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  ((20222022)قانون املوازنة العامة للعام )قانون املوازنة العامة للعام 

  

 إلى املادة 
 
           استنادا
 
صدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها    ي  "تنص على أن التي من الدستور  56       

 ،"املوافقة النهائية في خالل شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها

 

 إلى الفقرة الثانية من 
 
                       واستنادا
 
في حال انقضاء املهلة دون إصدار "تنص على أنه  التي همن 57املادة         

 ووجب نشره
 
 حكما

 
          القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا

 
     

 
                                     "، 

حيل بتاريخ 2022وبعد أن أقر مجلس النواب )قانون املوازنة العامة للعام 
 
           ( وأ
 
إلى املديرية  11/10/2022    

 لرئاسة الجمهورية من أجل إصداره وطلب نشره،العامة 

 

 ملصادفة تاريخ انقضاء مهلة الشهر الدستورية )
 
                                           ونظرا
 
( 13/11/2022( واليوم الذي يليه )12/11/2022     

 ،14/11/2022يومي تعطيل رسميين ما يوجب تمديد املهلة إلى اول يوم عمل رسمي في 

 

 لذلك،

 ألحكام املادة وتنفي
 
             ذا
 
 وم  إليها،من الدستور امل 57  

 10يعتبر القانون رقم 

 (2022)قانون املوازنة العامة لعام 

 من تاريخ 
 
 اعتبارا

 
 حكما

 
          نافذا

 
        

 
     

 
جب نشره. 15/11/2022      و               و 



 

 رقم 
 
 رقم القانون النافذ حكما
 
 رقم القانون النافذ حكما
 
 رقم القانون النافذ حكما
 
  1010القانون النافذ حكما
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  20222022قانون املوازنة العامة للعام قانون املوازنة العامة للعام 
 

 أقر مجلس النواب،

  وينشر القانون التالي نصه:وينشر القانون التالي نصه:

 لفصل األول ا

 مواد املوازنة العامة

 

                           تحديد أرقام املوازنة العامة  :            املادة األولى

 ا    2222                                                                        تحددددرقام اددددنةاالعامةددددااانةنادددداااددددتاان ددددوااالنننددددااان دددد ات ددددرما دددد ام  ا ددددنةع اان ددددن  ا

ا اددددددددنةاالدددددددنقتن اان نةنددددددداا ان نن دددددددااادددددددتا ددددددد اا ا    2222            دددددددنةع اا   ا ا  13           تنتهددددددد ا ددددددد ا
 
                                        فقدددددددن
 
    

         انقنةع .

 

          اإلعتمادات                املادة الثانية:

                                                    تفتحا  االعامةااانةنااااالاتمنقاتاال يواا  اانايأت :

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

 37.707.524.004,000            الجزء األول 

 3.165.562.744,000             الجزء الثاني 

 40.873.086.748.000                      مجموع املوازنة العامة 
   ا 

انلجر  ا اما)
 
              ذنكا فقن
 
     ةع .                 (االلحقابه ااانقن 3         



               الواردات  :              املادة الثالثة

                                             تقر ا ا قاتاالعامةااانةناااالىاانعجهاانتنل :

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

                   20.085.300,000,000                 الواردات العادية  –           الجزء األول 

                   10.887.606,748.000                    الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

 40.873.086.748.000 مجموع املوازنة العامة
 

انلجر  ا اما)
 
              ذنكا فقن
 
                      (االلحقابه ااانقنةع . 2         

 

              إجازة الجباية  :              املادة الرابعة

ا ادددددنةا دددد ااانقددددنةع ا  ادددددنةاانقددددعاةن اانونفدددد   اج نيددددااا ت دددد اان دددد ا  ا
 
                                                                يجددددنما فقددددن
 
         

                      (االلحقابه ااانقنةع . 2                                                  ان سعةا الحنصالتا انةن راتاال يواا  االجر  ا اما)

 

               إلجازة باالقتراض ا  :              املادة الخامسة

                                                                 يجدددددنمانلحدعاددددداا ددددد اقادددددن اتمعيدددددضااسدددددتحقنانتااصدددددضااندددددريع  ا  دددددمتاادددددر قاان جددددد ا - 1

            االاتمدددنقاتا ا    2222    ف                                            ف             القدددرف ا ددد اتوفنددد االعامةدددااا  ددد اقةفدددنةااالاتمدددنقاتاالدددر ف  اقلدددىاانةدددنةا

                                                                        اإل دددنفنا اقصدددرا اسدددوراتاع يوددداانننةم دددااان  ونةنددداا جدددن اا دددن  ا اتعسددد اا اعي دددا ا

                   ااتا مي االنننا.                 ذنكانق ا اتات ر

االى: - 2
 
  عاالحدعااااج ساانوعاباف  نن

ُ
     ت

 
                             

ُ
  

                                       ان ج االحققا  اتوفن االعامةاا الخ يوا  -

                                 قةفنةااالاتمنقاتاالر   ا اإل نفنا  -

                                                 ما نطاانريع اانراع ناا الخن جنااان  اتمات رير ن  -

                                                                      ةتنجددددااقصددددرا اسددددوراتاالخ يودددداانننةم ددددااان  ونةنددددااالجددددنماقصددددرا  نانمعجدددد اان وددددرا -

                                                            ااتا   االنق  اممنانننةمالتاا جوينااالجنم انقعاةن اعنصا.   ا  

               س فنتاالخ يوا. -



                          حسابات القروض  :              املادة السادسة

                                  نمعجددد اا اسدددنماتت دددد ا ددد ااج دددساانددددعم ا ا ا                             تفدددتحان قددد  ااا دددنننتاع يوددددااعنصدددا - 3

 ا                                 تقنددران ددناانقددنماالق ع دداااددتامصددضا دد   ا                                         نوددن االددىااا دد ا ا ميدد االننندداا انددعمي اال ددت 

انألا نطا ان وراتاال تحقا.
 
                         انق  اا تقنراا يهناانقنماان  اترفعات ريرا
 
                                          

 

                                                                            تفددتحا دد االعامةددااانةنادداان قدد  ااان دد اتةقددر ناانر نددا ام اتةقددرالح ددنبهن اااتمددنقاتا - 2

          اقرا قفع.

 

                                           تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية  :              املادة السابعة

 ا  22                                  نسدد ااانةمعاندداا تةددريالوهن ام االددنق ا            اددتااددنةع االح ا  22                     تق ددضا فددقامادددنةاالددنق ا - 3

                                                                    ادددددددتاانرسدددددددتع  اان  دددددددنتا انقددددددد  ااالخن جندددددددااالقرادددددددااقلدددددددىا دددددددضاادددددددتااإلقا اتاانةناددددددداا

                                                                   الؤس ددددددددددنتاانةنادددددددددداا ال ددددددددددنلجاال ددددددددددتق ااالددددددددددىامةعاا ددددددددددن ا قلددددددددددىاالجددددددددددننسا ان ن ددددددددددنتا

                                                                     ان ددددددددددونقيقاالددددددددددىااعددددددددددتالاات ددددددددددمننوهن ا قلددددددددددىاان  ددددددددددرينتا اتحددددددددددنقاتاان  ددددددددددرينتا سددددددددددن  ا

                                                              ان ن دددددددنتاان ددددددد اتتدددددددعلىاققا  اا افدددددددقاانادددددددا ا ي  دددددددعااإلةفدددددددنةاادددددددتاان  دددددددنتا ا       الؤس دددددددنت

                                                                           انوقريداا ادتاانقدد  ا اسدعا ا ددن اذندكااددتاالجد  االحلدد ام اادتاالجدد  اا جو د  ان انندداا

                          قيعا االحنس ااا  اا صع .

                             ادددتااعددد  ناانقدددنةع االع دددعنااع دددعا ا  22                                     الات  دددقاماددددنةاانفقددد  اان نةندددااادددتاالدددنق ا - 2

              الددددىااالاتمددددنقاتا ا    3141 /  32 /  12              ان ددددنق انتددددن ي ا ا     36141          سددددعةا اددددما                انتوفندددد انمعجدددد اال

                                                                          اإل ددنفنااالتة قددااننن  ددنتاانوقريدداااندد ايم ددتاةقددضا دد  ااالاتمددنقاتااددتانوددراقلددىا عدد ا

                                                                              نقد ا ااددتاانددعمي اال ددت ا  ميدد االنننددااملةدراتأملددن اال اادد اال مدد عانةقددراانوفقددنت ا  ةددرا

                    اانإج ا ا  ااانوقض.                                       م ات يتااإلقا  االةوناا غ ااالج ااانعا  

                                           ادددددتااعددددد  ناانقدددددنةع االع دددددعنااع دددددعاانتوفنددددد انمعجددددد ا ا   326                 ت  دددددقاماددددددنةاالدددددنق ا - 1

                                       تةريالتدددها)اددنةع االحنسدد ااانةمعانددا(االدددىا ا    3141 /  32 /  12      تددن ي ا ا     36141           ال سددعةا اددما

                                                                          ان دددد فنتاالنننددددااان ن  ددددااالة ددددن انددددرفعاانوفقددددنتاالمعندددداااددددتاان  ددددنتاانوقريدددداا يم ددددتا

                                                          لحجدددعم ان  ددد فنتاالننندددااان ن  ددداا التة قدددااننن  دددنتاالة دددن اعدددال ا                 تدددر ي ااالاتمدددنقاتاا

                                                                         سدددوااانننددداااةنوددداانتأقيددداااعج دددنتايتةدددرفاتوفنددد  ناان دددوااندددرفعاانوفقدددنتاالمعندددااادددتا



                                                                                ددد  اان  دددنتالحدددن ااةذهدددن اتوفنددد اا امدددن االتة قدددااننن  دددا اقلدددىااعامةدددنتاان دددوعاتاالنننددداا

        انالاقا.

                                         نفددددددااغندددددد االةقددددددعق االمعندددددداااددددددتاان  ددددددنتاانوقريدددددداا                           يددددددتماتددددددر ي ام صددددددر ااالاتمددددددنقاتا  - 6

                                    انق  ااقلىااعامةنتاان ون اانالاقا.

 

                            فتح االعتمادات االستثنائية     :              املادة الثامنة

ا اددددددنةاالدددددنق ا
 
             توفنددددد ا
 
                                               ادددددتاانرسدددددتع  ايم دددددتانددددد  يساالجم ع يدددددا اقذااقادددددتا ددددد  اا ا  52      

االددىااددد ا اصددنق ا انوددن  
 
                     ان  دداانوفقددنتاا ددت ج ا ام ايت ددد اا سددعان
 
                 اددتااج ددسااندددعم ا  ا                                    

       االدددىا    2222                                                                   نفدددتحاااتمدددنقاتااسدددت ون ناام اق دددنفناام انوقدددضاااتمدددنقاتا ددد ااعامةدددااانةدددنةا

                                                                       م االاتتجددددددن ما دددددد  ااالاتمددددددنقاتا ال منيددددددااا نددددددن انندددددد  ان ونةنددددددا ا يجدددددد ام اتةدددددد اا دددددد  ا

                                                                انترانن االىااعافقااالج ساانونن  ا  ام  ااقراي ت مافنهاملةراذنك.

 

 رقمم                              البند ا من املادة التاسعة من      تعديل   :              املادة التاسعة
 
     القانون النافذ حكما
 
       الصمادر      6                   

  (     2020                                            )قانون املوازنة العامة واملوازنمات املححقمة لعمام       2020 / 3 / 5       بتاريخ 

                        واالستعاضة عنها بنص جديد                       إجازة نقل االعتمادات(  )

 

ا ادددددما
 
     ُيةدددددر اان ودددددراااادددددتاالدددددنق اانتنسدددددةااادددددتاانقدددددنةع اانونفددددد اا مدددددن
 
     ي ا          ان دددددنق انتدددددن  اا 4ُ                                                    

             (ا)قجدددددددددنم اةقدددددددددضا    2222                                            )ادددددددددنةع االعامةدددددددددااانةناددددددددداا العامةدددددددددنتااللحقددددددددداانةدددددددددنةا ا    2222 / 1 / 2

                                  االاتمنقات(اا ي تةناااوهانو اجرير:

                                                                         يجددنماانوقددضا دد اااتنددنا االعامةددااانةنادداااددتاف ددضاقلددىا عدد ا اددتانوددراقلددىا عدد اا ددمتا - 3

االىااا  ا ا مي االنننا.                                                                    اااالاتننا انق ا ااتااج ساانعم ا انون  
 

                 ن نق اق  اتةريض.   ا

 

 



                                          لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثمارية  :              املادة العاشرة

                                        اري يدددااالننندددااانةنادددا(ااالاتمدددنقاتاال  ع ددداا ا–                                     تلحددديا ددد االعامةدددااانةناددداا) ما  االنننددداا

                                                                 نددددددددددرامافعا ددددددددددراانقدددددددددد  اااالسددددددددددت من ياا)م اانددددددددددا اصددددددددددونانا اسددددددددددننانا ا ت وعنعجندددددددددداا

                                         ددددددددن االددددددددىا دددددددد  اانقدددددددد  اافنمددددددددنايتة ددددددددقاننل ددددددددن اا                              اة عانتندددددددداا  نانددددددددا(ا  ددددددددعاا اا  

         اإلسالانا.
 

                                                                   تحددددرقامصددددع ا ملدددد  طااالسددددتفنق ااددددتاانفعا ددددراالراعاددددا ا  ددددعاا اا   ددددن االددددىا دددد  ا

                                                                  انقددد  اافنمدددنايتة دددقاننل دددن اااإلسدددالاناانمعجددد اةمدددنةاعدددن اي دددر انم سدددعةايت ددد ا

االدددددىااا ددددد ا ا ميددددد االنننددددداا  ةدددددرااسدددددت النا معااددددد          نمماا ددددد اا                                                               ددددد ااج دددددسااندددددعم ا انودددددن  

                                                                  ن ون  ا ي  عااإلةفنةانألصع االو ع اا يهنا  اانةع االحنس ااانةمعانا.
 

                                                                   ماددددددنافنمددددددنايتة دددددددقانددددددننق  ااالراعاددددددداااددددددتامادددددددعا اا دددددد اان ودددددددن االخنصدددددداام امادددددددعا ا

انن  نعيدددنتاانق نانددداانالسدددتفنق ا
 
                             االاتندددنطانريدددهافنةدددعقالج دددسااندددعم ا ام اي دددر ااددد ا ا
 
                                             

   ةدددددددرا                                   ادددددددتا ميددددددد عاالنننددددددداا االات دددددددنقا انتجدددددددن  امل                             ادددددددتااندددددددراما ملددددددد  اها ذندددددددكاندددددددنا  ا ا

                            است النا معاانمماا  اان ون .

 

                        اعتمادات املعالجة الصحية  :                   املادة الحادية عشرة

االدددىااا ددد ا ا ميددد اان دددحااانةنادددا         ميددد ا ا                                                                     تدددعمنانم سدددعةايت ددد ا ددد ااج دددسااندددعم ا  اانودددن  

 ااالاتمدددددددنقاتاال صدددددددر ان دددددددع  اقجمنننددددددداا ددددددد اندددددددنبا ما  اان دددددددح ا      الننندددددددا
 
                                                  اةدددددددن
 
          ااانةنادددددددااا   

                                                                  ال   ددددداان مةنلجددددداا ددددد االؤس دددددنتا ال تعدددددفننتاالخنصددددداا الحدعانددددداا انةقدددددعقاادددددعا

                        ا ا ن ا  اانق نناالخن .

اإلا دد ا اانددعمي اال ددت ا  ميدد االننندداا منانم سددعةايت دد ا دد ااج ددساانددعم ا انوددن   ددعف
ُ
وقددضا ت  ف                                                                      ت 
ُ
        

      ت دددريرا                                                                ادددتاندددنباقاتندددنا االعامةدددااال   ددداان تقدددريمنتااإلجتمنانددداا اإلستعدددفن نا ان

   ادددددتا ا        ا اوندددددا                                                    التعج دددددنتااإلستعدددددفن ناا الر سدددددناالتقنادددددرعاا سدددددال اانة ددددد  ياا ا    ندددددنق 

  .    2222    انةا

 



                                                        اقتطممماع حصممة ممممن اإليممرادات املحصممملة لصممالى البلمممديات للقممر  التمممي   :                   املممادة الثانيمممة عشممرة

                ليس فيها بلديات

 

    15        اا  ددد ا                                                                 تقت دددعا ما  االننندددااادددتااإليددد اقاتاالح ددد اان دددنلجاان  دددرينت اا دددضاتعمية دددن

 ات  دددد انلةددددن  ا ا ملددددقن ا انتومنفددددنتا دددد اانقدددد فاان دددد اندددديسافيهددددنا  اا     مليممممار
 
                                                        نندددد  اا دددد ا
 
         

                                                                  ن ددددددددددرينتا)نددددددددددرالتاانادددددددددداا صددددددددددننةاا تج ندددددددددد اتا تومنفددددددددددنت(انعاسدددددددددد اا ما  اانراع نددددددددددداا

االدددددددددىااا ددددددددد ا ا ميددددددددد عاالنننددددددددداا انراع نددددددددداا                                                                          ان  دددددددددرينت.اتدددددددددعمنااإليددددددددد اقاتانم سدددددددددعةانودددددددددن  

                                 جمنعاانق فاان  انيسافيهنان رينت. ا                              ان  رينت االىام ايعمضاال سعة

 

                                          اجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر االكثر حاجة  :                   املادة الثالثة عشرة

ا عاةدددددد ا عدددددد  ايم ددددددتاةقددددددضااالاتمددددددنقاتااللحع دددددداا دددددد انددددددنباااتنددددددنا االعامةدددددداا
 
                                                              عالفددددددن
 
    

       134.4                                                                ال   ددداانتعميدددعاا دددناراتااجتمنانددداانألسددد اا م ددد اانجددداا القدددر  انقنمدددااا

االدددددددىااا ددددددد ا ا ميددددددد اانعدددددددؤ  ا    ننددددددد   ا     مليمممممممار                                                               ان ونةنددددددداانم سدددددددعةاي دددددددر ا فدددددددقاا صدددددددع انودددددددن  

           االجتمنانا.

 

                                                    إجممممازة نقممممل اعتمممممادات ملعالجممممة األوضمممماع املسممممتجدة بفعممممل فيممممرو     :                  املممممادة الرابعممممة عشممممرة

       كورونا
 

ا عاةدددددد ا عدددددد  ايم ددددددتاةقددددددضااالاتمددددددنقاتااللحع دددددداا دددددد انددددددنباااتنددددددنا االعامةدددددداا
 
                                                              عالفددددددن
 
    

 ا   222                                         ال ددددتجر انفةددددضافندددد  قا ع  ةددددنا القددددر  انقنمددددااا                       ال   دددداالةنلجددددااا   ددددننا

االىااا  ا ا مي اان حااانةناا.                                                                              ا نن انن  ان ونةناانم سعةاي ر ا فقاا صع انون  

 

 

 



                                                       إجمممازة نقمممل اعتممممادات لتوزتمممم مسممماعدات تمممرميم األبنيمممة السمممكنية    :                  املمممادة الخامسمممة عشمممرة

                       جراء انفجار مرف  بيروت
 

ا عاةدددددد ا عدددددد  ايم ددددددتاةقددددددض
 
                    عالفددددددن
 
                                         االاتمددددددنقاتااللحع دددددداا دددددد انددددددنباااتنددددددنا االعامةدددددداا ا    

                                                                    ال   ددددددداانتعميدددددددعاا دددددددناراتاتددددددد انماا ننندددددددااان ددددددد ونااجددددددد ا ااةفجدددددددن اا فدددددددأاننددددددد  تا

االددددىااا دددد ا ا ا   322               القدددر  انقنمدددداا                                                           ا نددددن اننددد  ان ونةندددداانم سددددعةاي دددر ا فددددقاا صددددع انودددن  

                     يسااج ساانعم ا .

 

     2020 /  10 /  16          الصادر في      104    رقم                           تعديل بعض أحكام القانون    :    عشرة         السادسة      املادة 

                                                      "م"ا "ق"اااددتاانفقدد  اا  لددىااددتاالددنق اان نن دداااددتاانقددنةع ا                          يمددرقاانةمددضاننادددنةاان وددريتا

  .    2222 /  32 /  22                       سنتن ا نا تن ااتاتن ي ا ا 2   222 /  32 /  34     ا ا       ان نق   ا    2222 /   316     اما

     ادددما                                                                          يمدددرقاانةمدددضانأاددددنةاان ودددرا" "اادددتاانفقددد  اا  لدددىاادددتاالدددنق اان نن دددااادددتاانقدددنةع ا

  . ا    2223 /  32 /  22                                  انوهاار ا الثاسوعاتا نا اااتاتن ي ا ا    2222 /   316

 

                       قانون املحاسبة العمومية    في      تعديل    :    عشرة         السابعة      املادة 

                                     اددتااعدد  ناانقددنةع االع ددعنااع ددعاانتوفندد ا ا  22   ا  24                        اددعاا ااددن امادددنةاالددنقتن ا

               )اددددددددددددنةع االحنسدددددددددددد اا ا    3141 /  32 /  22              ان ددددددددددددنق انتددددددددددددن ي ا ا     36141             نمعجدددددددددددد اال سددددددددددددعةا

                     الدىااإلاتمدنقاتاال صدر ا ا  22                                        االات  قامادنةاانفق  اان نةندااادتاالدنق ا         انةمعانا(

                                                                      دد ااعامةددااالج ددساانرسددتع عااندد ايم ددتاةقددضااإلاتمددنقاتااددتانوددراقلددىا عدد انقدد ا ا

االددىااددناما تددهاالددنق ا
 
                    اددتا  دديساالج ددسا اعافقدداا ميدد االنننددا ا ذنددكااننسددن
 
   ادددتا ا 2                                             

                        ان  دددددددنتاان دددددددد اما دددددددتاانددددددددعمي ا                  التة قددددددداانددددددددننق  اا   ا    2232                    ادددددددنةع االعامةددددددداان ةددددددددنةا

                                               ال ت ا  مي االنننااصالانااانوقضااتانوراقلىانور.



