٤،٣٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٥،٠٠٠١٠،٦٢٥١٤،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٨،٤٣٠٢٨،٣٠٥٣٠،١٢٥مجموع البند  رقم  

٨٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٩،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٩،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣١،٠٠٠١١،٢٥٠١٩،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٨٩،٤٣٠٣٩،٥٥٥٤٩،٨٧٥مجموع الوظيفة رقم  

١٨٩،٤٣٠٣٩،٥٥٥٤٩،٨٧٥مجموع الفصل رقم  

٨٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة 
مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة

المضافه

١،١٨١،٥٠٠

٣١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٢٠٩،١٢٥١،٢٠٩،١٢٥مجموع البند  رقم  

٨٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٧٠٠،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل 
لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

٢٢،٧٠٠،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩٧٥،٠٠٠١،٦٧٣،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤،١٨٤،١٢٥٢،٨٨٢،١٢٥١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،١٨٤،١٢٥٢،٨٨٢،١٢٥١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢١٤٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٩٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٠٢،٢٥٠٣٥٢،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

٢٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩١٢٤٧٧،٢٥٠٤٢٧،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٧٧،٢٥٠٤٢٧،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢١،٨٠٠١٢١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٢١٦١،٨٠٠١٦١،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٦١،٨٠٠١٦١،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٥،٠٠٠٧،٦٥٠١٧،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٨٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  مساھمة لمجلس اإلنماء واالعمار لمشروع 
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
٢١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٢٧٥،٠٠٠١١،٢٧٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١١،٣٠٠،٠٠٠١١،٢٨٠،١٥٠١٩،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١١،٣٠٠،٠٠٠١١،٢٨٠،١٥٠١٩،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠١٥٨،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٥٠٠٣،٠٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥١٢،٠٠٠١٦٦،٠٠٠٣٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠١٧،١٠٠٣٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠١٧،١٠٠٣٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٦٥،٠٠٠١٨٣،١٠٠٣٨١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠٠،٠٠٠٤٣،٢٠٠٥٦،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠٤٠،٤٠٠١٠٩،٦٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢٥٠،٠٠٠٨٣،٦٠٠١٦٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١١،٠٠٠٥،٧٠٥٥،٢٩٥صيانة التجھيزات الفنية١

٦١١،٠٠٠٥،٧٠٥٥،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٢،٨٥٢٥،١٤٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٢،٨٥٢٥،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠،٠٠٠٧،٣٠٠١٢،٧٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠،٠٠٠٧،٣٠٠١٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٨٩،٠٠٠٩٩،٤٥٧١٨٩،٥٤٣مجموع البند  رقم  

٩٢٣٨٥٤،٠٠٠٢٨٢،٥٥٧٥٧١،٤٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٦٨٥٤،٠٠٠٢٨٢،٥٥٧٥٧١،٤٤٣مجموع الفصل رقم  

١١١٧،٠٦٦،٦٠٥١٥،٠٧٣،٤٣٧١،٩٩٣،١٦٨مجموع الباب  رقم  

٨٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٩٤،٠٠٠٥٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢٥،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢٥،٠٠٠-٣٢٢٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠٠،٠٠٠-٥١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٥،٠٠٠-٢٢٦٨١٩،٠٠٠١،١٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٠،٠٠٠١٧٤،٠٠٠١٢٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨،٠٠٠-٥،٠٠٠٣٣،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٣٠٥،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠،٠٠٠٣٤،١٢٥١٥،٨٧٥صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٠،٠٠٠٣٤،١٢٥١٥،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠٠،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٤٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٠٠،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٠،٠٠٠٢٩،١٢٠٢٠،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٠،٠٠٠٢٩،١٢٠٢٠،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٠٥،٠٠٠٤٢٦،٢٤٥٢٧٨،٧٥٥مجموع البند  رقم  

٤٦،٢٤٥-٧٦٠١،٥٢٤،٠٠٠١،٥٧٠،٢٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٦،٢٤٥-١١،٥٢٤،٠٠٠١،٥٧٠،٢٤٥مجموع الفصل رقم  

٨٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٤٥٢٤٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٤٥٢٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٦٥٦٦٥تجھيزات فنية متخصصة١

٣٥٠٣٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠١٥١،٠١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٥٠٣٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٥٠٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،١١٠٢،١١٠مجموع البند  رقم  

٨٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧٥٠٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٥٠٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٠٠٦٠٠صيانة اخرى١

٩٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الفصل رقم  

٤٦،٢٤٥-١٢١،٥٢٨،٢١٠١،٥٧٤،٤٥٥مجموع الباب  رقم  

٨٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٩٠٠١٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٩٠٠١٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٩،٩٠٠١٦،٩٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٥٠٣٥،٥٠٣صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٥٠٣٥،٥٠٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٤،٥٠٣٤٤،٥٠٣مجموع البند  رقم  

٤١١٦٤،٤٠٣٦١،٤٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٤،٤٠٣٦١،٤٠٣٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٠٠٠٥،٢٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٦،٠٠٠١١،٢٥٠١٤،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٤،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٨٤٠،٠٠٠٢٩٤،٢٥٠٥٤٥،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٤٠،٠٠٠٢٩٤،٢٥٠٥٤٥،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٩٠٤،٤٠٣٣٥٥،٦٥٣٥٤٨،٧٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨،٠٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠٦،٤٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

١٧٠،٠٠٠١٧،٥٠٠١٥٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،١٧٣،٠٠٠١،٦٢٠،٥٠٠٦،٥٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠٠،٠٠٠٩٣،٧٥٠٢٠٦،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠٠،٠٠٠٩٣،٧٥٠٢٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨،٥٢٣،٠٠٠١،٧١٤،٢٥٠٦،٨٠٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٦،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٥،٨٨٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٦،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٥،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٤٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠١،٧٧٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠١،٧٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٠٠٠،٠٠٠٨٧،٤١٣٩١٢،٥٨٧صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٠٠٠،٠٠٠٨٧،٤١٣٩١٢،٥٨٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٥٠،٠٠٠٦٩،٧٦٠٦٨٠،٢٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٧٥٠،٠٠٠٦٩،٧٦٠٦٨٠،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،١١٠،٠٠٠٥٧٢،١٧٣٩،٥٣٧،٨٢٧مجموع البند  رقم  

٨٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١١٨،٦٣٧،٠٠٠٢،٢٨٩،٤٢٣١٦،٣٤٧،٥٧٧مجموع الوظيفة رقم  

١١٨،٦٣٧،٠٠٠٢،٢٨٩،٤٢٣١٦،٣٤٧،٥٧٧مجموع الفصل رقم  

٨٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٢

٤٢٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اراضي١
١،٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١١،٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٢٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٤٢٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١،٨٠٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠١،٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١١،٨٠٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠١،٤٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١،٨٠٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠١،٤٧٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٢،٠٠٠١١،٩٧٠٣٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠٢،١٠٠١،٩٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٦،٠٠٠١٤،٠٧٠١،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٢،٠٠٠٢٠،٠٧٠١،٩٣٠مجموع البند  رقم  

٨٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٥،١٢٠٤،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٥،١٢٠٤،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٤،١٢٠٤،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٤١،٠٠٠٣٤،١٩٠٦،٨١٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤١،٠٠٠٣٤،١٩٠٦،٨١٠مجموع الفصل رقم  

١٤٢٠،٤٧٨،٠٠٠٢،٦٤٨،٦١٣١٧،٨٢٩،٣٨٧مجموع الباب  رقم  

٨٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٦٢٨١،٣٧٢تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠٣٧٨٦٢٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٠٠٦١،٩٩٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٠٠٠٦٤٨١،٣٥٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٠٠٠٦٤٨١،٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥،٠٠٠١،٦٥٤٣،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٨٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٠٠٠٢،٦٧٩١،٣٢١صيانة وسائل النقل١

٨٤،٠٠٠٢،٦٧٩١،٣٢١مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٥،٧١٥٤،٢٨٥مجموع البند  رقم  

٤٦١١٥،٠٠٠٧،٣٦٩٧،٦٣١مجموع الوظيفة رقم  

١١٥،٠٠٠٧،٣٦٩٧،٦٣١مجموع الفصل رقم  

٨٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات اخرى٩
٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠٢٢٠،٠٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٩٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠٢٢٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠٢٢٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٥٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠١٤٧،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٥٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠١٤٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٥٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠١٤٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤٣٩،٩٠٠،٠٠٠٧٢،٣٥٠،٠٠٠٣٦٧،٥٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٣٩،٩٠٠،٠٠٠٧٢،٣٥٠،٠٠٠٣٦٧،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٦١٤،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٥٠٢،٧٣٠،٠٠٠صيانة اخرى١