 

 الفصل الثاني

 تعديالت قوانين البرامج
 

                     تعديل قوانين البرامج       عشرة:        الثامنة       املادة 
النايل :

 
        يةر ان ةناجاااتمنقاتاانرفعا  ا ضااتااعاةن اانب ااجاال يواامقةن ا فقن
 
                                                                     

 

             مجلس الوزراء                    قانون برنامج لرئاسة  - 1

                                                                قمممممممانون برنمممممممامج لتشمممممممييد أبنيمممممممة لمممممممةدارات العاممممممممة فمممممممي سممممممم يل اسمممممممت ناء الدولمممممممة  -

                                                                      وإداراتها الرسمية عمن أعبماء وأكمالس اسمت جار املبماني واإلنشماءات التمي تشم لها 

                  كمراكز ومكاتب لها
 

  (ا    2235        )اعامةدددداا ا    2235 / 6 /  35      تددددن ي ا ا  21                                  الددددنق اان نقسدددداااعدددد  ااددددتاانقددددنةع ا اددددما

ا ادددما                 تةدددريالوهناالسدددنمنا
 
     الدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
       ان دددنق ا ا 4                                         

                                           (ااددددنةع ان ةددددناجانتعددددينرامننندددداانددددلقا اتاانةنادددداا    2222        )اعامةدددداا ا    2222 / 1 / 2       نتددددن ي ا

                                                                        دددد اسددددينضااسددددتقون اانر ندددداا ققا اوهددددناان سددددمناااددددتاما ددددن ا ممددددالاااسددددت جن اال ددددن  ا

                  نراااتمددنقاتاانددرفعا                                                      اإل عدن اتاان دد اتعدق  نامم امدد ا ادنتد ان ددن.انحند ايددعمنا صد

                  الىاانعدضاانتنل :

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 مليار ليرة 275 165 200 100 - -
 

اات
 
   نرال
 
   :  

2021 2022 2023 2024 

 مليار ليرة 200 100 275 165
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(. ا

 

 



                                                               قممممممممانون برنممممممممامج لترتيممممممممب منطقممممممممة الضمممممممماحية الجنو يممممممممة ال ر يممممممممة ملدينممممممممة بيممممممممروت  -

        اليسار( )
 

  (ا    2223        )اعامةددددددداا ا    2223 / 4 /  25      تدددددددن ي ا ا   124                                      الدددددددنق اانتنسدددددددةاا انةعددددددد   اادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما

                                                                           تةددددددريالوهنا)ت تيدددددد ااو قددددددااان ددددددنانااالجوع نددددددااانق  ندددددداالريودددددداانندددددد  ت( االسددددددنمناالددددددنق ا

ا ادددددددما
 
     ان املةددددددداااعددددددد  اادددددددتاانقدددددددنةع اانونفددددددد اا مدددددددن
 
        )اعامةددددددداا ا    2222 / 1 / 2              ان دددددددنق انتدددددددن ي ا ا 4                                   

                                اتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :                  (انحن ايعمنا صنراا    2222
 

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 

 ا نن انن   50.5 45 - -
 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 

 ا نن انن   50.5 45
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

                             قانون برنامج في وزارة املالية - 2

                                                                  أعممممال التحديمممد والتحريمممر والكيمممل واملامممى ووضمممم الخمممرائ  النهائيمممة فمممي جميمممم  -

   ا         للبنانية         األراض ي ا
 

 

  (ا    2222        )اعامةددداا ا    2222 / 2 / 5      تدددن ي ا ا   112                                      الدددنق اان نةنددداا انةعددد   اادددتاانقدددنةع ا ادددما

                                                                       تةددريالوهن ااددنةع ان ةدددناجا امددن اانتحريددرا انتح يددد ا)ا ددلحااال ددناا( االاسدددنمنا

ا ادددما
 
     الدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
 ا    2222 / 1 / 2              ان دددنق انتدددن ي ا ا 4                                         

                                     صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :              (انحن ايعمنا      2222        )اعامةاا
 

       نن  ح:

2021 2022 2023 

 مليار ليرة 5 - -
 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 

 مليار ليرة 5
 

 ) ان نق اق  اتةريض(.



                                                                      قممانون برنممامج إلنشمماء أبنيممة وزارة املاليممة ولتنفيممذ مشممروع إنشمماء املب مم  املوحممد  -

                                    إلدارة الجمارك في حرم مرف  بيروت
 

  (ا    2232        )اعامةدددداا ا    2232 /  33 / 1      تددددن ي ا ا  44                    اعدددد  ااددددتاانقددددنةع ا اددددما              الددددنق اان نقسدددداا

ا ادددما
 
      تةدددريالوهناالسدددنمناالدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
       ان دددنق ا ا 4                                                         

                                    (انحندددددد ايددددددعمنا صددددددنراااتمددددددنقاتاانددددددرفعاالددددددىا    2222        )اعامةدددددداا ا    2222 / 1 / 2       نتددددددن ي ا

              انعدضاانتنل :

 

  :         رة املالية                                           مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أبنية لوزا ا-

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 2.5 1.5 13 - -

 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 13 2.5 1.5

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 
                                                                  مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشماء املب م  املوحمد إلدارة الجممارك فمي حمرم  ا-

  :          مرف  بيروت
 

 نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 7.140 0 6 - -
 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 6 7.140 0

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

 



                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات االستمالك  -

  (ا    2232        )اعامةددددددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددددددن ي ا ا  44                                  الدددددددنق اان دددددددنملةاااعددددددد  اادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما

                                نتااالسدددددددتمال ا تةريالتدددددددهاالسدددددددنمناالدددددددنق ا                               ادددددددنةع ان ةدددددددناجانت دددددددريراقيدددددددع ا تةعي ددددددد

ا اددما
 
     ان املةدداااعدد  اااددتاانقددنةع اانونفدد اا مددن
 
        )اعامةدداا ا    2222 / 1 / 2              ان ددنق انتددن ي ا ا 4                                    

                                                  (انحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :    2222
 

       نن  ح:

 اعتمادات الدفم )بمليارات الليرات(

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 12 34 322 2 - -      إلامن               اج سااإلةمن ا ا

 4 12 62 2 - -                     ما  اان نااا النن 

 6 5 32 222 - -             سن  ااإلقا ات

 40 61 200 200 - - املجموع العام

 

اات:
 
    نرال
 
    

 اعتمادات الدفم )بمليارات الليرات(

 2021 2022 2023 2024 

 322 2 12 34                    اج سااإلةمن ا اإلامن 

 62 2 4 12                     ما  اان نااا النن 

 32 222 6 5             سن  ااإلقا ات

 200 200 40 61 املجموع العام
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(. ا

 
                                            قانون برنامج في وزارة األش ال العامة والنقل:  - 3

                      اإلسكان والتنظيم املدني  –                               قانون برنامج ألعمال الضم والفرز  -
 

   نددددداا      (االةر    3112        )اعامةددددداا ا    3112 / 1 / 2      تدددددن ي ا ا   422                             الدددددنق اانةعددددد   اادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما

         (ا)ادددنةع ا    2222        )اعامةددداا ا    2222 / 2 /  36      تدددن ي ا ا   321                              ننلدددنق االخنا دددااادددتاانقدددنةع ا ادددما

                                             اإلسدددن ا انتومددنماالددر  (ا تةريالتدده االسددنمناالددنق ا ا–                         ن ةددناجا امددن اان ددما انفدد ما

ا اددما
 
     ان املةدداااعدد  اااددتاانقددنةع اانونفدد اا مددن
 
        )اعامةدداا ا    2222 / 1 / 2              ان ددنق انتددن ي ا ا 4                                    

                          تاانرفعاالىاانعدضاانتنل :                        (انحن ايعمنا صنراااتمنقا    2222
 



       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 نن  امليار 7 8 8 7 7 -
 

 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 2023 2024 

 نن  امليار 15 5 10 7

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

   فممي   (MARSATI)                                                          قمانون برنممامج ملشممروع إنشمماء معهمد العلمموم البحريممة والتكنولوجيمما -

                                  ديرية العامة للنقل البري والبحري                  البترون ومب   للم
 

 

   ( ا    2232        )اعامةددددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددددن ي ا ا  44                                      الدددددنق اان نةنددددداا انةعددددد   اادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما

                                                                         ادددددنةع ان ةدددددناجالعددددد  ناق عدددددن ااة دددددراانة دددددعةاان ح يددددداا انت وعنعجندددددنا ا  ددددد ان مري يددددداا

ا                                                                        انةناددداان وقدددضاانبددد عا ان حددد عاالسدددنمناالدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا 
 
 مدددن
 
  

                          (انحنددددددد ايدددددددعمنا صدددددددنراااتمدددددددنقاتا    2222        )اعامةددددددداا ا    2222 / 1 / 2              ان دددددددنق انتدددددددن ي ا ا 4     ادددددددما

                        انرفعاالىاانعدضاانتنل :

 
 

       نن  ح:

 )بآالس الليرات(

 2024 2023 2022 2021        التنسيب

3 / 0 / 120   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

- - 4.285.773          0.000.000          

3 / 0 / 120   / 485   / 220   / 1 / 2  

                     نفقمممممممممممممممات درو  واستشمممممممممممممممارات 

                مراقبة لةنشاءات  و 

- - 0 500.000 

          0.500.000          4.285.773 - - املجموع
 

 

 

 

 

 

 



اات:
 
    نرال
 
    

 )بآالس الليرات(

 2022 2021        التنسيب 

3 / 0 / 120   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

4.285.773          0.000.000          

3 / 0 / 120   / 485   / 220   / 1 / 2  

                     نفقممممممممممممممات درو  واستشممممممممممممممارات 

                 ومراقبة لةنشاءات

0 500.000 

          0.500.000          4.285.773 املجموع

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

                                                قانون برنامج إلنشاء مرف  سياحي في خليج جونيه -

   ( ا    2232        )اعامةدداا ا    2232 /  33 / 1      تددن ي ا ا  44                                      الددنق االحنقيدداا انةعدد   ااددتاانقددنةع ا اددما

                     ا نددن ا . .ا تةريالتدده ا ا  42                                                   اددنةع ان ةددناجاإل عددن اا فددأاسددنن  ا دد اع ددنجاجعةنددهاان ددنن ا

ا ادددددددما              السدددددددنمناالدددددددنق اان
 
      املةددددددداااعددددددد  اادددددددتاانقدددددددنةع اانونفددددددد اا مدددددددن
 
              ان دددددددنق انتدددددددن ي ا ا 4                                 

                                                  (انحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :    2222        )اعامةاا ا    2222 / 1 / 2
 

 

               )نآالااان ن ات(                    اااااااااااااااااااا                                                       نن  ح:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

      أخر          إنشاءات 

3 / 0 / 130   / 4522    / 227   / 0 / 1  

- - 2.347.280 12,058,860 

                     نفقمممممممممممممممات درو  واستشمممممممممممممممارات 

                 ومراقبة لةنشاءات

3 / 0 / 130   / 4522    / 220   / 1 / 2  

- - 0 0 

   

ااات:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)نآالااان ن ات(
 
                                                          نرال
 
    

 2022 2021 التنسيب

              إنشاءات أخر  

3 / 0 / 130   / 4522    / 227   / 0 / 1  

2.347.280 12,058,860 

                     نفقمممممممممممممممممات درو  واستشمممممممممممممممممارات 

                 ومراقبة لةنشاءات

3 / 0 / 130   / 4522    / 220   / 1 / 2  

0 0 

 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.



        القاع  –          رأ  بعلبك   -                                           قانون برنامج الستكمال وت هيل طريق التوفيقية   -

   ( ا    2232        )اعامةددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددن ي ا ا  44                                      الدددنق اان نن ددداا انةعددد   اادددتاانقدددنةع ا ادددما

      انقدددددددددددننا ا-           مقاملة  دددددددددددكا ا–                       تأ ندددددددددددضاا يدددددددددددقاانتعفنقنددددددددددداا ا                    ادددددددددددنةع ان ةدددددددددددناجاالسدددددددددددت من 

ا ادددما
 
      تةريالتددده االسدددنمناالدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
       ان دددنق ا ا 4                                                         

                                     (اانحنددددددد ايدددددددعمنا صدددددددنراااتمدددددددنقاتااندددددددرفعاالدددددددىا    2222        )اعامةددددددداا ا    2222 / 1 / 2       نتدددددددن ي ا

              انعدضاانتنل :
 

       نن  ح:

               )نآالااان ن ات(

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

- - 1.601.854 10,000,000 10,000,000 5.000.000 
 

  

اات:
 
    نرال
 
    

               )نآالااان ن ات(

2021 2022 2023 2024 

10.000.000 5.000.000 1,601,854 10.000.000 
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

       الحمممممممدود   –                                                    قمممممممانون برنمممممممامج السمممممممتكمال جمممممممزء ممممممممن أوتوسمممممممتراد الشممممممممال طمممممممرابلس  -

       شمالية         الحدود ال  –            قسم البداوي     -         الشمالية 
 

   ( ا    2232        )اعامةددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددن ي ا ا  44                                      الدددنق اان املةددداا انةعددد   اادددتاانقدددنةع ا ادددما

       الحدددددددددر قا ا–                                                     ادددددددددنةع ان ةدددددددددناجاالسدددددددددت من اجددددددددد  اادددددددددتاام تعسددددددددد  اقاانعدددددددددمن ااددددددددد ان سا

                                              الحدددددر قاانعدددددمننناا تةريالتددددده االسدددددنمناالدددددنق اان املةددددداا ا–                      انعدددددمنننا اا دددددماان دددددرا عا

ا ادددما
 
     اعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
  (ا    2222        )اعامةددداا ا    2222 / 1 / 2          ق انتدددن ي ا    ان دددن ا 4                           

                                                نحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :
 

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 5 10 10 - -

 



اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار ليرة 10 5 10
  

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 
  :                                   قانون برنامج في وزارة الدفاع الوط ي  .  4

                                                          ن برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات و    تحتية مححة لصالى الجيش     قانو  -

                                 )اإلجددددنم انلحدعاددداااقددددراةفقدددنتااددددتامجددددضا ا    2232 /  33 /  26      تدددن ي ا ا  12            انقدددنةع ا اددددما

                                                                 تحقنددددقااتددددنقا تج ندددد اتا   دددد اتحتنددددااالحدددداان ددددنلجاالجددددي (ا تةريالتدددده االسددددنمنا

ا اددما
 
     الددنق اان املةدداااعدد  ااددتاانقددنةع اانونفدد اا مددن
 
 ا    2222 / 1 / 2              ان ددنق انتددن ي ا ا 4                                         

                                                  (انحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :    2222        )اعامةاا

 
 

       نن  ح:

 )بآالس 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

3/10/111/210/226/2/0 
- - 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 
- - 151.400.000 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 

 ة التجهيزات الفنيةصيان

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 



 )بآالس الليرات(

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

نفقات درو  واستشارات ومراقبة 

 مختلفة

3/10/111/210/220/1/0 

- - 6.360.000 0 

 36.017.500 430.540.007 - - املجموع

 

اات:
 
    نرال
 
    

 الليرات()بآالس 

 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 / 0  
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  
151.400.000 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 

                             نفقمممممممممات درو  واستشمممممممممارات ومراقبمممممممممة 

       مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 1 / 0  

6.360.000 0 

 36.017.500 430.540.007 املجموع
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 
 



                                     قانون برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

        )اعامةددددددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددددددن ي ا ا  44                                      الدددددددنق االخنا ددددددداا انةعددددددد   اادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما

                                                انقونندددضاانةوقعقيددداا تةريالتددده االسدددنمناالدددنق اان املةددداا                     (اادددنةع ان ةدددناجاإلمانددداا    2232

            (انحندددددد ايددددددعمنا    2231        )اعامةدددددداا ا    2231 / 2 /  13      تددددددن ي ا ا   366                    اعدددددد  ااددددددتاانقددددددنةع ا اددددددما

                                       صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :

 

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024 2025  

 مليار ليرة 8.5 8 8 3 -

 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022 2023  

 يرةمليار ل 20 7.5 -
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

                                              قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي  - 5

                                     قانون برنامج ألبنية الجامعة اللبنانية   -

        )اعامةدددددددداا ا    3116 / 2 /  32      تددددددددن ي ا ا   254                                      الددددددددنق اان نةندددددددداا انةعدددددددد   ااددددددددتاانقددددددددنةع ا اددددددددما -

        ان املةدددداا ا                                                               (ا تةدددريالوهنا)ادددنةع ان ةددددناجا ننندددااالجناةدددااان  ونةنددددا( االسدددنمناالدددنق     3116

ا ادددما
 
     اعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
  (ا    2222        )اعامةددداا ا    2222 / 1 / 2              ان دددنق انتدددن ي ا ا 4                           

                                                نحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :
 

 

       نن  ح:

2021 2022 2023 

 نن  امليار 22 - -
 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 

 مليار ليرة 22
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.



                                        الت معلوماتيمة بمين املمدار  الرسممية واإلدارة                             قانون برنامج إلنشاء نظمام اتصما -

                                         املركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
 

        )اعامةددددددداا ا    2232 /  33 / 1      تددددددن ي ا ا  44                                      الددددددنق اان نقسددددددداا انةعدددددد   اادددددددتاانقددددددنةع ا ادددددددما

                                                              (ااددددنةع ان ةددددناجاإل عددددن اةمددددنةاات ددددنالتااة عانتندددداانددددن االددددرا قاان سدددددمناا    2232

                                           تة دددنماانةدددنل ا تةريالتددده االسدددنمناالدددنق اان املةددداا                                   اإلقا  اال م يدددااندددعما  اان  ننددداا ان

ا ادددددددما
 
     اعددددددد  اادددددددتاانقدددددددنةع اانونفددددددد اا مدددددددن
 
        )اعامةددددددداا ا    2222 / 1 / 2              ان دددددددنق انتدددددددن ي ا ا 4                           

                                                  (انحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعدضاانتنل :    2222
 

       نن  ح:

 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 081   / 226   / 3 / 1      

- - 3.5 3.5 3.5 

              صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميانة تجهيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 081   / 228   / 7 / 1  

- - 0.5 0.5 0.5 

 

اات:
 
    نرال
 
    

 2023 2022 2021 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 081   / 226   / 3 / 1      

3.5 3.5 3.5 

              صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميانة تجهيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

3 / 11  / 118   / 081   / 228   / 7 / 1  

0.5 0.5 0.5 

 

               ق اق  اتةريض(.      ) ان ن
 

                                                                      قانون برنامج إلنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي  -

        )اعامةدددددددداا ا    2232 /  33 / 1      تددددددددن ي ا ا  44                                      الددددددددنق اان ددددددددنملةاا انةعدددددددد   ااددددددددتاانقددددددددنةع ا اددددددددما

                                                                 ( ادددددددنةع ان ةدددددددناجاإل عدددددددن ا تج نددددددد امننندددددددااار سدددددددنااندددددددعما  اان  ننددددددداا انتة دددددددنما    2232

       ان دددددنق ا ا 4                               عددددد  اادددددتاانقدددددنةع اانونفددددد اا مدددددنا ادددددما                             انةدددددنل  االسدددددنمناالدددددنق اان املةدددددااا

                                    (انحنددددددد ايدددددددعمنا صدددددددنراااتمدددددددنقاتااندددددددرفعاالدددددددىا    2222        )اعامةددددددداا ا    2222 / 1 / 2       نتدددددددن ي ا

              انعدضاانتنل :
 



       نن  ح:

               )نآالااان ن ات(                                                                                                            اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 2023 2022 2021 بالتبوي

 470.538 0 0                              م نثا اف  ملنتا تج ن اتاا تينا  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.350.000 0 0                   ق عن امنننااات   ا  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 040.000 0 0                   صننةاامنننااات   ا  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 352.500 0 0                                      ةفقنتاق  قا استعن اتا ا اا اانل عن ات  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 4.113.038 0  012مجموع الوظيفة 

  0 0 0                              م نثا اف  ملنتا تج ن اتاا تينا  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 1.431.250 0 0                   ق عن امنننااات   ا  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000 0 0                   صننةاامنننااات   ا  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 100.000 0 0        ل عن ات                              ةفقنتاق  قا استعن اتا ا اا اان  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 2.280.150 0 0 022مجموع الوظيفة 

 6.303.188 0 0 110املجموع العام للفصل 

  

اات:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)نآالااان ن ات(
 
                                                               نرال
 
    

 2021 التبويب

 470.538                              م نثا اف  ملنتا تج ن اتاا تينا  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.350.000                   ق عن امنننااات   ا  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 040.000                   صننةاامنننااات   ا  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 352.500                                      ةفقنتاق  قا استعن اتا ا اا اانل عن ات  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 4.113.038 012مجموع الوظيفة 

 0                              م نثا اف  ملنتا تج ن اتاا تينا  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 1.431.250                   ق عن امنننااات   ا  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 658.000                   صننةاامنننااات   ا  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 100.000                                      ةفقنتاق  قا استعن اتا ا اا اانل عن ات  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 2.280.150 022مجموع الوظيفة 

 6.303.188 110مجموع الفصل 

                     ) ان نق اق  اتةريض(. ا

 



 : اقة واملياهقانون برنامج في وزارة الط -6

                                                       قانون برنامج لألش ال املائية والكهر ائية في مختلف املناطق -
 

        )اعامةددددددددداا ا    2223 / 4 /  25      تدددددددددن ي ا ا   124                                      الددددددددنق اان نةنددددددددداا انةعددددددددد   اادددددددددتاانقدددددددددنةع ا ادددددددددما

ا ادددما    2223
 
     (ا تةدددريالوهن االسدددنمناالدددنق اان املةددداااعددد  اادددتاانقدددنةع اانونفددد اا مدددن
 
 ا 4                                                            

                           ااتمددددنقاتا صددددنران ةددددناجاانددددرفعا ا      (اتددددعمن    2222        )اعامةدددداا ا    2222 / 1 / 2              ان ددددنق انتددددن ي ا

                                                                          نقنةع ان ةناجانألملقن االن ناا ان    ن ناا  اا ت  االوناقاالىاانعدضاانتنل :

 

       نن  ح:

 )بآالس الليرات(

 2024 2023 2022 2021 تعريف األش ال الوظيفة

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

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

 إنشاءات مياه الشفة

ين موارد مائية ت م

 إضافية
- - 24.318.885 27.222.525 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

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

 إنشاءات مياه الشفة

مشارتم مياه 

 الشرب
- - 0 11.000.000 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

3/18/100/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

الري مشارتم مياه 

 والصرس الصحي
- - 0 0 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

3/18/100/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشارتم تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

- - 074.407 534.711 

4351 

 املصادر التقليدية للكهر اء

3/18/108/4351/226/0/1 

 تجهيزات أخر  

 

 تجهيز كهر ائي
- - 1.740.616 316.238 

 30.073.474 27.042.008 - - املجموع

 



اات:
 
    نرال
 
    

 )بآالس الليرات(

 2022 2021             تعريف األش ال        الوظيفة

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

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

 إنشاءات مياه الشفة

                  تمممممم مين ممممممموارد مائيمممممممة 

       إضافية
24.318.885 27.222.525 

631 

 ستثمار والتخطي اإلدارة، البناء، اال 

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

 إنشاءات مياه الشفة

            مشممممممممممممممممممممممممممممممارتم ميمممممممممممممممممممممممممممممماه 

      الشرب
0 11.000.000 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

3/18/100/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

                 مشممممممارتم ميمممممماه المممممممري 

             والصرس الصحي
0 

0 

 

 

 

 

 

 

631 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطي 

3/18/100/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

             مشممممممممممممممممممممممممارتم تقممممممممممممممممممممممممويم 

             وصممممممممممممممممممميانة مجممممممممممممممممممماري 

      األنهر

 

 

074.407 534.711 

4351     

                          املصادر التقليدية للكهر اء

3 / 18  / 108   / 4351    / 226   / 0 / 1  

              تجهيزات أخر  

 

              تجهيز كهر ائي
1.740.616 316.238 

 30.073.474 27.042.008 املجموع
 

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

 

 

 

 

 

 



      تمممممممممماريخ     63                                            مممممممممممادات مخصصممممممممممة لممممممممممبعض المممممممممموزارات بموجممممممممممب القممممممممممانون رقممممممممممم          توزتممممممممممم اعت  -

27  / 10  / 2016     
 
 

        (ااددددنةع ا    2235        )اعامةدددداا ا    2235 / 6 /  35      تددددن ي ا ا  21                                  الددددنق االخنا دددداااعدددد  ااددددتاانقددددنةع ا اددددما

                                                                      ن ةدددددناجانتوفنددددد املةدددددلاالعدددددن يعا مامدددددن ااالسدددددتمال اانةن دددددر ان دددددنا ددددد ااو قدددددااادددددعاا هددددد ا

                 (ا تةريالتددهاالسددنمنا    2234 /  32 /  22      تددن ي ا ا  41                                        ان ن ددن  ااددتاانو ددعاقلددىاال دد ا)انقددنةع ا اددما

ا اددما
 
     الددنق اان املةدداااعدد  ااددتاانقددنةع اانونفدد اا مددن
 
        )اعامةدداا ا    2222 / 1 / 2              ان ددنق انتددن ي ا ا 4                                         

النايل     2222
 
       (انحن ايعمنا صنراااتمنقاتاانرفعاالىاانعما اتا فقن
 
                                                 :  

 

 نن  ح:

 في باب وزارة الطاقة واملياه: .1

 )بمليارات الليرات(

اه املديرية العامة وزارة الطاقة واملي

 للموارد املائية والكهر ائية
 برنامج اعتمادات الدفم

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

  ا 3- 6-   226-   413-   331-  35- 1

                               استمال نتاإل عن اتاالنن اال ت نا ا
- - 0 15 15 0 

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

                      ق عن اتاالنن اال ت نا ا
- - 155 123 123 184 

 اا1-35-331-413-221-3-1

ةفقنتاق  قا استعن اتا ا اا اا

 ا ت فااا

- - 13 12 12 16 

 200 150 150 168 - - الجمعناانةنة

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املديرية العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفم

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 ا1-35-336-413-222-1-3

        ا دددددددددددددددددددددددددددن مااا ا–             ق عدددددددددددددددددددددددددددن اتامعددددددددددددددددددددددددددد فا

                              ن م لحااانعاونااننه اان ن ن  

- - 0,6 0.4 0,4 0,4 

 



 في باب وزارة البي ة: .2

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة البي ة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

   اا 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

              ق عن اتامع ف 
- - 3 1.5 1,5 3 

   اا 1- 3-   221-   242-   321-  23- 1

                     ةفقدددددددددددددددددددددددددددددنتاق  قا استعددددددددددددددددددددددددددددددن اتا

                ا اا ااا ت فا

- - 2 1.5 1,5 2 

 5 3 3 5 - - املجموع العام

 

                                                                            الددددىام اتتددددعلىا ما  اان ي دددداات  نددددقاا امددددن االدددد  ع  اماددددال انننتةددددن  ااددددعان ةددددناجاا اددددما

                                                                          التحددر ااإلةمددنح انحندد ات فددعاال ددن مااال   دداان دد ااانب ةددناجانمددنايةددنق ااالاتمددنقاتا

             ل  ع  اماال . ا

 
 في باب وزارة الصناعة: .3

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الصناعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 اا1-22-322-656-221-3-1

                     ةفقددددددددددددددددددددددددددنتاق  قا استعددددددددددددددددددددددددددن اتا

                ا اا ااا ت فا

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

 
 في باب وزارة الزراعة: .4

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الزراعة

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 انتن ي 

 ا1-36-322-623-221-3-1

                     ةفقدددددددددددددددددددددددنتاق  قا استعدددددددددددددددددددددددن اتا ا

                ا اا ااا ت فا

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



 من:
 
    بدال
 
    

 

 في باب وزارة الطاقة واملياه: .1

 )بمليارات الليرات(

 ما  اان نااا النن االري يااانةنااا

 معا قاالن ناا ان    ن نان 
 برنامج اعتمادات الدفم

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

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

                               استمال نتاإل عن اتاالنن اال ت نا
15 0 0 15 

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

                      ق عن اتاالنن اال ت نا ا
123 184 155 123 

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

         ا اا دددددددددددداا                     ةفقدددددددددددنتاق  قا استعددددددددددددن اتا

         ا ت فااا

12 16 13 12 

 150 168 200 150 الجمعناانةنة
 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املديرية العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفم

 2024 2023 2022 2021 التنسيب

 ا1-35-336-413-222-1-3

                ا ددن مااان م ددلحاا ا–             ق عددن اتامعدد فا

                      انعاونااننه اان ن ن  

0,4 0,4 0,6 0.4 

 

 في باب وزارة البي ة: .2

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة البي ة

 2024 2023 2022 2021 انتن ي 

        ق عددددددددددددددن اتا  اا 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

      مع ف 
1,5 3 3 1,5 

 اا1-23-321-242-221-3-1

                             ةفقدددددددددددنتاق  قا استعددددددددددددن اتا ا اا دددددددددددداا

       ا ت فا

1,5 2 2 1,5 

 3 5 5 3 ماملجموع العا



                                                                            الددىام اتتدددعلىا ما  اان ي دداات  ندددقاا امدددن االدد  ع  امادددال انننتةدددن  ااددعان ةدددناجاا ادددما

                                                                التحددددددددر ااإلةمددددددددنح انحندددددددد ات فددددددددعاال ددددددددن مااال   دددددددداان دددددددد ااانب ةددددددددناجانمددددددددنايةددددددددنق ا

                        االاتمنقاتاال  ع  اماال .

 

 في باب وزارة الصناعة: .3

 )بمليارات الليرات(

 ات الدفمبرنامج اعتماد وزارة الصناعة

 2024 2023 2022 2021 انتن ي 

 اا1-22-322-656-221-3-1

                             ةفقدددددددددددنتاق  قا استعددددددددددددن اتا ا اا دددددددددددداا

       ا ت فا

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

 

 في باب وزارة الزراعة: .4

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفم وزارة الزراعة

 2024 2023 2022 2021 انتن ي 

 ا1-36-322-623-221-3-1

اق   ا ا ا اا ااةفقنت ا استعن ات ق

 ا ت فا

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

 



 

                                 قانون برنامج في وزارة االتصاالت:  -

                                                                     قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات املرافقة -

        )اعامةدددددددداا ا    2232 /  33 / 1      تددددددددن ي ا ا  44                                      الددددددددنق اانتنسددددددددةاا انةعدددددددد   ااددددددددتاانقددددددددنةع ا اددددددددما

ا اددددما ا                              (ا تةريالتددددهاالسددددنمناالددددنق اان املةددددا    2232
 
     اعدددد  ااددددتاانقددددنةع اانونفدددد اا مددددن
 
 ا 4                           

                                        ( انحنددددد ايدددددعمنا صدددددنراااتمدددددنقاتان ةدددددناجااندددددرفعا    2222        )اعامةددددداا ا    2222 / 1 / 2      تدددددن ي ا

                                                                       نقدددددنةع ان ةدددددناجانت دددددعي ا تعسدددددةااانعددددد  ااان ننتددددداا اتممنوهدددددنا الخدددددرانتاال افقدددددا ا

النايل 
 
        فقن
 
    :  

 

       نن  ح:

2021 2022 2023 2024  

 مليار ليرة 25 125 - -

 

اات:
 
    نرال
 
    

2021 2022  

 مليار ليرة 25 125

                     ) ان نق اق  اتةريض(.

 

                  ممنايةر اانتن ي :

  :         بحيث يصبح  ا 

                                           "ق عددددددددددددن اتامعدددددددددددد ف"ا)ا ددددددددددددن ماان ن دددددددددددداام جندددددددددددد  انت ددددددددددددعي ا ا 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /  32 / 1

                                                                           تعسددددةااانعدددد  ااان ننتدددداا اتممنوهددددنا الخددددرانتاال افقدددداااددددتاات ددددنالتا مة  ةددددتا  دددد ااجا

                   اة عانتناا سعا ن( 

 

 من:
 
    بدال
 
    

                                           "ق عددددددددددن اتامعدددددددددد ف"ا)ا ددددددددددن ماان ن دددددددددداام جندددددددددد  انت ددددددددددعي ا ا 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /   332 / 1

                                                                           تعسددددةااانعدددد  ااان ننتدددداا اتممنوهددددنا الخددددرانتاال افقدددداااددددتاات ددددنالتا مة  ةددددتا  دددد ااجا

                   اة عانتناا سعا ن( 
 

                    ان نق اق  اتةريض.
 



 

 الفصل الثالث

 التعديالت الضري ية

 
                        ملستوفاة بالعمالت األجن ية                       تسديد الضرائب والرسوم ا   :       عشرة:         التاسعة      املادة 

                                                                       ان مدددنا  قتا ددد ا ددد ااانقدددنةع اا دددن  ا" سدددعةا  ددد ا  ات دددتع ىاننندددر ال اا ان  ددد ام ا

 
 
 نددددددأعاام دددددداامجوينددددددا" افتددددددعقنانننةم ددددددااةف دددددد ناةقددددددرا
 
                       ا دددددد االح ددددددنباالخددددددن انددددددرفا                                          

  .           ا  اان ون ا

 

                                                         تقسمممي  الضمممرائب والرسممموم املتوجبمممة علمممى أعمممخا  القمممانون العمممام ممممم    :       العشمممرون      املمممادة 

                                       ائها من غرامات التحقق والتحصيل املتوجبة   إعف
 

ا عاةددددد امعددددد  ا   دددددع  ااسدددددت ون ناا لددددد  ا اادددددر افقددددد  ايم دددددتان   دددددرينتا
 
                                                           عالفدددددن
 
    

                                                   الؤس دددنتاانةناددداا سدددن  امندددخن اانقدددنةع اانةدددنةاالتعج ددداا                   اتحدددنقاتاان  دددرينتا

                                                                     ا دددديهماقن  ااددددنتان ددددنلجاالخ يوددددااةنتجدددداااددددتاال ننفددددنتاالتة قددددااندنفددددااان دددد ا  ا

                                                              ان ددددد اتحقق دددددنا تح ددددد  نااري يدددددااالنننددددااانةناددددداا انق اادددددنتاانونتجدددددااادددددتا ا        ان سددددعة

        لدددددر ا دددددالثا ا          انق اادددددنت                                                قملدددددقنن نا ادددددال اانر ندددددااانةنادددددا اتق دددددن ا ددددد  ااإلن  اادددددنتا

                                                                   سوعاتاق  امياافعا ر ااعاقافنئهنااتاغ اانتاانتحققا انتح نضاالتعج ا.

          تقدريماا د ا ا     تق دن   ان                                                يتعج االىا ؤال اا نخن اان اغ ن اننإلستفنق ااتا  اا

  .    2222 /  32 /  13                                      ع  ا ت ريراانق  اا   اعال اا  ااما ن نا

                                                                        اان اانت   ااتات ريراا  ن ااتتنننن ا  ااعاانر من ام اادرةااإلسدتفنق ا

                                                                    اددتامادددنةا دد  االددنق اتحت دد االدددىاال ددنن االتعج دداافن ددر انمةددر اي ددن عافن دددر ا

     يل :                                             سوراتاالخ يواالر اسواا يتمااات نناال نن اممنا

                           :اادددددتاان ددددددراتاان دددددور ةاال ددددددتقضا                                    ددددد اادددددناعدددددد اان  دددددرينتا اتحددددددنقاتاان  دددددرينت ا-

ااتا
 
    ن   رينتاان  اتتعج ان نااات ن ا
 
                               3 / 3 / 2221    .  



             :اادددتاال دددن ماا                                                  ددد اادددناعددد االؤس دددنتاانةناددداا سدددن  امندددخن اانقدددنةع اانةدددنة  اا-

ااتا
 
    ان  ات تحقان ناااات ن ا
 
                       3 / 3 / 2221    .  

 

                         نمعجدددد اادددد ا اي ددددر ااددددتا ميدددد عا ا     الددددنق                                  تحددددرقااوددددرااالات ددددن اقاددددن قات  نددددقا دددد  ا

                            الننناا انراع ناا ان  رينت.

 

                                                    إجممممراء تسمممموية علممممى التكمممماليف غيممممر املسممممددة املتعلقممممة بضممممريبة  :          العشممممرون          الحاديممممة و       املممممادة 

                                                             الدخل و الضريبة على القيمة املضافة املقدمة أمام لجان االعتراضات
 

ا عاةددددد  ا   دددددع  ااسدددددت ون نا ات دددددعفاانتددددددننن ااغ
 
                                          عالفدددددن
 
                  نددددد اال دددددرق االتة قددددداا    

         ادناا دضا ا    2222                                                         ننن  ي ااالىاانرعضا  نن  ي ااالىاانقنمااال نفا ااتامامن ا

  .    2022 / 3 /  31                                                              الة  ااا يهنامانةالجن ااالا  ا نتا نمايتماان تابهنانقنيااتن ي ا

                                                                    تحرقاانمااانت عياان م ن اننل اااتاانمدااان د ا  االة د ااا يهدنافقد اق  ا

                     نضاان  ا نةتااتعج ا.                    غ اانتاانتحققا انتح 

                                                                     نالستفنق ااتا   اانت عيا ايتعجد االدىاالد د ام ايتقدرةاادتااإلقا  اان د ييناا

ا
 
 ال ت اان  د اع د ا م اي درقاال  د ااند عايتعجد اا ندهانوتنجدااانت دعياا دناال
 
                                                                  

                                                    عال اا  ااما ن نا ال ااممل  ااتاتن ي ا ع ا  ااانقنةع .

                                نت دعياااددتاجد  ااددتاانتد ند اانعااددرا                                    الايم دتان مد د ام اي تددن ااالسدتفنق ااددتاا

                                                                 ان دددددددنق اادددددددتااإلقا  اان ددددددد ييناانحنددددددد اتعدددددددمضاانت دددددددعياا نفدددددددااانوقدددددددنطا انف ددددددد اتا

                                 الة  ااا يهنا متاانتد ن اانعاار.

                                                                 تتعاددددددد الجدددددددن ااالا  ا دددددددنتاان ددددددد ات  ق دددددددنااإلقا  اان ددددددد يينااا ددددددد االد ددددددد اقجددددددد ا ا

                           انت عيا ااتاان تاننالا  اا.

                                         ق دددن اان ددد ي ااالتعج دددااا ددديهماا دددضاتدددن ي ا عددد ا                            يم دددتان مد فدددن اانددد يتاادددناعاانت

                                                                    دددد ااانقددددنةع ا نددددمايددددتمات ددددريرا نفددددااا ا ددددنط ا ن مد فددددن ااندددد يتااسددددتفنق اااددددتا

                      )ادددنةع االعامةدددااانةناددداا ا    2232 /  33 / 1      تدددن ي ا ا  44               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا  62            ماددددنةاالدددنق ا

 ا     تددددن ي  ا  21               اددددتاانقددددنةع ا اددددما ا  21                  ( ام امادددددنةاالددددنق ا    2232                       العامةددددنتااللحقدددداانةددددنةا

            ( ام اماددددددنةا    2235                                            )اددددنةع االعامةددددااانةناددددداا العامةددددنتااللحقددددداانةددددنةا ا    2235 / 6 /  35

                      )اددددددددنةع االعامةددددددددااانةنادددددددداا ا    2231 / 2 /  13      تددددددددن ي ا ا   366               اددددددددتاانقددددددددنةع ا اددددددددما ا  63      الددددددددنق ا



ا ا  25                  ( ام امادددددنةاالددددنق ا    2231                       العامةددددنتااللحقدددداانةددددنةا
 
 اددددتاانقددددنةع اانونفدددد اا مددددن
 
                      

   ( ا    2222                           ةنادداا العامةددنتااللحقدداانةددنةا                 )اددنةع االعامةددااان ا    2222 / 1 / 2      تددن ي ا  اا 4     اددما

النايل :
 
        االستفنق ااتامادنةا   االنق ا فقن
 
                                 

                                                                  "اتحددددرقاانمددددااانت ددددعياان م ددددن اننل دددداااددددتاانمددددااان دددد ا  االة دددد ااا يهددددناملةددددرا

                                 ا ماالج  اال رقااتاان  ي اافق ".

 

        س تسوية          )تحديد أس      2005 / 2 / 4      تاريخ      662                  تعديل القانون رقم    :          والعشرون       ثانية        املادة ال

                                       ال رامات املفروضة بموجب قوانين الضرائب(
 

                                  )تحريدددرامسدددسات دددعيااانق اادددنتاالف   ددداا ا    2222 / 2 / 6      تدددن ي ا ا   442                 يةدددر اانقدددنةع ا ادددما

                                         نمعج ااعاةن اان  ا  (انحن اي  حاممنايل :
 

   :            املادة األولى

ُ                                                                       ُيمدددددوحاالد فدددددع اننن ددددد ا  ا ان سدددددعةاان ددددد اتتدددددعلىااري يدددددااالننندددددااانةناددددداا ددددد ا ما  ا - 1

انقدددددعاةن اان دددد ا  ا ان سددددعةاال نملددددد  ا غندددد اال نملددددد   ا   الن
 
                                               ننددددااف  دددد نا تح دددددن  ن اامددددال
 
                       

                                                                         ا  ددااسدددتاامملددد  ااددتاتدددن ي ا عددد ا دد ااانقدددنةع انت دددريرا ناددضاان ددد ا  ا ان سدددعة اسدددعا ا

                                                                            ال  ت ددداانمعجددد اانتد نددد اانددد ات ام انمعجددد اتددددننن ات دددر  نااإلقا  اان ددد يينا انتدددن ي ا

                          سننقاننع  ااعات فنلاار  :

                                                      ادددددددددددتاانق اادددددددددددنتاانونتجدددددددددددااادددددددددددتاال ننفدددددددددددنتاالحنصددددددددددد ااعدددددددددددال اانف ددددددددددد  اادددددددددددتا  %ا   322 -

                         نقنياا ع ا  ااانقنةع . ا    2231 /  32 /  35

  .    2231 /  32 /  35                                                      %ااتاانق اانتاانونتجاااتاال ننفنتاالحنص اانتن ي اسننقا  12 -

 

                                                                     دد ااددن ااددرةات ددريرات ددكاان دد ا  ا ان سددعةا انق ااددنتاال ف ددااالتعج ددااا يهددنا - 2

       ادددددنتا الا                                       يتعجددددد االددددىاالد فدددددن ات دددددرير نااددددعا نادددددضاانق ا ا                       ددددمتاال  دددددااالحددددرق امادددددال  

                        يم تاقج ا ات عيااا يهن.

 

                                                                           يم ددتاندددعمي االننندددااقجدد ا ات دددعيااالدددىاانق ااددنتاان ددد اتتدددعلىااري يددااالننندددااانةناددداا - 1

انقدددددعاةن اان ددددد ا  ا ان سدددددعةاال نملددددد  ا غنددددد ا
 
                                       ددددد ا ما  االننندددددااف  ددددد نا تح دددددن  ن اامدددددال
 
                                   

                                                     ا ان سددعةااان دد ات ددر انتددن ي االاددقاننعدد ا دد ااانقددنةع  ا                          ال نملدد   اال  ت ددااالددىاان دد ا



                                                                     ملدددد طام اتحددددرقانمعجدددد اادددد ا اتومنادددد اي دددددر ااوددددهاامادددددنةاانت ددددعياا انن دددد ااالقددددد   ا

                                                                    نت فددنلا دددضاةددعناادددتامةددعاناانق اادددنتا دددمتااددراما دددس ان ت فددنلاالايتجدددن ماانن ددد ا

         انتنننا:

                    %ااتاغ اانتاانتحقق.  52 ا-

  .                   %ااتاغ اانتاانتح نض  22 ا-

  .                             انق اانتاالحرق انم نن ااق عاا ا    %اات  42 ا-
 

  .            نن  ان ونةنا ا         مايتي ألف                                                   اا  قاا اعا االايجعمام اتقضاانق ااااال ف اااتا

 

                      اددددتاالدددنق اا  لددددىااددددتا دددد اا ا 1                                         :ات ددددت   اادددتاانت ددددعيااالعددددن اقنيهددددنا ددد اان وددددرا             املمممادة الثانيممممة

         انقنةع :

    .ا                                 انق ااااانونتجاااتات  ا اال ننفا - أ  

                             عيذهنانو ع اانةعةنااعنصا.ادد                   انق ااااان  ات  عات - ب  

                                              انق ااااان  انماتج اانو ع اانقنةعةناات عيذهن. ا -    

  .                                                 انق ااااان  اتقضاانمذهنااتااني  امن انن  ان ونةنا - ق  

 

                                                               اددعااالاتفددناانمددناة ددتاا نددهاالددنق اا  لددىااددتا دد ااانقددنةع  اتة ددقاقجددنم ا ا :             املممادة الثالثممة

           ونةندددددا االدددددىا               ندددددن اتاننددددد  ان                                                ت دددددعياامعاغ ااددددداايتجدددددن مااة دددددناانت فدددددنلاا  ددددد االخمدددددساا

                     اعافقاااج ساانعم ا .

 

       )ادددددددنةع ا ا    3114 / 2 /  32      تدددددددن ي ا ا   612               ادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما ا  11           ت غدددددددىاالدددددددنق ا ا :             املمممممممادة الرابعمممممممة

      تدددددن ي ا ا   422               ادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما ا  11                   الةرنددددداانمعجددددد االدددددنق ا ا    3114                    العامةدددددااانةناددددداانةدددددنةا

2 / 1 / 3112    .  

 

            اان سمنا.ُ                                 ُيةمضابه ااانو افع ا ع  ا  االج ير ا :             املادة الخامسة

 

 

 

 



 مممن املممادة    1             تعممديل الفقممرة    :         العشممرون  و          الثالثممة      املممادة 
 
          مممن البنممد االثمما
 
               مكممرر مممن املرسمموم    5              

                             وتعديالتمه )قمانون ضمريبة المدخل(       1050 / 6 /  12      تماريخ      144             اإلشتراعي رقم 

       2014 /   248                    املعدل بموجب القانون 

 

ااددددتاالددددنق ا ا 3            تةددددر اانفقدددد  ا
 
          اددددتاان وددددرا نن ددددن
 
 ا   366           ملدددد  ام ا اددددما                  ا دددد  ااددددتاال سددددعةااال  ا 2              

                                                  تةريالتدددددددددها)اددددددددددنةع ا ددددددددد ي اااندددددددددرعض(االةددددددددددر انمعجددددددددد اانقددددددددددنةع ا ا    3121 / 4 /  32      تدددددددددن ي ا

                   نحن ات  حاممنايل : ا    2236 /   265
 

             %اادددددددتاان ددددددد ي اا  22                                           ت دددددددتفنراالؤس دددددددنتاان دددددددونانااادددددددتاا دددددددما ددددددد ي  ايةدددددددنق ا - 3

                                                                         التعج ددددددااالددددددىام  ددددددن اصددددددنق اوهناان ددددددونانااان  ونةنددددددااالنعددددددأ ا دددددد ااددددددن اتحعيددددددضاا اددددددعا ا

                                                                    تاانت دددري اقلدددىاال دددن ااانةنا ددداا ددد ان ودددن االسدددت من  نا ددد ان ودددن  ام ا ددد اادددن ا         انونتجددداااددد

                                                                   ق  نتااست راا ناننندناضانقنينتااننعنطاان ونم اان عايمن قا  ان ون .
 

 فددعا  دد ااالح ددماان دد ي  اقلددىاعم دداا سدد ةن اننل دداا)
ُ
                                              ت
ُ
ا  22 

 
 %(الخمددساسددوعاتااات ددن ا
 
                     

                                     اتاان وااان  اينع افيهنا  ااانقنةع .
 

                                                                   ان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.      تحرقاق

 
 

      تممماريخ      144                   ممممن املرسممموم اإلشمممتراعي     16                   إضمممافة نمممص إلمممى املمممادة   :           والعشمممرون       رابعمممة        املمممادة ال

                             وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(      1050 / 6 /  12
 

             ريالتددها)اددنةع ا    تة ا    3121 / 4 /  32      تددن ي ا ا   366                   اددتاال سددعةااالملدد  ام ا ا  34               ي ددنااقلددىاالددنق ا

                            ي ااانرعض(اانو اانتنل :
 

              ن وااق نفنا.ادد ا    2222                                يم تاتر ي اان ج االحنصضاعال اسواا

 

 

 

 



         ( ممممن حسمممم (Start up company                    ممممنح الشمممرنات الناشممم ة   :           والعشمممرون       خامسمممة        املمممادة ال

                                               ضريبي على ضريبة الدخل على األر اح ملدة خمس سنوات

 

ا عاةدددد ا عدددد  ات ددددتفنراانعدددد  نتاانو
 
                              عالفددددن
 
            (اان دددد اتنعددددأا(Start up company     نملدددد اا    

                                                                عدددددال اعمدددددساسدددددوعاتاادددددتاتدددددن ي ا عددددد ا ددددد ااانقدددددنةع  اادددددتاا دددددما ددددد ي  ايةدددددنق ا نادددددضا

                                                                          دد ي ااانددرعضاالددىاا   ددن ا) دد ي ااان ددنباا   (الددر اعمددساسددوعاتااات ددن اااددتاتددن ي ا

                                            %االىاا اضااتاانةنا ن انريهنااتاان  ونةنن .  52                     ق عنئهن امل طام ايدع ا
 

                               ن  انق ا اي ر ااتا مي االنننا.                           نقا   االنق  ااورااالات             تحرقاقان قات
 

 

                                                   مممنح حممموافز للشممرنات وامللسسممات الصممناعية والتجاريممة التمممي   :         والعشممرون       سادسممة        املممادة ال

              فممي منماطق ترغممب       2024 /  12 /  31                                     تنشم  مممن تماريخ نشممر همذا القممانون ول ايمة 

                 الحكومة بتنميتها

   

                                   نتجن يددااان دد اتنعددأااددتاتددن ي ا عدد ا دد اا                                   ت ددتفنراانعدد  نتا الؤس ددنتاان ددوناناا ا

                                            ان ددددد اتمدددددن قا عدددددنا ناان  يلدددددس ا ددددد االودددددناقاان دددددد ا ا    2226 /  32 /  13               انقدددددنةع ا نقنيددددداا

                                                                      ت غد االحدعاداانتومنذهدناادتاا دما دد ي  ايةدنق اا نادضاان د ي ااالدىاا   دن الددر ا

ااددتاتددن ي اامن سدداا عددنا ناانفةلدد  اممددنات فددلا سددعةات ددجنضا ا 2
 
                                                    سددوعاتااات ددن ا
 
             

            %اان ددااف دد  ا  22                                             ةاان ددن اان ددوعيااالتعج ددااالددىات ددكاا ننددنتانن دد اا              نننوهددنا  سددع 

                                                                         ان دوعاتاان دد ع اممدناتةفددياا نننددااان د اتددتماقملددنقوهنا اسدتةمنن نالمن سدداا عددنا نا

               اتا سماان ون .

                                                                   يعدد  طانلسددتفنق ااددتا دد ااالح ددماان دد ي  ام االاتقددضاانمدداا مقاالددن اال ددت م ا

ااددتاال
 
      اددتاا نددع اق ال امان  دد ااحددعال
 
 ا م اتقددعةاننسددت راةا                         

 
                    خددن  ام ات ددرير اةقددرا
 
                   

ا  ن دددددد اا
 
        امنندددددداان ونةنددددددااالايقددددددضااددددددرق نااددددددتاعم ددددددن ان ونةنددددددن
 
           %ااددددددتااجمددددددعنا  42                                          

                انةنا ن انريهن.

                                     تومنذهنانم سعةايت  ا  ااج ساانعم ا .                                 تحرقاالوناقاان  ات غ االحدعااا  
 

 



                   ل )املرسوم اإلشتراعي                    من قانون ضريبة الدخ      31            تعديل املادة   :           والعشرون       سابعة        املادة ال

            وتعديالته(      1050 /   144    رقم 
 

 ا    3121 /   366                                          اددددددددتااددددددددنةع ا دددددددد ي ااانددددددددرعضا)ال سددددددددعةااالملدددددددد  ام ا اددددددددما ا  13           تةددددددددر االددددددددنق ا

                              تةريالته(انحن ات  حاممنايل :

         يندددد  ااوددددها ا                                                             تفدددد ااان دددد ي ااالددددىااندددد  حاالحقنقدددد ام ااندددددمحرقان ددددع  ااق عاددددااملةددددرام 

ا      120222    0222      ا  ددددد ا/                   ا نعددددد اادددددتاانددددددمد فن ا        نددددددضاندددددخ ا
 
 / . .اسددددد ةاا  ال دددددع اا نعةدددددن
 
                        

       /اق ودددددنا          3202220222                                                              عم دددددمنيااانددددد اننددددد  ان ونةندددددا ا ي دددددنااقلدددددىا دددددد ااانتدود يددددددضاا د دددددد ا/

ا عم ددددددمنياامندددددد انندددددد  ان دددددددمد  ااندددددددم    ا /
 
                                      اعدددددد اا نعةددددددن
 
               /ا . .اا نعةددددددن ا         202220222          

 :                                            نرامل م ااناي ا االىاانتقها متاانع  طاا تنا    ندض ا                  عم منياامن انن  

                                                                اقذااندددددددمايتجددددددن ماسددددددتاان ناودددددداااعدددددد  ام انقنيددددددااالخنا دددددداا انةعدددددد يتامحددددددرا      ن دددددد  ع  -

 .                                ما س ان  يتايتنملةع اق اسااجناةنا

      انة ددددداا                                                           ن ددددد  ع اانددددددم ننن املة ددددداااقةدددددر ا الايقعادددددع املةمدددددضاادددددأجع املددددد طاق  دددددنت -

                                                                  اندددددددمقةر انمعجدددددد اقفددددددنق اصددددددنق  ااددددددتا ما  اانعددددددؤ  ااالجتمناندددددداات يددددددتاالحنجددددددنتا

        الخنصا.

ام ااددددضام اا  قددددنت االددددىام االايتجددددن مااددددرقاا  القا                  نلةددددنثاا ددددضام اج ددددتام -         ف                                             اقذاامددددتف

 .                  اندم تفنريتاالخم ا

             ددضاانهمددنااددتا                                                           دد ااددن ا ددن ا ددضااددتااندد  جن ايتةددناياا ودداام ايعددقضا  نفددااي ددتفنر -

                                                                         انتن يددددضااندددددمة يان ةددددنمب ا قذاا ددددن ان دددد  جن ام القاالددددىاانتق مددددناي ددددتفنراان  جددددن ا

             ا  لددددىااددددتا دددد  ا                     ا ا فقددددنا ادددددنةاانفقدددد                                       اونصددددفاا دددد ااددددنانننهمددددنا الددددىااددددرةااندددددم ن  

                 اددالة(انددن ااندد  جن ا                                                        اندددمنق .ا  دد اانندداااالةف ددن اانقددنةع  ا)نجدد ام ان ددال ام ا ام 

 .                 ُ              ي تفنراان   ااندُم  ةاقفعاانوفقا

                                                                   قذاا ددددددن اانعانددددددراالايتةددددددناياامدددددددالااددددددأجع اا  نةددددددتام جتدددددددهاتتةددددددناياا ودددددداام اتعدددددددقضا -

                  اندددمة يان ةددنمبااددتا            الددىاانتن يددض                                          نفددااعن ددةاان  دد ي ا ات ددتفنراان  جدداااددال  ا

                   فقددددنا اددددددنةاانفقددددد  ا ا                                                    ناددددضاانتن يدددددضااددددتاانددددد   اممددددنا ادددددتا نادددددضاانتن يددددضاادددددتاا  الق

 .                    ا  لىااتا   ااندمنق 

                                                                   قذاا ددددددن اانعانددددددراالايتةددددددناياامدددددددالااددددددأجع اا  نةددددددتام جتدددددددهاتتةددددددناياا ودددددداام اتعدددددددقضا -

                  اندددمة يان ةددنمبااددتا            الددىاانتن يددض                                          نفددااعن ددةاان  دد ي ا ات ددتفنراان  جدداااددال  ا

                   فقددددنا اددددددنةاانفقددددد  ا ا                                                    ناددددضاانتن يدددددضااددددتاانددددد   اممددددنا ادددددتا نادددددضاانتن يددددضاادددددتاا  الق

 .                    ا  لىااتا   ااندمنق 

ااتا
 
    ت  قامادنةا   االنق ااات ن ا
 
                            3 / 3 / 2222    .  



      تمممممماريخ      144                        مممممممن املرسمممممموم االشممممممتراعي  رقممممممم     32            تعممممممديل املممممممادة   :           والعشممممممرون       ثامنممممممة        املممممممادة ال

                                                  وتعديالتممه )قممانون ضممريبة الممدخل( املعدلممة بموجممب القممانون    1   050 / 6 /  12

  (    2010              )موازنة العام       2010 / 7 /  31      تاريخ      144    رقم 
 

                 تةريالتددها)اددنةع ا ا    3121 / 4 /  32      تددن ي ا ا   366                       اددتاال سددعةااالملدد  ام ا اددما ا  12           تةددر االددنق ا

              )اعامةددددااانةددددنةا ا    2231 / 2 /  13      تددددن ي ا ا   366                                       دددد ي ااانددددرعض(االةرندددداانمعجدددد اانقددددنةع ا اددددما

                   نحن ات  حاممنايل : ا (    2231

                                                                            اددرقااةددر اان دد ي ااالددىام  ددن اال ددتاانتجن يدداا ان ددوناناا غندد اانتجن يددااالددىاان ددع  ا

         انتنننا:

 

 

                                                      %ا)م  ةددددددددددددددددددااننل ددددددددددددددددددا(ااددددددددددددددددددتاانق ددددددددددددددددددماالخن ددددددددددددددددددعان  دددددددددددددددددد ي اااندددددددددددددددددد عاالايتجددددددددددددددددددن ما 6 -

                              / . .اس ةاا اع   اا نع انن  .          2202220222 /

   اددددددددددددددددتا ا                                                %ا)سدددددددددددددددد ةااننل ددددددددددددددددا(ااددددددددددددددددتاانق ددددددددددددددددماالخن ددددددددددددددددعان  دددددددددددددددد ي اااندددددددددددددددد عاي يددددددددددددددددر 2 -

      / . .ا          2202220222                                        / . .اسددددد ةاا اعددددد   اا ندددددع اننددددد  ا الايتجدددددن ما/          2202220222 /

                        ا   ا س ةن اا نع انن  .

                                                        %ا)ا وددددددددددددنااعدددددددددددد اننل ددددددددددددا(ااددددددددددددتاانق ددددددددددددماالخن ددددددددددددعان  دددددددددددد ي اااندددددددددددد عاي يددددددددددددرااددددددددددددتا  32 -

       /ا . .ا           34202220222                                         /ا . .اا  ددددد ا سددددد ةن اا ندددددع اننددددد  ا الايتجدددددن ما/          2202220222 /

                            ا اا ا   ا ستن اا نع انن  .

                                                       %ا)سدددددددددددتاااعددددددددددد اننل دددددددددددا(اادددددددددددتاانق دددددددددددماالخن دددددددددددعان  ددددددددددد ي ااانددددددددددد عاي يدددددددددددراادددددددددددتا  34 -

                                            /ا . .اا ددددددددددددددددددددددددداا ا  ددددددددددددددددددددددددد ا سدددددددددددددددددددددددددتن اا ندددددددددددددددددددددددددع اننددددددددددددددددددددددددد  ا الايتجدددددددددددددددددددددددددن ما           34202220222 /

                                      / . .ا ال منياا ا   ااع  ااا نع انن  .           13202220222 /

                                                           %ا) ااددددددددرا اعدددددددد يتاننل ددددددددا(ااددددددددتاانق ددددددددماالخن ددددددددعان  دددددددد ي اااندددددددد عاي يددددددددرااددددددددتا  23 -

                                ددددددددددددددددددددد ااعددددددددددددددددددددد  اا ندددددددددددددددددددددع اننددددددددددددددددددددد  ا الايتجدددددددددددددددددددددن ما                 /ا . .ا ال منيددددددددددددددددددددداا ا           13202220222 /

                                     / . .استمنياا عمسا س ةن اا نع انن  .           42202220222 /

                                                           %ا)عم دددددداا اعدددددد   اننل ددددددا(ااددددددتاانق ددددددماالخن ددددددعان  دددددد ي اااندددددد عاي يددددددرااددددددتا  22 -

                                      /ا . .استمنياا عمسا س ةن اا نع انن  .           42202220222 /
 

 

 



      ملدددد  نتا ا-       ددددؤ ننا                  انعدددد  نتاالحددددر ق اال ا-                                  م  ددددن املدددد  نتاا اددددعا ا)انعدددد  نتاالقف ددددا    ماددددنا

  %ا  32                                                                انتعصدددددناانن سددددد مانننن ددددد اان عددددد  ن االعصدددددن (افت  دددددعان ددددد ي اا  دددددينااادددددر  نا

                   )س ةاااع  اننل ا(.
 

                                                                        اوددراا ددنباان دد ي ااي دد  اادددتااندد  حاالخن ددعان ددناادددنا ددن اق  اا ندد انندد  .ا الات دددناا

                          مياااال  االىامصضاان  ي ا.
 

ااتا
 
    ي  قا  ااانو ااات ن ا
 
                     3 / 3 / 2222    .  

 

      تمماريخ      144                       مممن املرسمموم اإلشممتراعي رقممم     43               تعممديل نممص املممادة    :          والعشممرون     سممعة  تا        املممادة ال

                             وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(      1050 / 6 /  12

 

          تةريالتددددها ا    3121 / 4 /  32      تددددن ي ا ا   366                       اددددتاال سددددعةااالملدددد  ام ا اددددما ا  61              يةددددر اةدددد االددددنق ا

                                       )انةع ا  ي ااانرعض(انحن اي  حاممنايل :
 

   م ا ا  63                                مادددعاالاعن دددةاان تد نددد ا فقدددنان مدددنق ا                                 الدددىاادددتايدددرفعا ددد اسدددننةاامن سددداا عدددناها

ااددددتا دددد  اا اددددعا ا ي ددددرقاان دددد ي ا
 
                            ي دددد  اف دددد نن
 
ااددددتا هنيدددداا ددددض ا  32          ددددمتاا  دددداا ا          

 
            يعاددددن
 
 ا    

  .  62                                                             ضاملةرام ايدع اارااات عاانهناان  ي ااالح ع ااالىامسنقاالنق ا ف

 
 

      الممدخل                                                           إجممراء إعممادة تقيمميم اسممتثنائية لألصممول الثابتممة للمكلفممين بضممريبة   :       ثالاممون         املممادة ال

 ممممن املمممادة 
 
          وللعقمممارات املشممممولة ب حكمممام البنمممد م ممممن االثممما
 
         ممممن قمممانون     45                                         

      تممممماريخ     64               ممممممن القمممممانون رقمممممم     13                               ضمممممريبة المممممدخل املعدلمممممة بموجمممممب املمممممادة 

20  / 10  / 2017     

 

                                                                     يجددددعماقجددددد ا اقادددددنق اتقندددددنمااسدددددت ون ناانألصددددع اان ننتددددداان مد فدددددن ان ددددد ي اااندددددرعضا ا - 3

اادددددتاالدددددنق ا                                         ن ةقدددددن اتاالعدددددمعناانأاددددددنةاان ودددددرا اادددددتا نن ددددد
 
          ن
 
               ادددددتاادددددنةع ا ددددد ي اا ا  62 

ا ا    2232 /  32 /  22      تددددن ي ا ا  46               اددددتاانقددددنةع ا اددددما ا  31                         انددددرعضاالةرندددداانمعجدددد االددددنق ا
 
  فقددددن
 
    

        لنايل :

 



                                                                 قج ا اقانق اتقننمااست ون ناانألصع اان ننتاان مد فن ان  ي ااانرعض: -   م

ا
 
 يجدددددعمانألندددددخن االحقنقندددددن ا الةودددددعين اال ددددد ان انم دددددكااحنسددددد اااوتممدددددااامدددددال
 
                                                              

                                                  ةندددددددددداام اتومنمندددددددددداا لدددددددددد  ا ااددددددددددر افقدددددددددد  ا  ددددددددددمتاا  ددددددددددااتنتهدددددددددد ا دددددددددد ا           نو ددددددددددع اانةع 

                                                              اقجددددد ا اقادددددنق اتقندددددنمااسدددددت ون ناانةونصددددد اا صدددددع اان ننتددددداا)نمدددددنافيهدددددنا    2222 /  32 /  13

                                                                   ا سدد ما سددوراتاانددريتا سددوراتا ا دد االعددن ماا انةقددن اتا العجددعقاتاان ننتدداا

       ا صع .                                                              ا ع ف(انت حنحا  ن اانتضخماانوقرعاانونتجااتاانتقنن ا  اانمات كا

ر جدداا
ُ
     تتودن  اام نددااقادنق اانتقنددنماجمندعاا صددع االعددن اقنيهدنا دد اانفقد  اان ددننقاا ال
ُ
                                                                       

                  ا ملددد طام االات يدددرا    2222                                                 ددد ااندددعقاالؤس ددداانتدددن ي اسدددننقاندددأل  اادددتا دددنةع اان دددن  ا

                                                                        انمااا صع االةنقاتقننم نااتاسة اان عةانتن ي اقج ا اام نااقانق اانتقننم.

          ددددد ان ودددددن ا ا                              اامادددددراالخبددددد ا االح فدددددن ان ت مدددددن ا        نمانعاسددددد                       تجددددد فاام ندددددااقادددددنق اانتقنددددد

ا ننتددداا  عاسدد اامادددراالخبددد ا االوت ددد ن ا
 
                                     ذنددكانننن ددد اان ةقدددن اتاان دد اتعددددضامصدددعال
 
                                    

                                                                      قلددددددىاةقننددددددااعبدددددد ا االحنسدددددد ااالجددددددنميتا دددددد ان وددددددن انننن دددددد اان قنددددددااا صددددددع  ااي تددددددن  ا

              صنا اانةالاا.ادد

                        ق اانتقندددددنمان دددددد ي اا  دددددديناا                                           ت  دددددعاانف  اددددددنتااإليجننندددددااانونتجدددددداااددددددتاام ندددددااقاددددددن

                                   )عم ااننل ا(ااتاانماا   اانف  انت. ا % 5             جرير ااةرن نا

ودددددداا دددددد ا ددددد  االددددددنق  االد فددددددع االدددددىامسددددددنقااندددددد  حا                             ف                                        ي دددددتفنرااددددددتاقاددددددنق اانتقندددددنماال يف

                                                                    الق دددعنام االقدددر  اقذاا يدددتا جدددعقاا دددتوراتات دددمحانإادددنق اتقندددنمااونصددد اا صدددع ا

         ان ننتا.

                                          اتتةدددددن اا ددددد  اا اددددددنة انننن ددددد اان م دددددن ا اادددددعا                           ددددد اا  دددددقاا ادددددعا  االايجدددددعمام

                                                                  اددددددنةع اانوقددددددرا انت دددددد ن ا سددددددن  اانو ددددددع اانتومنمندددددداا انت  نقنددددددااان ددددددنق  ااددددددتا

            ا  اان ون .

ا اددددددنةا ددددد  ا
 
اانتفددددد  اادددددتامعامصدددددضاادددددتاا صدددددع االةدددددنقاتقننم دددددنا فقدددددن             ددددد اادددددن اتدددددمف
 
         ف                                             

   ن ا                                                                 انفقدددد  اا ددددضاادددد   ا ددددالثاسددددوعاتاالددددىاتددددن ي اقاددددنق اانتقنددددنمايحت دددد ا  ددددحاانتح دددد

                                                        نننف ةانن اانمااانتف  ااتاا صضا انمتهاا ضاقانق اتقننمه.

 



ااددددتا -   ب
 
    قجددد ا اقادددنق اتقندددنمااسدددت ون ناان ةقدددن اتاالعدددمعناانأاددددنةاان ودددرا اادددتا نن دددن
 
                                                                    

 ا  46               اددتاانقددنةع ا اددما ا  31                                        اددتااددنةع ا دد ي ااانددرعضاالةرندداانمعجدد االددنق ا ا  62      الددنق ا

  :    2232 /  32 /  22      تن ي ا

                                              ين االعددن اقنددديهما دد اان وددرا" "ااددتاالددنق اان نن ددداا                             يجددعمانألنددخن اان  نةنددن ا الةوددع 

                             ا لددد  ا اادددر افقددد  ا  دددمتاا  ددداا    2232 /  32 /  22      تدددن ي ا ا  46                    اعدد  اادددتاانقدددنةع ا ادددما

                                                       اقج ا اقانق اتقننمااست ون ناان ةقن اتاان  ايم دع هن.    2222 /  32 /  13         تنته ا  ا

     ا ا                                                                  تجدددددد فاام نددددددااقاددددددنق اانتقنددددددنمانعاسدددددد ااماددددددراالخبدددددد ا االوت دددددد ن اقلددددددىااةقننددددددااعبدددددد

                                     انت من ا  ان ون اي تن  اصنا اانةالاا.

                                                                   ت  دددددعاانف  اددددددنتااإليجننندددددااانونتجدددددداااددددددتاام ندددددااقاددددددنق اانتقندددددنمان دددددد ي اا  دددددديناا

                                     %ا) ال ااننل ا(ااتاانماات كاانف  انت. 1             جرير ااةرن نا

ا
 
 ت دددرقاان ددد ي ااالدددىاانف  ادددنتااإليجننندددااانونتجدددااادددتاام ندددااقادددنق اانتقندددنماةقدددرا
 
                                                                      

                                                  االعافقااالىاقانق اانتقننماقلىااإلقا  اان  يينا.                    ننن  ااتااعاتقريماا 

                                                                     تيدددددتاانعادددددر االننندددددااال ت دددددااملةم ندددددااقادددددنق اانتقندددددنم ا قذاا ف دددددتاالعافقدددددااالدددددىا

نتا ددددددد  اانوتنجدددددددا ايتعجددددددد اا يهدددددددناقندددددددال ام دددددددحنباانةالادددددددااا ا  دددددددنا              ف                                                     ةتنجذهدددددددنام اادددددددرف

      ت دددددداا                                                            نددددددنن فلام انننتةددددددريضا يحددددددقان ددددددؤال ااالا دددددد اااماددددددنةالجودددددداااالا  ا ددددددنتاال

انألصع االو ع اا يهنا  اانةع ااإلج ا اتاان  يينا.
 
                                               ن  ي ااانرعضا فقن
 
                  

                                                                      ي ددددرقام ددددحنباانةالاددددااالعددددن اقندددديهما دددد اانفقدددد تن ا"م"ا ا"ب"اماددددال  افدددد ةاان دددد ي اا - 2

                                                                      انوددددنتجااددددتاققعددددن اميددددنق االددددىاةتنجددددااانتقنددددنماعددددال اا  ددددااملدددد  يتااددددتاتدددد  ق ماادددد ا ا

                                    ةددنق ا  دد ااانفن ددر االددىاسددوراتاالخ يودداا                                     اإلقا  اتحددتاان  ددااسدد ين افن ددر ا  دد ذهنات

                                                              لدددددددر اعمدددددددساسدددددددوعاتاقلدددددددىاادددددددن اانت دددددددرير اممدددددددنايم دددددددنهمااسددددددد  جننافددددددد ةاان ددددددد ي اا

االددددىاا ددد اع ددد ايقراعةدددهاقلددددىا                                                                    التعجددد ان دددما ددد اادددن ات فددددنلاانتقندددنما ذندددكانودددن  

                      انعار االنننااال ت ا.

            ددضاادد  الددر ا                                                             يم ددتاتمريددراال  ددااالة ددن اإلجدد ا اام نددااقاددنق اانتقنددنمالدد تن افقدد  ا - 1

                                                                        ستااممل   انمعج اا سعةايت  ا  ااج ساانعم ا انون االىااا  ا ا مي االنننا.

                                                                  تحرقااورااالات ن  امصع ات  نقا   االنق انق ا اي ر ااتا مي االنننا. ا - 6

 



      تمممممممماريخ      144                       مممممممممن املرسمممممممموم االشممممممممتراعي رقممممممممم     40            تعممممممممديل املممممممممادة    :        ثالاممممممممون   ال          الحاديممممممممة و       املممممممممادة 

                  انون ضريبة الدخل(           وتعديالته )ق      1050 / 6 /  12

 

                 تةريالتددها)اددنةع ا ا    3121 / 4 /  32      تددن ي ا ا   366                       اددتاال سددعةااالملدد  ام ا اددما ا  61   ف        تةددرف االددنق ا

                                  ي ااانرعض(انحن ات  حاممنايل :
 

            انتةعي دنت                   ا جدع ا انت  ن دنت        ان  اتد       اجمدعن         ان دنفنا     غند           ندننعا قات     يق در

                        اتددمات فددنلات ددكاان  اتدد ا                        انوقريدداا انةنننددا ا  دد ااددن         الوددنفع            اإلم اانددنت          الجددعا  

                                                                     الحقنوهددددنانعجددددعقاابدددد  ااددددنةع  ام امل ددددي ات فددددنلاسددددنانتاانةمددددضاتحت دددد اان ددددد ي اا

                             ت رقاالىامسنقاال   اال فل.

                                                                         تحرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

                           ع لضريبة الدخل على الرواتب                          إستثناء التقاعد من الخضو        إعادة  :            والثالاون        ثانية  ال      املادة 

        واألجور 

 

 ا    3121 / 4 /  32      تددددددددن ي ا ا   366                       اددددددددتاال سددددددددعةااالملدددددددد  ام ا اددددددددما ا  25ُ                    ُي غددددددددىااددددددددتامادددددددددنةاالددددددددنق ا

                                         قع ددددننااةنملددددنتاانتقنادددران دددد ي ااانددددرعض ا يةددددنقا                              تةريالتدددها)اددددنةع ا دددد ي اااندددرعض(ا

           اددتاانقددنةع ا ا  65                                        اددتاانقددنةع اذاتددهاا ددضاتةددري  نانمعجدد االددنق ا ا  24                   انةمددضانأادددنةاالددنق ا

   (.    2231                                             )اانةع االعامةااانةنااا العامةنتااللحقاانةنةا ا    2231 / 2 /  13      تن ي ا ا   366   اما    

   

                                  ممممممن قمممممانون ضمممممريبة المممممدخل املعدلمممممة بموجمممممب     58            تعمممممديل املمممممادة    :          الثالامممممون   و         الثالثمممممة       املمممممادة 

  (    2010              )موازنة العام       2010 / 7 /  31      تاريخ      144            القانون رقم 

 

      تددددن ي ا ا   366                  نمعجدددد اانقددددنةع ا اددددما ا                           اددددتااددددنةع ا دددد ي ااانددددرعضاالةرنددددا ا  25           تةددددر االددددنق ا

                     (انحن ات  حاممنايل :    2231              )اعامةااانةنةا ا    2231 / 2 /  13
 

                                                  ارقااةر اان  ي اانننن  اان   ات ا ا جع اممنايأت : -   م

 



                                                                      %ا)ا وددن اننل ددا(ااددتاا ددماانددعا قاتاان ددنفنااالخن ددةاان  دد ي اااندد عاالايتجددن ما 2 -

                                        /ا . .اا منةناااع اا نع انن  ان ونةنا.اد          3502220222 /

                                                                     %ا)م  ةددااننل ددا(ااددتاا ددماانددعا قاتاان ددنفنااالخن ددةاان  دد ي اااندد عاي يددرااددتا 6 -

       (ا . .ا          6202220222                                               / . .ا منةندددداااعدددد اا نددددع انندددد  ان ونةندددداا الايتجددددن ما)          3502220222 /

                                       %ا)سدددد ةااننل ددددا(ااددددتاا ددددماانددددعا قاتاان ددددنفناا 2                                 عم دددداا م  ةددددن اا نددددع انندددد  ان ونةنددددا.ا

                               /ا . .اعم دددداا م  ةددددن اا نددددع انندددد  ا    0222      620222                              الخن ددددةاان  دددد ي اااندددد عاي يددددرااددددتا/

                                 / . .ات ةن اا نع انن  ان ونةنا.ادد          1202220222                   ن ونةناا الايتجن ما/

                                                               %ا)ماددددرااعدددد اننل ددددا(ااددددتاا ددددماانددددعا قاتاان ددددنفنااالخن ددددةاان  دددد ي اااندددد عا  33 ا -

                                          /ا . .ات ددددددددددددددددددددةن اا ندددددددددددددددددددع انندددددددددددددددددددد  ان ونةنددددددددددددددددددداا الايتجددددددددددددددددددددن ما          1202220222         ي يدددددددددددددددددددراادددددددددددددددددددتا/

                        اا نع انن  ان ونةنا.اد                 /ا . .اا اا  منةن           35202220222 /

                                                                %ا)عم ددداااعددد اننل دددا(اادددتاا دددمااندددعا قاتاان دددنفنااالخن دددةاان  ددد ي ااانددد عا  32 -

  /ا           14202220222                                         /ا . .اا ددداا  مدددنةن اا ندددع اننددد  ا الايتجدددن ما/           35202220222         ي يدددراادددتا/

                                %ا)اعدددد   اننل ددددا(ااددددتاا ددددماانددددعا قاتا  22                                        . .ا ال منيدددداا سددددتن اا نددددع انندددد  ان ونةنددددا.ا

                    / . .ا ال منيددددداا سدددددتن ا           14202220222                      ن  ددددد ي ااانددددد عاي يدددددراادددددتا/                ان دددددنفنااالخن دددددةاا

                                /ا . .اسدددتمنياا عمدددسا سددد ةن اا ندددع ا           42202220222                              ا ندددع اننددد  ان ونةنددداا الايتجدددن ما/

               نن  ان ونةنا.اد

                                                              %ا)عم دددداا اعدددد   اننل ددددا(ااددددتاا ددددماانددددعا قاتاان ددددنفنااالخن ددددةاان  دددد ي اا  22 -

                 اا نع انن  ا.ا                       /ا . استمنياا عمسا س ةن           42202220222              ان عاي يرااتا/

ااتا
 
    ي  قا  ااانو ااات ن ا
 
                     3 / 3 / 2222    .  

 

               مممممن قممممانون ضممممريبة     50                                 تعممممديل نممممص الفقممممرة الثانيممممة مممممن املممممادة    :           والثالاممممون         رابعممممة         املممممادة ال

          وتعديالته(      1050 /   144                           الدخل )املرسوم اإلشتراعي رقم 

  

    ام ا                                   اددتااددنةع ا دد ي ااانددرعضا)ال سددعةااالملدد    ا  21                               ةددر اةدد اانفقدد  اان نةندداااددتاالددنق ا ي

                              تةريالته(انحن ات  حاممنايل : ا    3121 /   366     اما
 

                  )انيدددداا عمددددسا اعدددد   ا   ااا    ليممممرة/       125,000/                                 يح دددد اانتن يددددضااددددتاا سددددنقانم  دددد ايةددددنق  

ا
 
 انددددد اننددددد  ان ونةندددددا(اادددددتا دددددضايدددددعةانألجددددد ا ا ن ةدددددنا ن اننن دددددناااانددددد يتايتقن دددددع امجدددددع ا
 
                                                                        

   ا                                     يعاناان  ااانوم ااتااننذهماانةن  نا.



                       مممن املرسمموم االشممتراعي رقممم     63                            تعممديل الفقممرة األولممى مممن املممادة    :           والثالاممون        خامسممة        املممادة ال

                                       وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(      1050 / 6 /  12      تاريخ      144

 

 ا    3121 / 4 /  32      تدددن ي ا ا   366                       اددتاال سدددعةااالملدد  ام ا ادددما ا  41                           تةددر اانفقددد  اا  لددىاادددتاالدددنق ا

                                              تةريالتها)انةع ا  ي ااانرعض( انت  حاممنايل :
 

                                                          يقت ددددعاان دددد ي اااددددتاان  اتدددد ا ا جددددع اان دددد ايددددرفة ناقلددددىاا جندددد ا م ا                الددددىا باانةمددددضام ا

                ان دد اتحددرقانمعجدد ا ا                                                                 يددؤقعاال ددنن االقت ةددااقلددىاالخ يودداانددنن ن  اان  ونةندداانننقنمددااانفة نددا

ُ                                ان دد اُقفةددتافيهددنات ددكاان  اتدد ا ا جددع ا ددضا ا                                       ادد ا اي ددر ااددتا ما  االننندداا ا دد اان وددن       

                                         سااعددد اادددتاانعددد  اانددد عايلددد اف ددد  اان ال ددداامملددد  ا                                ال ددداامملددد  ا ددد ااعادددراالايتةدددرفاالخدددنا

        الةونا.
 

                              عج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.                                          تحرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن انم

 

                                                   إعفمماء التعويضممات التممي تعطممد للمسممتخدمين والعمممال نتيجممة    :           والثالاممون        سادسممة        املممادة ال

                                                  صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من الضريبة على الدخل

 

ا عاةدد ا عددد  اتةفدديااددتاان ددد ي ااالددىاان  اتددد ا ا جددع  اممددناتةتبددد ااددتاا ا دددن ا
 
                                                                    عالفددن
 
    

                                                                      انقنن دددددداان تن يددددددضااددددددتا ا قاتام ددددددحنباانةمدددددددضاالد فددددددن االددددددىامسددددددنقااندددددد  حاالحقنقددددددد  ا

                                                                انتةعي دددددددددنتاان ددددددددد اتة دددددددددديان م دددددددددت ران ا انةمدددددددددن اةتنجددددددددددااصددددددددد ف ماادددددددددتاالخرادددددددددداام ا

        ا دددددددد ا نددددددددعا  ،     2022 / 0 0 / 0 3        نقنيدددددددداا ا    2231 / 2 / 3                                اسددددددددتقننذهم اعددددددددال اانف دددددددد  االمتددددددددر ااددددددددتا

                                                         تجن متاالحر قاالو ع اا يهنا  اانقعاةن اانونف  ا  ان ون .
 

                                                                        تحرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

 

 



                                                  أحكمممممام ضمممممري ية خاصمممممة باملسممممماعدات النقديمممممة والعينيمممممة التمممممي    :           والثالامممممون        سمممممابعة        املمممممادة ال

       2022     عام     الل ال              دفعت أو منحت خ

 

ا عاة ا عد  اتةتبد اادتاا ا دن اانقنن داان تن يدضاادتا ا قاتام دحنباانةمدضا
 
                                                                  عالفن
 
    

                                                                       الد فددن االددىامسددنقااندد  حاالحقنقدد  اال ددناراتاانوقريدداا انةنننددااان دد اقفةددتام ا

                               الات  ددعا دد  اال ددناراتاالملدد  ا نتا ا    2222 ا     انةددنة                        اوحددتان ةددنا ن انددريهماعددال ا

         إلجتمنم .                       ان ور ةاانعا  ان  من اا
 

                                                                 تحدددرقاقاددددن قات  نددددقا دددد  االددددنق  ااوددددرااإلات ددددن  انمعجدددد اادددد ا اي ددددر ااددددتا ميدددد ا

        النننا.

 

                                                   إعفمممماء رواتممممب املمممموظفين واملسممممتخدمين الممممذين أصمممميبوا ب عاقممممة   :            والثالاممممون          الثامنممممة       املممممادة

                                                              دائمة نتيجة انفجار مرف  بيروت  من الضريبة على الرواتب واألجور 

 

ا عاةدد ا عدد  اتةفدديا  
 
                   عالفددن
 
                                             اتدد االددع فن ا ال ددت ران ااندد يتامصددي عاانإانادداا    

   ادددتا ا                                                                قا مددداا مصددد حعااادددتاذ عااإلاتننجدددنتااإل دددنفنااةتنجددداااةفجدددن اا فدددأاننددد  ت

                            ان  ي ااالىاان  ات ا ا جع .
 

                                                                    تحرقاقان قات  نقا د  االدنق  ا ملد  طااإلسدتفنق اانهدن انمعجد ااد ا اي در اادتا

              مي االنننا.

 

     144                       ممن املرسموم اإلشمتراعي رقممم       73         مممن املمادة    5      البنمد       يضماس   :           والثالامون       تاسمعة         املمادة ال

                             وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(     105 0 / 6 /  12      تاريخ 
 

      تددددددددددددن ي ا ا   366                       اددددددددددددتاال سددددددددددددعةااإلملدددددددددددد  ام ا اددددددددددددما  اا  21         اددددددددددددتاالددددددددددددنق ا ا 2      ان وددددددددددددرا ا    ي ددددددددددددنا

                                                 تةريالتها)انةع ا  ي ااانرعض(انحن اي  حاممنايل : ا    3121 / 4 /  32
 

                                      اإلةتقدددن ان ةقدددن ات ا  دددحاانتفددد  اادددتاا سددد ما                               ي  دددعان ددد ي ااتةدددنق ا سدددماانفددد ا ا  

                                                                 ان عايحققهاا نخن اان  نةنع ااوراتف غ مااتامس م ما  اقادرفاانعد  نتا

                 ال ن مااانتنننا:



كاانةقدن اتاال ننداا ا -
ف
                  انع  نتاان  ايدع ااع عا ناانعانرام اا سنسس اتم 
ف
                                               

              غن اال ننا.

                  ند اال ننداام ا عدنطا                                                 انع  نتاان  اتتةنايا عنطاتجن  اانةقدن اتاال ننداا غ -

                 انت عي اانةقن ع.

          %ااددتا ناددضا  22                                                    انعدد  نتاان دد اتتجددن ماانمدداامصددعن ناان ننتدداااددتاانةقددن اتا -

                 مصعن ناان ننتا.ا

                                                                        يحرقاان  حاالخن عان   ي اانننف ةانن ا  فااتم دكاان د ما سدة اانتفد  اانفةلد ا

     اوه.

   22                                 ي دددتفنراالتفددد  اادددتاا دددما ددد ي  انن ددد اا
 
 %ااودددرانايددددع اانتفددد  اانصدددال
 
    ندددن ا ا                        

                                      ال ن من امةف  مام انن اا صع ا انف  ن.

                                                             ي دددددت   اادددددتاان ددددد ي ااانددددد  حاانددددد عايحققدددددها دددددؤال اا ندددددخن ااودددددراتفددددد غ ماادددددتا

                                مس م ما  انقنااانع  نتاال ن ما.

                                                                   يجدددعما عاا دددن مام ايجددد عاام ندددااقادددنق اتقندددنمااسدددت ون ناا سددد مها لددد  ا اادددر ا

  .    2221 /  24 /  12                     متاا  ااتنته ا  ا

                                                       ق اانتقندددددنمانعاسددددد اامادددددراالخبددددد ا االوت ددددد ن اقلدددددىاةقنندددددااعبددددد ا ا              تجددددد عاام ندددددااقادددددن

                          الحنس ااالجنميتا  ان ون .

                                                                   ت  ددددعاانف  اددددنتااإليجنننددددااانونتجدددداااددددتاام نددددااقاددددنق اانتقنددددنمان دددد ي اا  دددديناا

                                     %ا) ااراننل ا(ااتاانماا   اانف  انت. 3             جرير ااةرن نا

              ي ددد  اادددتاام نددداا ا                                                  يتعجددد االدددىاالتفددد  اعدددال اا  دددااملددد  يتاادددتاتدددن ي اانتفددد  ام 

                                                                    انتفددد  ا م اي دددرقاان دددد ي ااالتعج ددداانمعجدددد اةمدددنذ اعنصددددااتةدددر نا ما  االننندددداا

                                                                       ن ددد  اانقنيددداا يةتبددد االتفددد  ا التفددد  اندددهاا دددؤ ال انننتدنفدددضا انت دددناتاادددتاتأقيددداا

                                  ان  ي ااال  ت ااالىاام نااانتف  .

   يددددد ا                                                             تحددددرقااودددددرااإلات ددددن اقادددددن قات  نددددقا ددددد  االددددنق انمعجددددد اادددد ا اي دددددر ااددددتا م 

        النننا.

 



      1050 / 6 /  12      تممممماريخ      144                       ممممممن املرسممممموم االشمممممتراعي رقمممممم     87            تعمممممديل املمممممادة   :         األربعمممممون       املمممممادة 

                             وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(

 

          تةريالتدددها ا    3121 / 4 /  32      تدددن ي ا ا   366                        ادددتاال سدددعةااالملددد  ام اا ادددما ا  52           تةدددر االدددنق ا

                                       )انةع ا  ي ااانرعض(انحن ات  حاممنايل :

 

                                               الىات ان امل ام اج ح ان  تام اتدأان اا دجضا دمنةاا ا                    الايحقا عا ن ام ايح ض

                                                                 ندددددريتايندددددتجافعا دددددر اادددددناندددددمايح دددددضاالدددددىااعافقدددددااا ددددد قااادددددتااندددددر ا  اان ددددد ييناا

        ال ت ا.

                                                                        ددددد ااددددددن اتوفندددددد ااندددددد  تام اانتددددددأان انعاسدددددد ااق ا دددددد ااإلجدددددد ا  اتتددددددعلىا دددددد  اانددددددر ا  ا

                                                    اات نناان  ي اااتاال نن االح  اا قفة ناقلىاالخ يوا.

ا عاةدددد ا عدددد  ااةددددناالتاتدددد ان ااندددد  تام ا ا         ت ددددت   ااددددت
 
                                  مادددددنةا دددد  االددددنق ا عالفددددن
 
                     

                                                                 انتدددددددأان اانةن دددددددر ان  دددددددنن اتاان دددددددنناناا ا نندددددددنتاال   ددددددداانألامدددددددن اان  اانددددددداا

                                                                 انعاددددراتاان دددد ونا اان ددددد اتم   ددددنام ددددحنبهناادددددتاا نددددخن اان  نةنددددن انمعجددددد ا

     دددددةاا                                                             اددددد  ا ا ددددد اادددددن ا نةدددددتاانفعا دددددراانونتجدددددااانهدددددنال دددددلحااالج دددددااانرا ودددددااعن

                             ن   ي ااالىام  ن ا   االج ا.

                                                        تحرقاقان قات  نقا   االنق انق ا اتات ر ااتا مي االنننا.
 

 

                   مممن املرسمموم االشممتراعي    6                                  تعممديل البنممدين "هممم" و "و" مممن املممادة      :        ربعممون    األ             الحاديممة و        املممادة

       هولدنغ  –                     نظام الشرنات القابضة     1083 / 6 /  24      تاريخ     45    رقم 
 

      تددددددن ي ا ا  62                       اددددددتاال سددددددعةااالملدددددد  ام ا اددددددما ا 4         اددددددتاالددددددنق ا  اا                       يةددددددر اان وددددددرا ا" ددددددد"ا ا" "

النايل ا: ا–                     ةمنةاانع  نتاانقنن اا    3151 / 4 /  26
 
          عنر  اا فقن
 
             

            عم دددع اا ندددع ا                                               ت  دددعاملددد مااان عندددر  ان ددد ي ااسدددوعياااق عاددداااقدددرا  نا ا- ه

  .            نن  ان ونةنا
 

                                                                     ت  دددقا ددد  اان ددد ي ااالدددىاملددد مااان عندددر  اانتدددرا اادددتام  اسدددواااننندددااا مدددنا نةدددتا

       اروهن.



                                                                 تؤقفاان  ا  االتعج ااالىاانعد مااقفةداا اادر ااودراانت د يحاادتااالامدن ا ا-  

                                               ا دددد ااددددن اا ننفددددااانعدددد ماالعج نوهددددناان دددد ييناات  ددددقا                       عدددال اال  ددددااالحددددرق اندددده.ا

          تةريالتدددددها ا    2225 /  33 /  33      تدددددن ي ا ا  66                                     انق اادددددنتاالو دددددع اا يهدددددنا ددددد اانقدددددنةع ا ادددددما

                           )انةع ااإلج ا اتاان  يينا(.

 

  .    2022                       بتداء  من السنة املالية                 يعمل بهذا النص ا

 

      تمممممممممماريخ     45                       مممممممممممن املرسمممممممممموم االشممممممممممتراعي رقممممممممممم    7            تعممممممممممديل املممممممممممادة    :          األربعممممممممممون   و          الثانيممممممممممة      املممممممممممادة 

       هولدنغ  -                     نظام الشرنات القابضة     1083 / 6 /  24
 

             ةمدددددددنةاانعددددددد  نتا    3151 / 4 /  26      تدددددددن ي ا ا  62                       ادددددددتاال سدددددددعةااالملددددددد  ام ا ادددددددما ا 2           تةدددددددر االدددددددنق ا

النايل : ا–        انقنن اا
 
         عنر  ا فقن
 
             

 

                             اددددتا دددد ااال سددددعةااالملدددد  ام  ات دددد حا ا 1                                    اا ننفددددااملدددد مااان عنددددر  امادددددنةاالددددنق ا      دددد ااددددن

             ن دد ي ااانددرعضا ا                                            نننن دد اان  ددوااالنننددااان دد اتمددتافيهددناال ننفددا ا                  دد  اانعدد مااعن ددةا 

                              ناددددضام  نا ددددناان ددددوعيااان ددددنفناا    الددددىا ا                                        ال  قددددااالددددىاملدددد  نتاا اددددعا اانةنا دددداا دددد ان وددددن 

 ا               ادددتاانمدددااان ددد ي ا ا     بامل مممة    50 ا               يهدددناغ اادددااادددر  ن       ي دددنااقن ا                          التأتندددااادددتاجمندددعا عدددنانوهن

               التعج ااا يهن.

 

      تمممممممممماريخ     46                       مممممممممممن املرسمممممممممموم االشممممممممممتراعي رقممممممممممم    4            تعممممممممممديل املممممممممممادة   :            واألربعممممممممممون        لثالثممممممممممة        املممممممممممادة ا

         أوس شور   -                                      نظام الشرنات املحصور نشاطها خارم لبنان     1083 / 6 /  24

 

        انعددددددد  نتا ا    ةمددددددنة    3151 / 4 /  26      تددددددن ي ا ا  64                        اددددددتاال سددددددعةااالملدددددد  ام اا اددددددما ا 6           تةددددددر االددددددنق ا

النايل ا: ا-                         الح ع ا عنا ناعن  ان ون ا
 
         م ااملع ا فقن
 
             

 

                                                                    تةفدددياانعددد مااادددتا ددد ي اااندددرعضاالدددىاا   دددن ا ت  دددعاندددرالاادددتاذندددكان ددد ي ااسدددوعياا

                       ت  ددقا دد  اان دد ي ااالددىا ا     ل.ل(.          000.000.  50 )     نندد  ا ا            عم ددع اا نددع               اق عادداااددر  نا

                                                انع مااانترا ااتام  اسوااانننااا منا نةتااروهن.
 

  .    2022                                  بهذا النص ابتداء  من السنة املالية      يعمل 



      تمممممممممماريخ     46                       ممممممممممن املرسممممممممموم االشممممممممممتراعي رقمممممممممم    0            تعمممممممممديل املممممممممممادة    :           واألربعممممممممممون        رابعمممممممممة        املمممممممممادة ال

         أوس شور   -                                      نظام الشرنات املحصور نشاطها خارم لبنان     1083 / 6 /  24

 

             ةمددددددنةاانعدددددد  نتا    3151 / 4 /  26      تددددددن ي ا ا  64                       اددددددتاال سددددددعةااالملدددددد  ام ا اددددددما ا 1           تةددددددر االددددددنق ا

النايل : ا-                نا ناعن  ان ون ا         الح ع ا ع
 
        م ااملع ا فقن
 
             

 

                                                                 تددددددؤقفاان دددددد ا  االتعج ددددددااالددددددىاانعدددددد مااقفةدددددداا ااددددددر ااوددددددراانت دددددد يحااددددددتاا امددددددن ا

                                               ا دددددد ااددددددن اا ننفددددددااانعدددددد ماالعج نوهددددددناان دددددد ييناات  ددددددقا                       عددددددال اال  ددددددااالحددددددرق اندددددده.ا

                )اددنةع ااإلجدد ا اتا ا    2008 /  33 /  33      تددن ي ا ا  66                                     انق ااددنتاالو ددع اا يهددنا دد اانقددنةع ا اددما

           ان  يينا(.

 

      تممممممماريخ     46                       ممممممممن املرسممممممموم االشمممممممتراعي رقمممممممم     10            تعمممممممديل املمممممممادة    :           واألربعمممممممون        خامسمممممممة        املمممممممادة ال

         أوس شور   -                                      نظام الشرنات املحصور نشاطها خارم لبنان     1083 / 6 /  24

 

             ةمددددددنةاانعدددددد  نتا    3151 / 4 /  26      تددددددن ي ا ا  64                       اددددددتاال سددددددعةااالملدددددد  ام ا اددددددما ا  32           تةددددددر االددددددنق ا

النايل ا:          م ااملع ا   ا-                         الح ع ا عنا ناعن  ان ون ا
 
         فقن
 
    

 

                                 ادددددتا ددددد ااال سدددددعةااالملددددد  ام  ات ددددد حا ددددد  ا ا 2                                  ددددد اادددددن اا ننفدددددااانعددددد ماا اددددددنةاالدددددنق ا

             ن ددددد ي اااندددددرعضا ا                                           نننن ددددد اان  دددددوااالننندددددااان ددددد اتمدددددتافيهدددددناال ننفدددددا  ا             انعددددد مااعن دددددةا 

                                 الددددىا ناددددضام  نا ددددناان ددددوعيااان ددددنفناا ا                                        ال  قددددااالددددىاملدددد  نتاا اددددعا اانةنا دددداا دددد ان وددددن 

 ا               ادددتاانمدددااان ددد ي ا ا     بامل مممة    50 ا                      ي دددنااقنيهدددناغ اادددااادددر  ن        نانوهن ا                  التأتندددااادددتاجمندددعا عددد

               التعج ااا يهن.



 

      تمممممماريخ     67                       مممممممن املرسمممممموم االشممممممتراعي رقممممممم     20            تعممممممديل املممممممادة    :           واألربعممممممون         سادسممممممة         املممممممادة ال

                         )قانون رسم الطابم املالي(      1067 / 8 / 5
 

         ماان دددنملعا         )ادددنةع ا سددد ا    3142 / 5 / 2      تدددن ي ا ا  42                       ادددتاال سدددعةااالملددد  ام ا ادددما ا  22           تةددر االدددنق ا

 :                    النل (انت  حاممنايل 

                                           يؤقفا سماان نملعاالنل انإارفاان  ةاانتنننا: ا-  22      النق ا

ان دددد  اانقنيددددا االددددىام االاتتجددددن ما ا-
 
                              اددددتاا يددددقاقن ددددنةاان عاملددددعاالنننددددااالةددددر اع ن ددددن
 
                                        

                            . .ا  نسدددت ون االحددددنالتاان دددد ا ا       2220222                                      انمدددااان سددددماالتعجدددد االدددىاان ددددكام اان تنندددداا

                                          ااااالىاااتمنقاا يقاامع فانت ريراان سم.                  يو افيهناانقنةع اص

ا ادددددنةا دددد اا ا-
 
           نعاسدددد اا التاانعسددددمانددددرفاا نددددخن االدددد ع ان ددددماننسددددت راا نا فقددددن
 
                                                     

       . .ادد           22202220222                                    انقنةع  االىام االاتتجن ماانمااان سما

ام  ا-
 
   ةقددددددرا
 
ددددددنباانةددددددر ااددددددتاان دددددددع ا اإلسددددددونقاان دددددد ا               نمعجدددددد املددددددكاا دددددد   ا ا           ف                                نددددددرفامتف

                                               ن ا ا مدددددنان قدددددتاانمددددددااان سدددددم.االدددددىاا اتدددددر  اانمددددداا سددددددما                        يوممع هدددددنام اي دددددنقاع اا يهددددد

                                                 ان نملعاالنل ا متااإلي ن اان عاي ر  ااندنت اانةر .

  ا-
 
 ةقددددددددرا
 
                                        دددددددد اصددددددددونقيقاالنننددددددددااقذااتجددددددددن متاانمددددددددااان سددددددددما               نمعجدددددددد املددددددددكاا دددددددد   ا ا  م  ا    

                                                            . ا ذنددددددكانمعجدددددد ام اادددددد اادددددد لاصددددددنق  ااددددددتاانددددددر ا  االنننددددددااال ت دددددداا دددددد ا ا       2220222

                                                 انةقن يددددددااان دددددد ااسددددددتمةتاقلددددددىاانةقددددددرانمددددددنا دددددد اذنددددددكاالدنتدددددد ا ا                       الحنفمددددددنتام ااددددددتاانددددددر ا   

                           م اادددددتاا دددددلحاات دددددجنضاان دددددنن اتا                                              انةقن يدددددااالةن ةددددداام اادددددتاالحت ددددد ن ا ددددد اا ا دددددناا

                                                                             ا ننددنتاان دد ااسددتمةتاقلددىااقددراان نددعانمددنا دد اذنددكاالدنتدد اانتنملةدداان م ددلحا االددىام ا

                    سدددعةاانت دددجنضا  سدددعةا                                                  يدددر  ا سدددماان دددنملعاالدددنل ا دددمتاماددد اانقددد لاالدددومماالسدددتنفن ا

                          ان ن ا  سعةاقجنماتاانةمض.

                                                       نمعج اقملةن اتات ريرايتماااتمنق نااتاجنة ا ما  االنننا. ا-

                                       فقددددددنان  دددددد ةا ا ننددددددنتاان دددددد اتةتمددددددر نا ما  ا اe-stamp                         نمعجدددددد ااددددددنملعااددددددنل اان     دددددد ا ا-

        النننا.

      نننا.                                                                   تحرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااإلات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي اال
 



      تمممممممماريخ     67                       مممممممممن املرسمممممممموم االشممممممممتراعي رقممممممممم     21            تعممممممممديل املممممممممادة    :           واألربعممممممممون        سممممممممابعة        املممممممممادة ال

                                  وتعديالته )قانون رسم الطابم املالي(      1067 / 8 / 5

 

                 تةريالتددددها)ادددددنةع ا ا    3142 / 5 / 2      تددددن ي ا ا  42                       ادددددتاال سددددعةااالملدددد  ام ا ادددددما ا  23           تةددددر االددددنق ا

                                   سماان نملعاالنل (انت  حاممنايل :ا

                                                  ان عاملعاانع انااانالصقاانإارفاان  يقتن اانتنننتن :               يتماتح ن ا  نعا

                                                                         اعاملددعااةددر اا دد قنايددتماتحريددراان منددنتاالم ددتاقصددرا  ناانهددن ا ف نوهددنا مملدددنن ن ا - 3

                                                                      ان انندددددااالدددددىاا ناذهدددددنا تدددددن ي ا  دددددة نا ددددد اانتدددددرا  انمعجددددد ااددددد ا اي دددددر اادددددتا ميددددد ا

        النننا.

              التاعنصددددداايدددددتما ا                     يدددددتمااإلستح دددددن اا يهدددددناادددددت اe-stamps                      اعاملدددددعااننندددددااان    ةنددددداا - 2

                                                                     ان ددد عن ان  من هدددنا مصدددع ااسدددت راا ن ا ملددددضاان عاملدددعا اعاصدددفنوهنانمعجددد ااددد ا ا

                     ي ر ااتا مي االنننا.

                                                                          تحفدديااقددعةانناددااان عاملددعاانع انددااالحنصدد ن االددىاتدد عن انينددعاان عاملددعانتددن ي ا عدد ا

   ا  لدر ا                                                                          ااانقنةع اادتا  د ااادتاانمدااالجةنندااان د ايح دضاا يهدناننادااان عاملدعاان امندا

                                     عمساسوعاتااتاتن ي اصر  ا  ااانقنةع .

                                                      تحرقاقان قات  نقا   االنق انق ا اي ر ااتا مي االنننا.
 

 

      تمممممممماريخ     67                       مممممممممن املرسمممممممموم االشممممممممتراعي رقممممممممم     22            تعممممممممديل املممممممممادة      :           واألربعممممممممون        ثامنممممممممة        املممممممممادة ال

                                  وتعديالته )قانون رسم الطابم املالي(      1067 / 8 / 5
 

                  )ادددنةع ا سدددماان دددنملعا ا    3142 / 5 / 2      تدددن ي ا ا  42     ادددما ا                  ادددتاال سدددعةااالملددد  ام  ا  22           تةددر االدددنق ا

 :                    النل (انت  حاممنايل 

"ااتاالجم ع انعاس ا:
 
                    ت نناان عاملعاالننناا"الةر اا  قن
 
                                 

                                                                    ان نادددااالجدددنميتا فقدددنا اددددنةا ددد ااال سدددعةااالملددد  ام  ا الؤس دددنتاالتةنادددر اادددعا - 3

                                          انر نااان  ونةنااالستنفن اان  ا  ا ان سعة.

                                                 لددددع فن ا دددد ااإلقا اتا الؤس ددددنتاانةنادددداا ذنددددكا دددد االحددددنالتا                   ماوددددن اان ددددونقيقام اا - 2

                                ان  اتحرقانق ا ااتا مي االنننا.



                                                                   التا دددددد ااإلقا اتا الؤس ددددددنتاانةنادددددداا  دددددد امعاا امدددددد امعدددددد ف االددددددىام االاتتجددددددن ما - 1

                                اددددددتا دددددد ااال سددددددعةااالملدددددد  ام  ا ذنددددددكا دددددد ا ا  26                                   دددددد ااالجةنندددددداات ددددددكاالحددددددرق ا دددددد االددددددنق ا

                          نانق ا ااتا مي االنننا.                           الحنالتاان  اتحرقا توممامصعن

 
 

    67                       مممن املرسمموم االشممتراعي رقممم     43         مممن املممادة    6             تعممديل الفقممرة   :            واألربعممون        تاسممعة        املممادة ال

                                  وتعديالته )قانون رسم الطابم املالي(      1067 / 8 / 5      تاريخ 
 

 ا    3142 / 5 / 2      تددددددددن ي ا ا  42                       اددددددددتاال سددددددددعةااالملدددددددد  ام ا اددددددددما ا  61         اددددددددتاالددددددددنق ا ا 4            تةددددددددر اانفقدددددددد  ا

                            نملعاالنل (انت  حاممنايل :                       تةريالتها)انةع ا سماان

                                                                        الدددىا نفدددااالد فدددن اال ددد ان انإصدددرا افدددعاتن ا قي دددنالتا قملدددةن اتاقا وددداا اريوددداام ا ا–   4

                                                                     ي دددددرق اا سددددددماان ددددددنملعاالدددددنل االق ددددددعناالتعجدددددد اادددددتاانفددددددعاتن ا اإلي ددددددنالتا اإلملددددددةن اتا

   ال ا                                                                         انرا وددداا الريودددااان ددد اي دددر   هناملددد  ينا م ايتقدددراعاانت دددن يحاملددد  يااقن    ةندددااعددد

ااتااةذهن اانع  االة   انمعج اةمنذ ات ة نا ما  االننناان   اانقنيا. ا  32     ا  اا
 
                                                                   يعان
 
     

اادددتام  اانف دددضاانددد عايلددد اانف دددضاانددد عاينعددد افندددها                                                                         ت  دددقاماددددنةا ددد  اانفقددد  اانتدددرا  

               ااانقنةع .

                                                                          تحرقاقان قات  نقا   اانفق  ا ااورااالات ن انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

                                                               إعفمماء امللسسممات والشممرنات التممي تنشمم  أو التممي يممتم تمديممد أجلهمما فممي أي    :       لخمسممون  ا   دة    املمما

                                                            ممممن الامممجلين التجممماري واملمممدني بعمممد نشمممر همممذا القمممانون ممممن رسمممم الطمممابم 

                    املالي ملدة االث سنوات
 

                                                                         تةفددددياالؤس ددددنتا انعدددد  نتاان دددد اتنعددددأام اان دددد ايددددتماتمريددددرامج  ددددنا دددد امعااددددتاان ددددج ن ا

ااددددتاتددددن ي ا عدددد ا دددد ااانقددددنةع  ااددددتا                     انتجددددن عا الددددر  اعددددال اف دددد
 
                                اا ددددالثاسددددوعاتااات ددددن ا
 
                     

   اددتا ا 4   ا 1                                                                سددماان ددنملعاالددنل االق ددعنااددتا ع ددااانتأسدديساالو ددع اا نددها دد اان وددريتا

          تةريالتدددددددددها ا    3142 / 5 / 2      تددددددددن ي ا ا  42                           اللحدددددددددقاننل سددددددددعةااالملدددددددد  ام ا ادددددددددما ا 3           الجددددددددر  ا اددددددددما

                     انمداا مقاالددن ا ا سدد ما                                                        )ادنةع ا سددماان دنملعاالددنل (ا اددتا سدماان ددنملعاالدنل اانن دد  ااددتا

        الح   .



                                                  إعفمماء الشممرنات وامللسسممات مممن غرامممات رسممم الطممابم املممالي    :        خمسممون   ال          الحاديممة و         املممادة 

                                 املتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقد

 

                                                                   تةفدددددياالؤس دددددنتا انعددددد  نتاال دددددج اا ددددد اان دددددجضاانتجدددددن عا مددددد نكاانعددددد  نتاالرةنددددداا

                                 ادددتاانق اادددنتاالدددىا سدددماان دددنملعاالدددنل ا ا                                      ال دددج اا ددد اان دددجضاالخدددن انننعددد  نتاالرةندددا 

                                                                     انونتجدداااددتااددرةاتجريددرااددر اانعدد ماام االؤس ددااملدد طام ايددتمات ددريراان سددماعددال ا

  .    2222 /  32 /  13            ا  ااما ن نا

               

                                                     تعمديل تعرفممات بعممض الصممكوك والكتابمات الممواردة فممي الجممداول    :          الخمسممون   و          الثانيممة       املمادة

                م الطابم املالي(   )رس    67 /  67                            املححقة باملرسوم اإلشتراعي رقم 

 

ةدددددددرف اتة فدددددددنتاملةدددددددلاان ددددددددع ا ان تنندددددددنتااندددددددعا ق ا ددددددد االجدددددددرا  االلحقدددددددااننل سدددددددعةا
ُ
  ف                                                                ت
ُ
 

                                       ) سماان نملعاالنل (انحن ات  حاممنايل :ا ا  42 /  42             االمل  ام ا اما
 

 

     ل.ل.       10.000                                         ضاعالصاان  جضاانةرل ااورانات  مانألف اق ا    ا24

64 

  اا                                       ددددددضاقي ددددددن انقدددددد لاا  دددددد ااددددددتاالددددددن اتة نددددددهاانر ندددددد

                           الؤس نتاانةنااا ان  رينت
     ل.ل.       5.000

                                          دددددددددضافدددددددددنتع  ات دددددددددر  نا ما  ااالت دددددددددنالتان معددددددددد  من ا

                       ن رانتاان نت ا اإلة  ةت
     ل.ل.       5.000

     ل.ل.       1.000                                                 ضاقي ن ايعن اقلىاقن ا ا استالةام ا صع ام اقيران 62

45 

                                     دددددددضامعددددددد انندددددددن ا  دددددددضاا دددددددمانتح يدددددددكاا دددددددنبا  دددددددضا

        ننندددداام ا                               عالصددددااا ددددنباي سدددد هاا دددد اام ااؤس ددددااا

                                           تجن يدددددددددداام اصددددددددددونانااقلدددددددددددىاااددددددددددراان  ددددددددددن تام اانةمدددددددددددال ا

                         م نكاال ن اافنمنانننهن
 

     ل.ل.       1.000

16 

                                                دددضاقي دددن ام ا  اددداام افدددنتع  اي يدددتااسدددتالةام اقيدددرانا

                                          ةقددددددددددددعقام ام  اةاانننددددددددددددااتجن يدددددددددددداام اسددددددددددددوراتان ددددددددددددنحعا

                                    ) ا ةت(ام ان نحعام اسعا نااتااوقعالت

      . . ا     30222

 



                                         ددددددضاقي ددددددن ات ددددددر  ااؤس ددددددنتاان ددددددنت االخ نددددددععام ا 

                                        ملددددددد  نتااالت دددددددنالتااإلن    ةنددددددداا)اإلة  ةدددددددت(انقددددددد لا

                     انماافعاتن االع  من 

      . . ا     20222

                                           ددددددضافددددددنتع  ام ان ناددددددااا دددددد قااانددددددرفعات ددددددر  نات ددددددكا

                   الؤس نتام اانع  نت
      . . ا     30222

      . . ا     30222                 فنتع  اغن اا رق  12

333 

                   انقدددددنةع ااودددددراناتددددددع ا ا                         ا   اةاغنددددد االددددد  ع  ا ددددد ا ددددد ا

                                              عن دددةاان سدددماان دددنملعا فقدددنان م دددنقةاانةناددداااندددعا ق ا

                                          دددددد ا ددددددد ااانقدددددددنةع ا اودددددددراناالاتددددددددع اعن دددددددةاان  سدددددددما

       انن   

      . . ا     30222

 

     1001 /  00 /  10      تاريخ     00                                   تعديل املادة الثانية من القانون رقم            والخمسون:       ثالثة        املادة ال
 

ةرف االنق اان نةناااتاانقنةع ا اما
ُ
  ف                               ت
ُ
                    نحن ات  حاممنايل :ا ا    3113 / 1 /  32      تن ي ا ا  12 

 

ا عاةدددددد ا عدددددد اتحددددددرقامصددددددع ا ادددددد ةا منفندددددداااسددددددتنفن ا سددددددماالخدددددد   ا انف ددددددنتا
 
                                                            عالفددددددن
 
    

                                                                   الةفن ااوهانق ا ااع   اي ر ااتا مي عاالننناا ا ملقن اانةنااا انوقض.

 

      تمممممممممماريخ     00                                   تعممممممممممديل املممممممممممادة الخامسممممممممممة مممممممممممن القممممممممممانون رقممممممممممم    :           والخمسممممممممممون        رابعممممممممممة        املممممممممممادة ال

10  / 00  / 1001     
 

ةرف 
ُ
  ف ت
ُ
                   نحن ات  حاممنايل : ا    3113 / 1 /  32      تن ي ا ا  12                                االنق االخنا اااتاانقنةع ا اما 

                                                                         تحددرقامصددع ا ادد ةا منفندداااسددتنفن ا سددماانددرعع ااددتاا يددقاانبدد ا انف ددنتاالةفددن ااوددها

                                                      نق ا ااع   اي ر ااتا مي عاالننناا انراع ناا ان  رينت.
 

 

 

 

 



                      من املرسوم اشتراعي رقم    0          من املادة   7             تعديل  البند   :            والخمسون         خامسة         املادة ال

                                         املتعلق ب عفاء ورامة اللبنمانيين المذين قضموا       1050 / 6 /  12          الصادر في      146

                                      في انفجار مرف  بيروت من رسوم اإلنتقال 
 

          ان دددددددددددددنق ا دددددددددددددد ا ا   364                      اددددددددددددددتاال سدددددددددددددعةااملددددددددددددد  ام ا ادددددددددددددما ا 1         ادددددددددددددتاالدددددددددددددنق ا ا 2            يةدددددددددددددر ااان ودددددددددددددرا

            ال ددناانمعجددد ا                                                 )فدد اا سدددمااةتقددن االدددىاا اددعا االوقعنددداا غندد االوقعندددا(ا    3121 / 4 /  32

اادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما
 
                ان ودددددددرا املةدددددددن
 
                     )تمريدددددددراال دددددددضا ادددددددوحاملةدددددددلا ا    2222  /ا 5 /  31      تدددددددن ي ا ا   352           

                                                                         اإلافدددددن اتاادددددتاان ددددد ا  ا ان سدددددعة(االتة دددددقانإافدددددن ا   دددددااان  ودددددنةنن اانددددد يتاا دددددعاا ددددد ا

  :                             سعةااالةتقن انحن اي  حاممنايل                        اةفجن اا فأانن  تااتا  
 

 

       االددىا    2222 / 5 / 6                      جددن اا فددأانندد  تانتددن ي ا   اةف ا       اددتاجدد ا                               ددااان  وددنةنن ااندد يتاا ددعاا ا- 2

قدددددداان   ددددددنتااددددددع  يهماملدددددد طام ا
ف
                         جمنددددددعاالحقددددددعةا ا اددددددعا االوقعندددددداا غندددددد االوقعنددددددااالتة 
ف
                                              

اعاانقنيددددداا                                                نننت دددددن يحا ال دددددتوراتاان  عتندددددااادددددتاانعادددددراتاالنننددددداا ا    2222 /  32 /  13    ف          يتقدددددرف

 ا                                                                ال ت دددااإلا دددنئهماان ددد عن اال  دددعبانالستح دددن االدددىاا دددماا ددد ااإل ثا قا دددنئهم

انألصع .
 
       ا م اتااالةتقن ا فقن
 
                    

 

     146                                ممممن املمممادة التاسمممعة ممممن القمممانون رقمممم    5            تعمممديل البنمممد    :           والخمسمممون        سادسمممة        املمممادة ال

     1050 /  06 /  12      تاريخ 
 

      نن ددد حا ا    3121 /  24 /  32      تدددن ي ا ا   364                                ادددتاالدددنق اانتنسدددةااادددتاانقدددنةع ا ادددما ا 2          ةدددر اان ودددرا ي

         ممنايل :

               ان عاالايتجن م: ا                                           يةفيااتاان سماالج  ااتاالح اااإل  نااان نفنا ا- 2

                                                    ندضااتاانف  نا ا م ا ا انعانريت:استمنيااا نع انن  . - م  

                                                                 ندضااتاا صع اغن اانعانريتا ا خا ا عت:اان تن ا م  ةع اا نع انن  . - ب  

                                           ندضااتاننق اانع  ا:اا اا اع   اا نع انن  . -    
 

                                                 ي نااقلىاانمااالج  االةفيااتاا ااا  القااال  نا:

                                                       ن  ااورانايدع اانعنراا ننناملةن ااقا مااتموةهااتاانةمض.                      ال من اا ستع اا نع ان -

                انعندددراانقنصددد اادددتا                                                    م  ةددداا اعددد   اا ندددع اننددد  اادددتا دددضاادددنةام ام ددد اانةدددنةايف دددض -

                      ان ناواااع  ااتاام  .



                                                                      ان تددددن ا م  ةددددع اا نددددع انندددد  ااوددددرانايدددددع االددددىااددددنتقاانع يدددد ام  ام ام جدددداا ا دددداا -

                               ناوددداااعدد  االدددىام االايتةدددرفااجمدددعنا                                          اعدد   اا ندددع اننددد  ااددتا دددضا ندددرانددمايتجدددن ماان 

                                       ااإل نفنتاار قاستمن ااا نع انن  ا
 

                                                                       يعدددد  طانالسددددتفنق اادددددتااإل ددددنفنتااندددددعا قاتةددددراق نا ددددد ا دددد  اانفقددددد  ام ايدددددع اان دددددي ا

انتن ي ا فن 
 
            ان عاا عأاالحقابهناان من
 
       الع ث.                         

 
 

     1050 /  06 /  12       تاريخ     146               من القانون رقم     16            تعديل املادة    :           والخمسون        سابعة        املادة ال
 

               نت  حاممنايل : ا    3121 /  24 /  32      تن ي ا ا   364               اتاانقنةع ا اما ا  34           تةر االنق ا

                                                                       ةفدددياادددتاان سدددعةاجمندددعاال دددناراتا اإلانةدددنتا الدددوحاان ددد اتدددؤقفاادددتاا ادددعا اانةنادددا ا ت

ا ددددضا  دددددااالاتتجددددن ماانمذهدددددنا
 
                         تةفدددديامي دددددن
 
      قذاا ا                                   م  ةددددداااعدددد اا ندددددع ا م  ةمن دددداامنددددد اننددددد  .          

                                                 يددددنق اقالاقذاا دددددن االع ددددعبانددددهااؤس ددددااعن يدددداام اجمةنددددداا                        ماقتاي ددددتع ىاان سددددماالددددىاان

                                                                                 ين دددناام ا قنفنددداام افونددداام اعن يددداام اقيننددداانمدددنافيهدددناا  ادددنااانريننددداافيعدددمضااإلافدددن ا

  .                  ت ةمنيااا نع انن       ا   ا
 

     1050 /  06 /  12      تاريخ      146               من القانون رقم     43            تعديل املادة      :         والخمسون        ثامنة        املادة ال
 

               نت  حاممنايل : ا    3121 /  24 /  32      تن ي ا ا   364           نقنةع ا اما    اتاا ا  61          ةر االنق ا ت

                                                                       ادددال  االدددىا سدددعةااالةتقدددن االحدددرق ا ددد االجدددر  االلحدددقابهددد ااال سدددعةااالملددد  ام ايفددد اا

                                                                       سدددمااةتقدددن ااق دددعناادددر  اعم دددااندددن ن االدددىاجمندددعاالحقدددعةا ا ادددعا االوقعنددداا غنددد ا

                     يددددقااإل ثام اانعصددددناام ا                                                           الوقعنددددااان دددد اتددددؤ  اقلددددىاانقندددد  اننسددددت ون اانر ندددداا ان  ددددرينتان   

                                                              ان  اام اانعا  ام انأعاا يقا ع انالااعاايةنق اانمذهناالحقنقنا.

                                                                     يتعجددد ا ددد ااان سدددمااإل دددن  االق دددعناالدددىاالجددد  اادددتااجمدددعناانمدددااالحقدددعةا ا ادددعا ا

                  يةتبدد ااددتاانددريع ا ا                         اددني  اا نددع انندد  ان ونةنددا                                        انقددنماالوتق ددااغندد اان ددن  ااندد عايتجددن ما

                               ت ااالىااجمعناانةونص اال  ع  .                 االن  اانتاال   

انن دددد اا دددد اانع  دددداا
 
                 يم ددددتانوددددن ان  دددد ام ددددحنباانةالاددددا اتعميددددعا دددد ااان سددددما فقددددن
 
                                                 

ا ادنةاانفق  اان ننقاااتا   االنق .
 
                                    ق  ااات ن  نااتاما ن اان  ما اعالفن
 
                                    

 



                                        تعمممممممديل جمممممممدول معممممممدالت رسممممممموم االنتقمممممممال علمممممممى الحصمممممممص             والخمسمممممممون :       تاسمممممممعة        املممممممادة ال

          ضعة للرسم            والشطور الخا
 

                                                        جددددددر  ااةددددددرالتا سددددددعةااالةتقددددددن االددددددىاالح دددددد ا انعدددددد ع االخن ددددددةاان  سددددددما     يةددددددر ا

                ي  حاممنايل :
 

مل ع االح  ا

 الخن ةاان  سم

 انف ااالخنا ا انف ااان املةا انف ااان نن ا انف ااان نةنا انف ااا  لى

 انف  ن

 ا م ا 

 ا صع اغن اانعانريت انعانرا 

 ا عع  ا ا ععات

 نةمااالخن انةمام اا

 الخنناام القاا خ

 م القاا عت

 ننق االد فن 

 34 32 1 4 1 1202220222نقنياا

 1202220223اتاا

 35202220222قلىا

2 1 32 34 23 

 35202220223اتا

 12202220222قلىا

 

2 32 34 23 22 

 12202220223اتا

 42202220222قلىا

 

32 34 22 24 11 

 42202220223اتا

قلىا

3022202220222 

 

32 35 26 13 11 

 اناي يراات

3022202220222 

32 35 26 14 62 

 

      1062 / 0 /  17                                  مممممن قممممانون ضممممريبة األمممممالك املبنيممممة تمممماريخ     36            تعممممديل املممممادة    :     سممممتون     ة ال    املمممماد

         وتعديالته
 

          تةريالتدددددددها ا    3142 / 1 /  32                                  ادددددددتاادددددددنةع ا ددددددد ي ااا ادددددددال اال نندددددددااتدددددددن ي ا ا  14   ف        تةدددددددرف االدددددددنق ا

               نت  حاممنايل :

                                اإلي اقاتاان نفنااا صع اانتنننا:               ت امىا  اتقري ا



ان تقدددري اانمدددااندددر ااإليجدددن ااندددعا ق ا ددد ااقدددرااإليجدددن  اقذاا نةدددتا - 3
 
                                                         تةتمدددرامسنسدددن
 
           

انألصددع االت ةدداا دد اان وددرا  22               انمتددهاالاتقددضااددتا
 
                       %ااددتاانقنمددااالقددر  ا فقددن
 
 ا 1                       

انألصدع االت ةدااا
 
               اتا د  االدنق  ا  د اادن اانة دساتةتمدراانقنمدااالقدر  ا فقدن
 
                                                    

                "ااتا   االنق . 1 "           اان ورا

اقلىااقراايجن  اتقر ااإليد اقاتاان دنفنااادعا - 2
 
                                           اان انماي تااإلملقن اا تورا
 
                           

                                              ا نننااالعنبهااالؤج  ا  ا   اا ماعا اامن  ا.ا

                                                                          ماددناقذااتةدد  تاالقن ةدداافتقددر ااإليدد اقاتاان ددنفنااننالسددتونقاقلددىاانةونصدد اا سنسددناا - 3

                                    ددددناا االو قددددا اةعاندددددااان وددددن  ااتممدددددنتا                                      ان دددد اتددددؤ  ا ددددد اانمددددااانةقددددن اانتأجن يدددددا:اال

                                                                        ان ودددددن ا)ترف دددددا اتب يدددددر اا دددددنار ااة  فدددددع  االدددددن....(ا غن  دددددناادددددتاانةونصددددد املددددد طام ا

                                  %ا)ا  دددد ا ة دددد اننل ددددا(ااددددتاانمتددددهام ددددر ا   202                              يددددؤاتاان وددددن النن ددددهااددددناالايقددددضااددددتا

  .     قيجن 

                                                      تحرقاقان قات  نقا   االنق انق ا ات ر ااتا مي االنننا.

 

                                  مممممممن قممممممانون ضممممممريبة األمممممممالك املبنيممممممة تمممممماريخ     47            تعممممممديل املممممممادة    :     سممممممتون   ال  و          الحاديممممممة      املممممممادة 

         وتعديالته      1062 / 0 /  17

 

               تةريالتددهانحنددد ا    3142 / 1 /  32                                  اددتاادددنةع ا دد ي ااا ادددال اال ننددااتدددن ي ا ا  62           تةددر االدددنق ا

              ت  حاممنايل :

                                                                       يدددددتماانتد نددددد اننن ددددد ي ا املةدددددراتحريدددددراتدددددن ي ا عدددددع االحدددددقابهدددددن االدددددىامسدددددنقااإليددددد اقاتا

اانهددددددنااوددددددرااالات دددددن  ااقددددددرا اانتن يدددددضاالخددددددن اندددددد ةلاق  ا           ان دددددنفناانأل 
 
                                                ننندددددداااح دددددعان
 
           

       ان  ت.

اادددتانرايدددااانةدددنةا
 
                تجددد ما ددد ي ااا ادددال اال نندددااالدددىاما دددنةاانةقدددن ا دددضاالدددىاادددر ااات دددن ا
 
                                                           

اندددرفااندددر ا  اانةقن يدددا ا ددد اادددن اتعج دددتات دددكاان ددد ي اا
 
                                                انددد عا دددجضافندددهااإلفددد امامصدددعال
 
                        

                       اتاف   ااناا ضااإلف ام.

                                                                قات  نقا   االنق  ااورااالات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.         تحرقاقان 
 

 



                                  مممممممن قممممممانون ضممممممريبة األمممممممالك املبنيممممممة تمممممماريخ     52            تعممممممديل املممممممادة            السممممممتون:  و           الثانيممممممة       املممممممادة 

         وتعديالته      1062 / 0 /  17
 

                تةريالتددهانت دد حا    3142 / 1 /  32                                  اددتااددنةع ا دد ي ااا اددال اال ننددااتددن ي ا ا  22   ف        تةددرف االددنق ا

         ممنايل :

ااددتاقيدد اقاتاانةددنةا                                ا نددع انندد  ااددتااإليدد اقاتاان ددنفناا ا       ةددن               ايندد  اا  دد ام    2222                         قنتددرا  

اا نعدددد ان ددددفاااننددددكام اماددددرا                                                                   الخن ددددةاان  دددد ي ااندددددضا اددددر اسدددد وناايعددددق  نانددددخ  

                                         انع  ن ا  اال  ناام ااتا عا  اا ماالننك.

انن دد            ااا ددتها ددد ا                                                               ي ددتفنراا نددخن االعددن اقندديهما ددد اانفقدد  اا  لددىااددتا دد  االدددنق ا ددض 

                                                                   ال  ندددددددااادددددددتا ادددددددرتن اسددددددد ويتن افقددددددد اا مدددددددنان ددددددد اادددددددرقاق  اان ددددددد تاان ددددددد املدددددددق ع نام ا

                                                         يعق ع نا ذنكااتاانعارتن اذاتاانقنمتن اانتأجن يتن اا الى.

                            اددتا دد  االددنق ااددتا دد ااانتن يددضا                                   ا نددخن االعددن اقندديهما دد اانفقدد  اا  لددىا ا       يحفدديااددق

اادددددتاتدددددن ي 
 
         نددددر ا
 
                         اتااددددتااسدددددتفنقوهماادددددتا ددددد اا                             قملدددددقنن ما الاتحددددع اماددددددنةااددددد   اانددددد ا    

اادددددددددتااقدددددددددعةاالخ يوددددددددداا الايم دددددددددتا         انتن يدددددددددض ا
 
                         الدددددددددىام اتةتبددددددددد اان ددددددددد ا  اال دددددددددرق ااقدددددددددن
 
                               

  .         اس  قاق ن

 
 

                                  مممممممن قممممممانون ضمممممممريبة األمممممممالك املبنيممممممة تممممممماريخ     54            تعمممممممديل املممممممادة    :          والسممممممتون          ثالثممممممة  ال       املممممممادة

                 وتعديالته      1062 / 0 /  17
 

               تةريالتددهانحندد ا ا    3142 / 1 /  32      تددن ي ا                            اددتااددنةع ا دد ي ااا اددال اال نندداا ا  26           تةددر االددنق ا

              ت  حاممنايل :

                                                                        ت  ددعان ددد ي اااإلادددال اال ننددداااإليدد اقاتاان دددن  اان دددوعيااان ددد اتةددعقان مد ددد اادددتا دددضا

                                    اقن االىاار  ا فقنان مةرالتاانتنننا:

 

                                                          %ان ع  ااتااإلي اقاتاان عاالايتجن ماانياا اع يتاا نع انن  . 6 ا-

                                          الددىاانيدداا اعدد يتاا نددع انندد  ا الايتجددن ماا  دد ا                              %ان عدد  ااددتااإليدد اقاتااندد عاي يددرا 4 ا-

                     م  ةن اا نع انن  .



                                                             %ان عدددددددددددد  ااددددددددددددتااإليدددددددددددد اقاتااندددددددددددد عاي يددددددددددددراالددددددددددددىاا  دددددددددددد ا م  ةددددددددددددن اا نددددددددددددع انندددددددددددد  ا الا 5 ا-

                           ال منياا ستن اا نع انن  .        يتجن م 

                                                                    %ان عدددد  ااددددتااإليدددد اقاتااندددد عاي يددددراالددددىا ال منيدددداا سددددتن اا نددددع اا نددددع انندددد  ا الا  33 ا-

         انن  .                   يتجن ماستمنيااا نع 

                                                     %ان ع  ااتااإلي اقاتاان عاي يراالىاستمنيااا نع انن  .  36 ا-
 

                                   الات ناامياااال  االىا   اان  ي ا.

 

 

                                  مممممممن قممممممانون ضممممممريبة األمممممممالك املبنيممممممة تمممممماريخ     56            تعممممممديل املممممممادة    :          والسممممممتون          رابعممممممة        املممممممادة ال

                   وتعديالته      1062 / 0 /  17

 

               تةريالتددهانحندد ا ا    3142 / 1 /  32      تددن ي ا                            اددتااددنةع ا دد ي ااا اددال اال نندداا ا  24           تةددر االددنق ا

              ت  حاممنايل :
 

                            اددددددتااددددددنةع ا دددددد ي ااا اددددددال اال نندددددداا ا  26                                     ت  ددددددقاالةددددددرالتا انعدددددد ع اانددددددعا ق ا دددددد االددددددنق ا

  . ا    2222                         اااات ن اااتاقي اقاتاسواا     الةرن

 

                                  ممممممن قمممممانون ضمممممريبة األممممممالك املبنيمممممة تممممماريخ     58            تعمممممديل املمممممادة    :          والسمممممتون        خامسمممممة        املمممممادة ال

            ه       وتعديالت      1062 / 0 /  17
 

          تةريالتدددددددها ا    3142 / 1 /  32                                  ادددددددتاادددددددنةع ا ددددددد ي ااا ادددددددال اال نندددددددااتدددددددن ي ا ا  25           تةدددددددر االدددددددنق ا

               نت  حاممنايل :

                                                                      الدددىا دددضااد ددد اننن ددد ي اايم دددكام اي دددت م ااقدددن ااا نندددنا اادددراام اا  دددنا ددد ااقدددن ا ا- ا 3

    40                                                                     ا  ددد ا اادددرا يح دددضاادددتاجددد ا اا  نتدددهام ااسدددت من  االدددىاقيددد اقاتاصدددنفناات يدددراادددتا

                                                          ن دددوااادددتا دددضااقدددن ا م ايتقدددرةاادددتااندددرا   االننندددااال ت ددداانت ددد يحا     ددد اا ا          مليمممون ليمممرة

                                   ا ضام  اةي ن ااتا ضاسوااي ن افنها:
 

                   اماانةقن ا اعاةه ا-

                            اقرا اا تها  اانةقن انن س م ا-



                                  قي اقاتاانةقن االحقنقناام االقر   ا-

                           ان  ي ااالتعج ااالىاانةقن  ا-
 

                              لىاانةقن ااورانايقرةاانت  يح.                                   الىاالد  ام اي رقاان  ي ااالتعج ااا ا- ا 2
 

                       معجدددد اادددد ا اي ددددر ااددددتا ميدددد ا                                          تحددددرقاقاددددن قات  نددددقا دددد  االددددنق  ااوددددرااالات ددددن  ان - 6

        النننا.

 

                                                        اشممتراإ إعطمماء القيمممة الت جيريممة للعقممار أو القسممم مممن العقممار    :          والسممتون        سادسممة        املممادة ال

                                      بتسديد الضرائب املتوجبة على العقار فق 

 

ة ددددياانقنمددددااانتأجن يدددداان ةقددددن ام ا                           دددد ااددددن ااددددرةا جددددعقاقملددددن  ا جدددد ا
ُ
                               ن ددددنلجاالخ يوددددا ات
ُ
                

                                                                         انق ددددمااددددتاانةقددددن املةددددرااسددددتنفن ا دددد ي ااا اددددال اال ننددددااالتعج ددددااالددددىا دددد ااانةقددددن ام ا

ا
 
 انق ددددمااددددتاانةقددددن ا الددددىاانةقددددن اا ددددضااإلفدددد اما اسددددتنفن ا دددد ي ااانددددرعضاالتعج دددداا فقددددن
 
                                                                        

ااددتاالددنق ا
 
           ادددنةاان وددرا ااددتا نن ددن
 
                      رعض اق  ااملدد  اطات ددريرا                 اددتااددنةع ا دد ي اااندد ا  62                      

                                          مياا سعةام ا  ا  امع فااتعج ااالىاان نحع.

                                                                         تحرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

      تممممماريخ      370               ممممممن القمممممانون رقمممممم     10                       إضمممممافة بنمممممد إلمممممى نمممممص املمممممادة           والسمممممتون:       سمممممابعة        املمممممادة ال

          ة املضافة(                           وتعديالته )الضريبة على القيم      2001 /  12 /  14

 

          تةريالتدددددددها ا    2223 /  32 /  36      تدددددددن ي ا ا   121               ادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما ا  31                  ي دددددددنااقلدددددددىاةددددددد االدددددددنق ا

                                              )ان  ي ااالىاانقنمااال نفا(اان وراانتنل اة ه:

       )تحفندد ا ا    2222 / 4 /  34      تددن ي ا ا   351                                              "ام نددنتا  دد اانقدد ا االو ددع اانهددنا دد اانقددنةع ا اددما

                                                        اانق ا (اان  اتقعةابهناالج نتاالةوناانع  اانق ا .

                                                                        حرقاقان قات  نقا   االنق  ااورااالات ن  انمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا. ت

 



      تمممممماريخ      370           مممممممن القممممممانون     40                             إل مممممماء الفقممممممرة األخيممممممرة مممممممن املممممممادة           والسممممممتون:       ثامنممممممة        املممممممادة ال

                                            وتعديالتمممممممممه )الضمممممممممريبة علمممممممممى القيممممممممممة املضمممممممممافة( املضمممممممممافة       2001 /  12 /  14

              ز وهب ال ذاء(     )تحفي      2020 / 6 /  16      تاريخ      183                  بموجب القانون رقم 

 

          تةريالتدددددها ا    2223 /  32 /  36      تدددددن ي ا ا   121           ادددددتاانقدددددنةع ا ا  61                            ت غدددددىاانفقددددد  اا عنددددد  اادددددتاالدددددنق ا

      تددددددددددددن ي ا ا   351                                                     )ان دددددددددددد ي ااالددددددددددددىاانقنمددددددددددددااال ددددددددددددنفا(اال ددددددددددددنفاانمعجدددددددددددد اانقددددددددددددنةع ا اددددددددددددما

                    )تحفن ا   اانق ا (. ا    2222 / 4 /  34

 

               ممن القمانون رقمم     30                                         تعمديل الفقمرتين الثانيمة والثالثمة ممن املمادة    :          والستون        تاسعة        املادة ال

                             وتعديالتممه )الضمريبة علممى القيمممة       2001 /  12 /  14      تمماريخ      370        القمانون        370

        املضافة(

 

 ا   121        انقدددددنةع ا  اا   121               ادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما ا  12                                        تةدددددر اانفق تدددددن اان نةنددددداا ان نن دددددااادددددتاالدددددنق ا

                                                      تةريالتددددها)ان دددد ي ااالددددىاانقنمددددااال ددددنفا( انحندددد ات دددد حناممددددنا ا    2223 /  32 /  36      تددددن ي ا

     يل :

..........           

 ا ا  22                                                           نلخن دددعان  ددد ي اام ايقدددرةاملةدددرااةذهدددن اميدددااسدددوااانالقيددداا  دددمتاا  ددداا ا   يحدددق
 
  يعادددن
 
    

                                                                       ا ددددد ااسددددد  قاقا صدددددنرافدددددن لاان ددددد ي ااانقنن ددددداانلح دددددمابهددددد ااانتدددددن ي  االدددددىام االايقدددددضا

              نن  ان ونةنا. ا            خمسين مليون                           ال   اال نن اننس  قاق ااتا
 

 ا  22            ددددمتاا  دددداا                                                          يحددددقان م ددددر يتام ايقددددراعا املةددددرا هنيددددااميددددااف دددد  ااات ددددنبان  دددد ي اا

 اا ددد ااسددد  قاقافدددن لاان ددد ي ااانقنن ددداانلح دددماالحت ددد ااادددتات دددكاانف ددد   االدددىا
 
                                                                    يعادددن
 
    

              نن  ان ونةنا. ا            خمسين مليون                                    م االايقضاال   اال نن اننس  قاق ااتا

 

 

 

 

 

 



      تماريخ        370               ممن القمانون رقمم     50                                     تعديل الفقرة ما قبل األخيرة من  املمادة    :      سبعون         املادة ال

                                  ديالته )الضريبة على القيمة املضافة(   وتع      2001 /  12 /  14

 

 ا    2223 /  32 /  36      تددن ي ا  اا   121               اددتاانقددنةع ا اددما ا  21                                   تةددر اانفقدد  ااددناا ددضاا عندد  ااددتاالددنق ا

                                                          تةريالتها)ان  ي ااالىاانقنمااال نفا( انحن ات  حاممنايل :

..........           

          يعادددددن اا ددددد ا ا  22                                                      يحدددددقان مد ددددد ام ايقدددددرةااودددددرا هنيدددددااميدددددااسدددددوااانالقيددددداا  دددددمتاا  ددددداا

                                                                      قاقانننن ددددد اان ةم ندددددنتاالةفدددددن ا فقدددددن"ا اددددددنةا ددددد  االدددددنق  االدددددىام االايقدددددضاال  ددددد ا     اسددددد   

                                      ننددددد  ان ونةندددددا ا يدددددر  اال  ددددد اانددددد عايقدددددضاادددددتا            خمسمممممين مليمممممون                     ال ننددددد اننسددددد  قاق اادددددتا

ا ا            خمسممممين مليممممون 
 
ا فقددددن

 
 نندددد  اقلددددىاان ددددوااانالاقددددا اماددددنا دددد ااددددن انددددمايةددددراالد دددد اا ددددوفن

 
     

 
                                                    

                                   دددددد ااالسدددددد  قاقاالدددددد  ع اا مددددددنان قددددددتاانمدددددداا                                  ادددددددنةا دددددد  االددددددنق افنحددددددقانددددددهام ايقددددددرةاا

       ان   .

.........          

 

      تمممممممممممممماريخ      144               مممممممممممممممن القممممممممممممممانون رقممممممممممممممم     50            تعممممممممممممممديل املممممممممممممممادة    :        سممممممممممممممبعون   ال          الحاديممممممممممممممة و         املممممممممممممممادة 

  (    2010                           )قانون املوازنة العامة لعام     2010 / 7 /  31

 

ةدددرف االدددنق ا
ُ
  ف        ت
ُ
                           )ادددنةع االعامةدددااانةناددداانةدددنةا    2231 / 2 /  13      تدددن ي ا ا   366               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا  21 

              ت  حاممنايل : ا       ( انحن     2231

دددددقانقنيددددداا                              %ا) ال دددددااننل دددددا(االدددددىاال دددددتع قاتا 1                سدددددمااق دددددعناادددددر  ا ا    2221 /  32 /  13ُ   ف        ُي  ف

                                                                          الخن دددةاان  ددد ي ااالدددىاانقنمدددااال دددنفا اننسدددت ون اادددنق اان نددد يتا الةدددراتاان دددوناناا

                                                                           الددددعاقاا  ننددددااال ددددتةم اان  ددددونااا ان  اادددداا ال ددددتع قاتاانةن ددددر ان قددددعفاانة دددد  ياا

              ا اونا.

 

حدد
ُ
 ت
ُ
ا  قاالةددراتا الددعاقاا  ننددااالعددن اقنيهددناماددال  انم سددعةاُيتف دد ا دد ااج ددساانددعم ا انوددن   ُ  ف                         رف  ف                                                

                                                             الىااا  ا ا م ا االننناا ان ونااا ان  اااا االات نقا انتجن  .
 

 



 علممممممى الطاقممممممة    :          السممممممبعون   و           الثانيممممممة         املممممممادة 
 
            إعفمممممماء األجهممممممزة واملعممممممدات التممممممي تعمممممممل حصممممممرا
 
                                   

                                 در الطاقمة النظيفمة، لتوليمد الطاقمة                              الشمسمية أو أي مصمدر رخمر ممن مصما

                                                            الكهر ائية من الضريبة على القيمة املضافة ومن الرسوم الجمركية

 

ا عاةدد ا عدد  اتةفدديااددتاان دد ي ااالددىاانقنمددااال ددنفاا اددتاان سددعةاالجم منددا ا
 
                                                                   عالفددن
 
    

                       % اا ج ددد  ا الةدددراتاان ددد ا 1                                                   نمدددنافيهدددناالحدددراا ق ددديان  سدددماالجم  ددد ا ان سدددماالق دددعنااندددد

االددىاان ناددا       تةمددضاا دد
 
            ا
 
                                               انعم ددناام امعاا ددر ا عدد ااددتاا ددنق اان ناددااانومنفدداا ا  

ااددددتاتددددن ي ا عدددد ا دددد اا ا      نتعننددددر
 
                  ان ناددددااان    ن نددددا اان دددد ايددددتمااسددددتن اق نااات ددددن ا
 
        انقدددددنةع ا                                             

  .    2221 /  32 /  13        نقنياا
 

                                                                       تحدددرقاقاددددن قات  نددددقا ددد  االددددنق انمددددنافيهدددناا ج دددد  ا الةددددرات ااودددرااإلات ددددن  انمعجدددد ا

                      لننناا ان نااا النن .                    ا ا اي ر ااتا مي عاا

 

      تمممممماريخ     55                                         تعممممممديل املممممممادة األولممممممى مممممممن املرسمممممموم االشممممممتراعي رقممممممم    :           والسممممممبعون        ثالثممممممة        املممممممادة ال

                                         )تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة األراض ي(      1083 / 8 /  17
 

             )تمريدددراتعانددد ا ا    3151 / 5 /  32      تدددن ي ا ا  22                                        تةدددر االدددنق اا  لدددىاادددتاال سدددعةااالملددد  ام ا ادددما

النايل :                       انةمضانقنةع ا  ي ااا   
 
        اضس ..( ا فقن
 
              

 

 ا    3151 / 5 /  32          ان ددنق ا دد ا ا  22                          افةددع اال سددعةااالملدد  ام ا اددما ا    2226 /  32 /  13           يمددرقانقنيدداا

                                                  انقنضس انتمريراتعان ات  نقاانةع ا  ي ااا  اضس .

 

                                                    فمممرض رسمممم جمرنمممي علمممى السممملم والبضمممائم التمممي يمممتم اسمممتيرادها    :           والسمممبعون        رابعمممة        املمممادة ال

صنم مثيٌل لها في لبنان وعلى ا                            لسلم والبضائم املصنفة فاخرة           ٌ                    وي 
 

                              %االىاان د عا ان  دنحعاان د ايدتما  32                     سوعاتا سماجم   اار  ا    عمساُ         ُيف االر ا

                   ف                                                  اسددددتن اق ناقذاا ددددن ايف ددددوعا دددد ان وددددن اا نددددضانت ددددكاان دددد عا ان  ددددنحعان منددددنتات فدددد ا

                       ٍ                                           اإلسذهال االحل املعدضا نٍا ا الىاان  عا ان  نحعاان  ات و ام  عافنع  .



ق حددددرف
ُ
  ف ت
ُ
                                                  حعاالخن ددددةاان  سدددددمانقدددد ا ااعدددد   اي دددددر ااددددتا م ا االنننددددداا            ان دددد عا ان  دددددن ا 

                    ان ونااا ان  ااا.
 

ددد ا ما  ااإلات دددنقا انتجدددن  اا اا دددااف  ادددنتاا سدددةن اندددن االدددعاقاال دددتع ق ا الدددعاقا
ف
                                                                         تد 
ف
    

انمنايحا اال ذه ك.
 
                  ال وفاااح نن
 
             

 

            ة إلممى لبنمممان                                          إعفمماء  املجموعمممات السممياحية والرياضممية الوافمممد   :           والسمممبعون        خامسممة        املممادة ال

                              سم سمة اإلقامة واملرور ضمن شروإ     من ر 
 

ا عاةدددد ا عدددد  اتةفددددياالجمعاددددنتاان ددددنناناا ان ين ددددنا
 
                                            عالفددددن
 
                     انعافددددر اقلددددىان وددددن ااددددتا      

                                                                       سددددددماسددددددماااإلانادددددداا الدددددد    اقذاا نةددددددتااددددددر اقاناذهددددددناالاتتةددددددرفامسدددددد عن ا ذنددددددكانقنيدددددداا

13  / 32  / 2221    .  
 

                     اؤنفدددااادددتا اادددرا اعدددد   ا ا                                               يف دددماملة دددن  ا"اجمعادددااسدددنناناام ا ين دددنا"ا ددددضااجمعادددا

ا انافعة.
 
         نخ ن
 
     

 

      تمممماريخ     20                       مممممن املرسمممموم االشممممتراعي رقممممم    3               إل مممماء نممممص املممممادة    :           والسممممبعون         سادسممممة         املممممادة ال

18  / 12  / 1030               

 

 ا  62              الةرندددددااننلدددددنق ا ا    3111 /  32 /  35      تدددددن ي ا اLE /  22                   ادددددتاال سدددددعةااالملددددد  ام ا ا 1           ت غدددددىاالدددددنق ا

      ا ت : ا              ت ت ر انننو  ا   321     اما ا    2222                    اتاانةع ااعامةااانةا
 

اي ددددددددتع ىا سددددددددماانفدددددددد ا ا اإل عددددددددن اتا"
 
                             قذاا ددددددددن ااالةتقددددددددن ايتوددددددددن  ااقددددددددن ااا ننددددددددن
 
         اإلفدددددددد اما                                  

                       نقنمدددددااانتأجن يدددددااال يوددددداا                                        ال نقندددددااالدددددىامسدددددنقاال  ددددد االحنصددددضاادددددتا ددددد باا ا         القنسددددما

    (ا        ) ال ع   ا  12       ننن اما
 

     اا ددد ا                                                                    انددد اتقدددعةاال دددنلجاالنننددداااإلا نمنددداا ددد االحنفمدددنتا قا ددد  ا ددد ي ااا ادددال اال ننددد

                                                                      ننددددددد  تانت مددددددددن اانقنمددددددددااانتأجن يددددددداانتددددددددن ي اقا نئهددددددددنا ذندددددددكانقنيدددددددداااات ددددددددنباان سددددددددعةا

                                                                  انةقن يدددددددااملةدددددددراتحريدددددددرا ا دددددددجا اف دددددددضانلح دددددددااال مودددددددااادددددددتاقجمدددددددنل اانت مدددددددن  ا ق ا

                                                                         مانةددنتاان ددجضاانةقددن عاا  ادداانت  نددقا دد ااانت مددن اق  امعاتةددريضا دد اانمددااالح دداا



                                     ع ا دد ااال  دد اي يددراالددىاا سددةن االدد  ع  ا                                        ال مودداانننن دد اانةقددعقاان نددعا ذنددكااوددرانايددد

 .                      اان دع ا ال   ابهن
 

                                                                   تحرقاقان قات  نقا   االنق ااورااالات ن انق ا اي ر ااتا مي االنننا".

 

 

                                                 تحديمممممد واسمممممتيفاء الرسممممموم فمممممي دوائمممممر املفوضممممميات السياسمممممية             والسمممممبعون :       سمممممابعة        املمممممادة ال

                                     والقنصليات بالدوالر األميرني أو اليورو

 

ا عاةددددددددد ا عددددددددد ااتحدددددددددرقا ت دددددددددتع ىاان سدددددددددعةا ددددددددد اق ا ددددددددد االفع دددددددددننتاان ننسدددددددددناا   عال 
 
                                                           فدددددددددن
 
  

  ا  أو                            انقو  ننتانننر ال اا ان   ا           ان فن اتا
 
 اننع  اا  ا
 
           . 

 

 ا                            اننددددددع  ا تددددددعقنا دددددد اا ددددددنباالخ يوددددددا ا  أو                                        يددددددتماتحعيددددددضاال ددددددنن االح دددددد اانننددددددر ال اا ان  دددددد ا

               م تددددددن انددددددرفاا ددددددد اا                      الفتددددددع انإادددددددرفا ددددددنتن اانة ا(FRESH)                          نننددددددر ال اا ان  دددددد ام ااننددددددع  ا

 .     ن ون 

 

ُ                                                                         ُيةفدددياان دددالباان  ودددنةنع اادددتا سدددعةاال دددنقاااالدددىااإلفدددنقاتاالجناةندددااان ددد ات دددتعفيهنا

                                         ان فن اتا انقو  ننتاان  ونةناا  االخن  .

 

      تمممماريخ      144                                           إل مممماء نممممص املممممادة الثامنمممة عشممممرة مممممن القممممانون رقممممم    :           والسممممبعون        ثامنممممة        املمممادة ال

  (     2010                      املوازنممممممات املححقممممممة للعممممممام                         )قممممممانون املوازنممممممة العامممممممة و       2010 / 7 /  31

 
 
 املتعلمممممق بفممممممرض غرامممممممة علمممممى الشممممممرنات السممممممياحية التمممممي تسممممممتقدم وفممممممودا
 
                                                        

                                                             خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن امل ادرة واستبداله بنص رخر

 

       )اددددددنةع ا ا    2231 / 2 /  13      تددددددن ي ا ا   366                                          ي غددددددىاةدددددد االددددددنق اان ناودددددداااعدددددد  ااددددددتاانقددددددنةع ا اددددددما

                                (االتة ددددقانفدددد ااغ ااددددااالددددىاانعدددد  نتا    2231      ن ةددددنةا ا                               العامةددددااانةنادددداا العامةددددنتااللحقددددا

اعن جندددداا دددد ااددددن ات  دددد ااددددتا دددد اا ددددروهنااددددتاالقددددنق   ا
 
                                             ان ددددننانااان دددد ات ددددتقرةا فددددعقا
 
                          

                            ي تةنااانهنانننو اانتنل :



اعن جندددددااادددددتا دددددضاندددددخ ا ددددد ا
 
فددددد ااالدددددىاانعددددد  نتاان دددددننانااان ددددد ات دددددتقرةا فدددددعقا

ُ
                     ت

 
                                          

ُ
 

                      . .ا)فقدد ا ال ددااااليددن ا ا      220222   102                                          ا ددروهنايت  دد ااددتاالقددنق  اغ اادداااننندداانقنمدداا

                  ُ                               ملدددد  ااوددددراالقددددنق   ا ُي ددددمحان ددددنق اما ددددن اانعفددددراان ددددنن  ا ا   ا ددددن ا                      نندددد  ان ونةنددددا( ات ددددتع ىا

          ننلقنق  .
 

                                                                       تحدددرقااوددددرااالات دددن اقاددددن قات  نددددقا ددد  االددددنق انقددد ا ااعدددد   اي ددددر اادددتا ميدددد االننندددداا

  .                                                               مي ااانراع ناا ان  رينتانون االىااا  ا ااري اانةاا اتاانةنة

 

      1026 / 3 /  15      تمممممماريخ      180              مممممممن القممممممرار رقممممممم     63            تعممممممديل املممممممادة    :           والسممممممبعون        تاسممممممعة        املممممممادة ال

          وتعديالتها
 

                        تةدددددريالوهناالسدددددنمناال سدددددعةا ا    3124 / 1 /  32      تدددددن ي ا ا   351              ادددددتاانقددددد ا ا ادددددما ا  41           تةدددددر االدددددنق ا

 ا    3152 / 6 / 2      تدددددددددددددن ي ا ا  52 / 6              انقددددددددددددنةع ا ادددددددددددددما ا    3121 / 4 /  32      تدددددددددددددن ي ا ا   365             االملدددددددددددد  ام ا ادددددددددددددما

 ا   252               (ا انقدددددنةع ا ادددددما    3112              )ادددددنةع ااعامةددددداا ا    3112 / 5 /  22   ا    تدددددن ي ا  12 /  36              انقدددددنةع ا ادددددما

       )اددددنةع ا ا    3115 / 2 / 2      تددددن ي ا ا   423             (.اا انقددددنةع ا    3111              )اددددنةع ااعامةدددداا ا    3111 /  32 /  32      تددددن ي ا

           (ا ننتنل :    3115       اعامةاا
 

                                                                       الددددىااددددنن  اقجدددد ا امملددددقن ااع عغ افندددداام ايعقاددددعااصددددور ةاالخ يوددددااا ددددضاتوفندددد ا دددد  ا

      :                                      االملقن اس فاااننناايحرقااقرا  ناممنايل 
 

                   _ العقارات املبنية: 1

 قيمة الرسم

     نن   ا         302220222            اتا ضااقن اد

 

                       _ العقارات غير املبنية: 2

 قيمة الرسم 

 نن  اا302220222            .ااااااااا  2 ة      320222        ماضاااتا

 نن  اا202220222  0 2 ة ا     22222   ا     32222    نن ا

 نن  اا102220222  0 2 ة ا      322222   ا ا     23222    نن ا

 نن  اا602220222    .ا  2 ة ا      322222                       ضااقن اتتجن ماا ناتها

 



                                                                           اذاا نةددتاال ددنن االعقاددااصددور ةاالخ يودداان ددفااسدد فااتتجددن مااقددرا اا مددالاام اتقددضا

انمقدددرا اان سدددعةاان ع عغ افندددااالحقنقنددداا
 
                                     انهدددنافدددإ امادددن اان دددجضاانةقدددن عاي دددعامعدددفن
 
                                    

                                                                 التعج اانلخ يواا اقرا اال   اانعاج اقانقتهاانيهمام اتح ن هاانهم.

                                                       سددددعةاان ع عغ افندددداا نددددعااددددر ام ددددحنباانةالادددداااددددتاقتمددددنةاالةنا دددداا                يتعجدددد اقفددددعاان  

                                         ان  اا  عاااتامج  ناا امن اان ع عغ افنا.

                                                                             دضاانند اقجدد ا امملدقن ااع عغ افنداايددؤع ام ايمودعاتوفند  نانددراناادتااندر ام ايتعجدد ا

انتة فددااان سددعةامقةددن اال  دد ا
 
                           ا نددها دد اانندداااةتقددن اال وددرق ام اي ددرقاقلددىاالخ يودداا فقددن
 
                                                    

ااددددتاانعاددددتااندددد عايدددددع اال وددددرقااددددراصدددد فهاالددددىاان  يقدددداا  دددد ااعاددددعا
 
                                                        الةددددن اتةعي ددددن
 
            

اقننددهاةفقددنتاانوقددضا االةتقددن .ا اذاااا ددماانندد ااالملددقن ااإلقا  ااددتااددرةا
 
                                                                انةقددن اا ددنفن
 
            

                                                                         انجتددهاقلددىااالملددقن اا ددضاا ددع االعاددراالةددن ان قنددنةانننةمددضامل ددتاميددنةافددالايتعجدد اقذا

                                            اإلقا  ااددددتا غ تددددها دددد  اعددددال اال  ددددااالدددد  ع  افن دددد ةا ا                            ذا اانتةددددعيل اماددددنااذاانددددماية ددددم

                                                                          اور دد انددرفعاتةددعيلااق ددعنااددر  اانيدداااندد انندد  ان ونةنددااا دد ا ا انددماينتقددضاال وددرقا

                 قلىااعاعاانةقن .

.
 
 تةفيااتاان سعةاان ع عغ افنااما نةاانةقن اتاال تم  اااجنةن
 
                                                          

 

 

 نوع األعمال

                           أش ال جارية في موقم العقار  _  1

ا قينندددددناادددددر  ا       يدددددرفعا   ا-  ما
 
             سدددددماادددددتا دددددضاسدددددناااتقبدددددس ا ددددد ااعادددددعاانةقدددددن ا  ننتوقدددددضاذ نندددددن
 
                                                 

              نن  ان ونةنا. ا       3420222

                                 تةتب امج ا اان ناااسنااا نا ا.

                                                                       يعددددمضا دددد ااان سددددماجمنددددعاةفقددددنتاالددددع فن  انمددددتافدددديهماالةددددن ةع ا انةمددددن  ا اقددددرا ا

                                                           انتةعيلااتاا التاانفونا ا  متاال  عانتاانالماااإلةجنمااالملقن .

                                                    ي تع ىامج  اةقضانح  اانتة فااالةمع ابهنانرفااإلقا  . ا- ب

                                   نندد  اان ونةندداان م ددنفنتاان دد اتقددضااددتا ا       3220222                                ي ددتع ىامجدد  اةقددضااق عادداااددر  ناا

       ما ا  32                                     نن  ان ونةناااان م نفنتاان  ات يرااتا ا       1220222      ما ا  32



        تام وددن ا                                                                  اذااجدد فاانوقددضاقاعددضاالريوددا ا اوددرانايو دد ااال وددرقاقلددىاقةجددنمااددر اام نددن

االددىااددرقا
 
         سددف  ا ااددر ال ددتران اا ت فددن  اتددعمناسددنانتاان ددف ا مجددع اانوقددضا  ددينن
 
                                                              

          انةم ننت.

              نن  ان ونةنااد ا       1220222                                               متات عةاانتحريرا:ااتا ضاعتماا ااالاااا تعاا:اا ا- 2

                                                                       يدددرعضا دددمتا ددد  اان سدددعةاةفقدددااةقدددضاانت دددعةال ام  دددنا ا ددد  اات من هدددن.ا  ددد ااننددداا

                                                   سدددماان تدددااادددتاانت دددعةاان ددد اتنددد نا ت دددتةمضال دددلحااالنندددكا                     قن دددن اادددر ق االاي دددتع ىا

      ةف ه.

                                                                 مامدددن اا تيندددا:اادددتا دددضاسدددناااملدددقضانع دددعااعدددن يعااإلفددد اماتا ا دددنباانقننسدددنتا ا- 1

                                                                    ت ددحنحاع ي دداامانةددااال ددنااا تومددنماعدد ا  امسنسددناا انددنقاال ددنانتا ت ددحنحا

   اا             نن  ان ونةنا. ا       3220222                جضاال نانتاااا

            سنااا نا ا.                     تةتب امج ا اان نااا

                                    ح ا  نااتاع ي اامانةااال نااا . . ا- 6

                                                                  ددددددددنااةددددددددر انت ددددددددماقلددددددددىاا دددددددد اانةقددددددددن  ا نتة دددددددد ان م ددددددددتران املةددددددددراانددددددددراانةم نددددددددنتا

                               ان ع عغ افناا  اان جضاانةقن ع.
 

 )ل.ل.( 

   22  ×     12   ا ا  22  ×     12        اتااننقا

            اتا ضا ح ادا

220222       

   22  ×     12   م ا ا  12  ×     62        اتااننقا

            اتا ضا ح ادا

220222       

 

  (  22  ×     22                قاة  ا   ام ن ا)      اتاانن

           اتا ضا ح اد

220222       

 

  (  22  ×      322                  اتااننقا   ام ن ا)

            اتا ضا ح ادا

3220222        

 

 

 

 



                          سعةاان ع اانفعتعغ افنا: ا- 4

 )ل.ل.( 

        3220222      اااا      ااا                                              اتا ضانعاااس  نااااااااااااااااااااااااااا

       220222  (  31 ×  31 ) ا   م ا ا ا (  26 ×  35                            اتا ضاصع  افعتعغ افناااننقا)

        2220222   ا   42  ×     22                             اتا ضاصع  افعتعغ افناااننقا:ا

          302220222     ااا    ا   322  ×     22                             اتا ضاصع  افعتعغ افناااننقا:ا

          302220222    اا    ا   322 ×   322                             اتا ضاصع  افعتعغ افناااننقا:ا

          302220222      اااا    322 ×   322                             اتا ضاصع  افعتعغ افناااننقا:ا
 

    نا.                    ننل اااتاانن نااإل نف ا  62                        ت فلا   اان سعةانن  اا
 

                                                                       اذاااسددددتعج اان  دددد اقجدددد ا امامددددن اا تينددددااي ددددتع ىا سددددماق ددددن  ااددددر  ا منةندددداااعدددد ا

                                                  ان انن  ان ونةناااتا ضاسناااامضام اج  ااتاان ناا.

 

          وتعديالتها      1026 / 3 /  15      تاريخ      180              من القرار رقم     64            تعديل املادة      :       ثمانون         املادة ال

                      تةدددددريالوهناالسدددددنمناال سدددددعةا     ا    3124 / 1 /  32      تدددددن ي ا ا   351              ادددددتاانقددددد ا ا ادددددما ا  46           تةدددددر االدددددنق ا

       )اددددنةع ا ا    3152 / 6 / 2      تدددن ي ا ا  52 / 6              انقدددنةع ا ادددما ا    3121 / 4 /  32      تدددن ي ا ا   365             االملددد  ام ا ادددما

      تدددددددددددن ي ا ا   252              انقدددددددددددنةع ا ادددددددددددما ا    3112 / 5 /  22      تدددددددددددن ي ا ا  36               (ا انقدددددددددددنةع ا ادددددددددددما    3152       اعامةددددددددددداا

           (ا ننتنل :    3115              )انةع ااعامةاا ا    3115 / 2 / 2      تن ي ا ا   423           (ا انقنةع ا    3111 /  32 /  32
 

انأاددددنةاالدددنقتن ا                   اودددرانايدددرمىا لسدددن اال
 
                دنتددد االةن ةددداانالةتقدددن اقلدددىاعدددن  ااندددرا   اامدددال
 
                                         

                    تةريالتددددهايتعجدددد االدددددىا ا    3124          ذا اسدددددواا ا  32         الددددؤ خا دددد ا ا   351              اددددتاانقدددد ا ا ادددددما ا  66   ا ا  61

ا
 
ااحدددرقا

 
ااق عادددن

 
اق دددنفنن

 
ا سدددمن

 
 م دددحنباانةالاددداام ايدددرفةعاان دددور ةاالخ يودددااا ددد قن

 
      

 
       

 
       

 
     

 
                                           

         ممنايل :
 

 )ل.ل.( 

                           تددددد االةدددددن  ايجددددد عاقاعدددددضاالريوددددداا                       اذاا دددددن ااةتقدددددن ا  ددددديساال  ا-

                                  اندن تافيهناال ت اانةقن عاالةن   

302220222 

                                                  اذاا ددددددن ااةتقددددددن ا  دددددديساال تدددددد االةددددددن  ايجدددددد عاعددددددن  االريودددددداا ا-

                                  اندن تافيهناال ت اانةقن عاالةن   

202220222 



   ته      وتعديال      1080                      من قانون موازنة العام    1                 تعديل الجدول رقم    :           الثمانون           الحادية و       املادة 

 

 ا    3152                      اددددددتااددددددنةع ااعامةددددددااانةددددددنةا ا  32                      تةريالتددددددهاالسددددددنمناالددددددنق ا ا 3                يةددددددر االجددددددر  ا اددددددما

                      اددددددتااددددددنةع ااعامةددددددااانةددددددنةا ا  62        الددددددنق ا ا    3111 /   252               اددددددتاانقددددددنةع ا اددددددما ا 1             الجددددددر  ا اددددددما

          ننتنل : ا    3115 /   423               اتاانقنةع ا اما ا 1             الجر  ا اما ا    3112

 

                          ا سعةاانت جنضاالرفعاا

                                               حن د االةدر ان قندرا د اان دجضاانةقدن عانمدنافيهدناانددرا                          