منھا :

ـ  تسديد سلفة الخزينة المعطاة لھيئة اوجيرو  
 تاريخ٨١٨٠بموجب المرسوم رقم 

لتأمين المازوت والمحروقات٢٠٢١/٨/٣٠
والمستلزمات االساسيه للتشغيل

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ   تسديد سلفة الخزينة المعطاة بموجب 
٢٠٢١/١٠/٢٩ تاريخ٨٤٢٢المرسوم رقم 

٤٠،٠٠٠،٠٠٠

٩٦١٤،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٥٠٢،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦١٤،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٥٠٢،٧٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٦١٤،٨٠٠،٠٠٠١١٢،٠٧٠،٠٠٠٥٠٢،٧٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦١٤،٨٠٠،٠٠٠١١٢،٠٧٠،٠٠٠٥٠٢،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠١،٩٦٠٣،٠٤٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠١،٩٦٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٠٠٠٢،٨٠٠٨،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٠٠٠٢،٨٠٠٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٠٠٠٤،٧٦٠١١،٢٤٠مجموع البند  رقم  

٨٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٩،٠٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٩،٠٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠٥،٢٥٠٩،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠٥،٢٥٠٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٤،٠٠٠٩،٤٥٠١٤،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤٠،٠٠٠١٤،٢١٠٢٥،٧٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٠،٠٠٠١٤،٢١٠٢٥،٧٩٠مجموع الفصل رقم  

١٥١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠١٨٤،٤٤١،٥٧٩٨٧٠،٣١٣،٤٢١مجموع الباب  رقم  

٨٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠٦٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠٦٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١١،٠٠٠٧٤،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠-١،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٠٠٠-٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٧١،٠٠٠٣٥٥،٠٠٠١١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٢٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٠،٠٠٠١٧،١٠٠٢،٩٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٠،٠٠٠٢٣،٨٥٠٦،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٣،٣٨٢١٥،٧٥٠٢٧،٦٣٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٣،٣٨٢١٥،٧٥٠٢٧،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٣،٣٨٢٣٩،٦٠٠٣٣،٧٨٢مجموع البند  رقم  

٨٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٢،٥٠٠٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٢،٥٠٠٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٢،٥٠٠٥٣،٢٥٠٣٩،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥١١٦٥،٨٨٢٩٢،٨٥٠٧٣،٠٣٢مجموع الوظيفة رقم  

١١٦٥،٨٨٢٩٢،٨٥٠٧٣،٠٣٢مجموع الفصل رقم  

٨٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٦٠٤،٢٥٠١،٦٠٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٧٥٠٦،٧٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١١،٢٥٠٩،٠٠٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٦١،٢٥٠٢٨٤،٠٠٠١٧٧،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢٢،٠٦٥،٥٠٠١،٨٨٨،٢٥٠١٧٧،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،٠٦٥،٥٠٠١،٨٨٨،٢٥٠١٧٧،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

١٧٢،٢٣١،٣٨٢١،٩٨١،١٠٠٢٥٠،٢٨٢مجموع الباب  رقم  

٨٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

١٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
٤١٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤٤١٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤٢،٦٦٠،٠٠٠٢،٦٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٠،٠٠٠٣،٨٠٠١٦،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠٥٢٥٤٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٢٢١،٠٠٠٤،٣٢٥١٦،٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١١،٠٠٠١٩،٣٢٥٩١،٦٧٥مجموع البند  رقم  

٨٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٥٢٢،٠٠٠١٧٤،٠٠٠٣٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١٧١،٠٠٠٥٧،٠٠٠١١٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٥،٠٠٠،٠٠٠٨٧٥،٠٠٠٤،١٢٥،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٣٩،٠٠٠١٣،٢٠٠٢٥،٨٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥،٧٣٢،٠٠٠١،١١٩،٢٠٠٤،٦١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٧٥،٠٠٠٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٧٥،٠٠٠٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٥٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠٩٨،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٥٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠٩٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٠،٠٠٠١٠،٤٠٠١٨٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠٠،٠٠٠١٠،٤٠٠١٨٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٧٥٧،٠٠٠١،٤١٨،٢٠٠٥،٣٣٨،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠٠،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠١٠،٥٢٨،٠٠٠٥،٣٩٧،٥٢٥٥،١٣٠،٤٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٨٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٥٦٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

حماية البيئة غير المصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣١٠،٥٢٨،٠٠٠٥،٣٩٧،٥٢٥٣٠٥،١٣٠،٤٧٥مجموع الفصل رقم  

٨٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٨٥٠٢،٨٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨٨٧٨٨تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٨٨٨٢،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٥٢٦٦،٥٢٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٥٢٦١٦،٥٢٦مجموع البند  رقم  

٨٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٣٨،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٥٠-٣،٠٠٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٧٥٠-٩٣،٠٠٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢٢،٥٠٠٥٠،٢٥٠٧٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١١٥٧،٠٢٦٨٤،٧٧٦٧٢،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٥٧،٠٢٦٨٤،٧٧٦٧٢،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠١،٤٠٠٨،٦٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠١،٤٠٠٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤،٠٠٠٣٥،٤٠٠٨،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٥،٠٠٠٥،٨٥٠١٩،١٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٥،٠٠٠٥،٨٥٠١٩،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٢،٤٩٦٧،٥٠٤صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٢،٤٩٦٧،٥٠٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤،٠٠٠٩٥٠٣،٠٥٠صيانة اخرى١

٩٤،٠٠٠٩٥٠٣،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٩،٠٠٠١٩،٢٩٦٤٩،٧٠٤مجموع البند  رقم  

٨٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١١،٦٨٣،٠٠٠١،٦٢٤،٦٩٦٥٨،٣٠٤مجموع الوظيفة رقم 

٤١،٦٨٣،٠٠٠١،٦٢٤،٦٩٦٥٨،٣٠٤مجموع الفصل رقم  

١٨٣١٢،٣٦٨،٠٢٦٧،١٠٦،٩٩٧٣٠٥،٢٦١،٠٢٩مجموع الباب  رقم  

٨٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٠٣،٠٠٠٢٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٠٣،٠٠٠٢٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٠٩،٠٠٠٥٩،٢٠٠٢٤٩،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠،٠٠٠٩،٠٠٠٤١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٠،٠٠٠٩،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١١٨،٠٠٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١١٨،٠٠٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٣،٠٠٠٧،٢٠٠٥٥،٨٠٠صيانة اخرى١

٩٦٣،٠٠٠٧،٢٠٠٥٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٨١،٠٠٠٢٥،٢٠٠٣٥٥،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١٦٩٠،٠٠٠٨٤،٤٠٠٦٠٥،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٩٠،٠٠٠٨٤،٤٠٠٦٠٥،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

١٩٦٩٠،٠٠٠٨٤،٤٠٠٦٠٥،٦٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٥،٠٠٠٢٤،٩٣٨١٠،٠٦٢تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٠٠٠٢،٦٢٥٢،٣٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠،٠٠٠٢٧،٥٦٣١٢،٤٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٣،٣٧٥٦،٦٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٣،٣٧٥٦،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٣،٠٠٠٣٠،٩٣٨٢٢،٠٦٢مجموع البند  رقم  

٨٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٠٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه 
التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر

النفقات المتعلقه به
٢٦،٠٣٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠٤،٨١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٥،٠٠٠١٩،٥٠٠٥،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٥،٠٠٠١٩،٥٠٠٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٩،٧٥٠١٠،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٩،٧٥٠١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٩٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٠٨٢،٥٠٠١،٢٥١،٧٥٠٤،٨٣٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٦،١٣٥،٥٠٠١،٢٨٢،٦٨٨٤،٨٥٢،٨١٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٦،١٣٥،٥٠٠١،٢٨٢،٦٨٨٤،٨٥٢،٨١٢مجموع الفصل رقم  

٨٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٩٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧١،٠٠٠٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٩٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٩٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩١٥،٠٠٠١،٥١٥،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٥،٢٦١،٠٠٠٢،٤٦١،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٥،٢٦١،٠٠٠٢،٤٦١،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٠١١،٣٩٦،٥٠٠٣،٧٤٣،٦٨٨٧،٦٥٢،٨١٢مجموع الباب  رقم  

٨٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦٥،٠٠٠٢٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠٨٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠٨٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،١٥٠،٠٠٠٤٦٩،٥٠٠٥،٦٨٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١٦،٣٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠٥،٧١٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦،٣٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠٥،٧١٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٦،٣٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠٥،٧١٨،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٢،٠٠٠٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠٠،٠٠٠٢٩،٦٠٠٧٠،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠٠،٠٠٠٢٩،٦٠٠٧٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٧٥،٠٠٠٤٩،٦٠٠٢٢٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٣١٥،٠٠٠٦١،٦٠٠٢٥٣،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣١٥،٠٠٠٦١،٦٠٠٢٥٣،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٢٣١٥،٠٠٠٦١،٦٠٠٢٥٣،٤٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٥،٠٠٠١١،٢٥٠٣٣،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٥،٠٠٠١١،٢٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦٠،٠٠٠١٧،٢٥٠٤٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠٣،٧٥٠١١،٢٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠٣،٧٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٥،٢٥٠١٤،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٥،٢٥٠١٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٢،٤٠٠٢،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٢،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٠،٠٠٠٢١،٤٠٠٢٨،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣١١١٠،٠٠٠٣٨،٦٥٠٧١،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١١١٠،٠٠٠٣٨،٦٥٠٧١،٣٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٣١١٠،٠٠٠٣٨،٦٥٠٧١،٣٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٤
١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٤،١٩٦١،٨٠٤تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٤،١٩٦١،٨٠٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٩،٥٨٧١٠،٤١٣تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٩،٥٨٧١٠،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٩،٠٠٠١٣،٧٨٣١٥،٢١٧مجموع البند  رقم  

٨٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٤
١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٥،٠٠٠١٠،٨٠٠١٤،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٥،٠٠٠١٠،٨٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠٨،١٦٠٧،٨٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٦،٠٠٠٨،١٦٠٧،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠٠،٠٠٠١٢،٧٣٨٨٧،٢٦٢صيانة وسائل النقل١

٨١٠٠،٠٠٠١٢،٧٣٨٨٧،٢٦٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥٩،٠٠٠٣٧،٦٩٨١٢١،٣٠٢مجموع البند  رقم  

١٠٢١١٨٨،٠٠٠٥١،٤٨١١٣٦،٥١٩مجموع الوظيفة رقم 

١١٨٨،٠٠٠٥١،٤٨١١٣٦،٥١٩مجموع الفصل رقم  

٢٤١٨٨،٠٠٠٥١،٤٨١١٣٦،٥١٩مجموع الباب  رقم  

٩٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩١٠،٥٠٠٢٢،٥٠٠٨٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٩٤٠،٥٠٠٥٢،٥٠٠٨٨٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩٤٠،٥٠٠٥٢،٥٠٠٨٨٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٩٤٠،٥٠٠٥٢،٥٠٠٨٨٨،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٢٢،١٩٨،٥٤٢،٧٩٤مجموع الجزء  رقم   ٩٣٧،٠١٩،٩٥٠ ٣،١٣٥،٥٦٢،٧٤٤

٩٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٠٦
٦٦١

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

اعمال الضم والفرز

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٦٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٢٨
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

توسيع وتأھيل طريق السلطانية - صيدا

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
١٣،٥٠٠،٠٠٠-١٣،٥٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٣١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٢٢٧١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٤٥١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٥٠٠،٠٠٠-١٢٨١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٢
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

تنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون - بما فيه األستمالك

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٥،٠٠٠،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق ثانوية٣

٥،٠٠٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-٤٥١٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥،٠٠٠،٠٠٠-١٣٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٤
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

استكمال تنفيذ طريق كفررمان-مرجعيون-بما فيه األستمالك

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٦٢١،٧٠٧-٦٢١،٧٠٧انشاء طرق دولية١

٦٢١،٧٠٧-٣٦٢١،٧٠٧مجموع الفقرة  رقم  

٦٢١،٧٠٧-٢٢٧٦٢١،٧٠٧مجموع البند  رقم  

٦٢١،٧٠٧-٤٥١٢٦٢١،٧٠٧مجموع الوظيفة رقم 

٦٢١،٧٠٧-١٣٤٦٢١،٧٠٧مجموع الفصل رقم  

١٢،١٢١،٧٠٧-٩٧،٠٠٠،٠٠٠١٩،١٢١،٧٠٧مجموع الباب  رقم  

٩٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٠
١١٢
٢١٠

الجزء الثاني (ب)
وزارة الدفاع الوطني
إزالة القنابل العنقودية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٩،١٢١،٧٠٧-٣مجموع الجزء  رقم   ١٩،١٢١،٧٠٧ ١٠،٠٠٠،٠٠٠

٩٠٧


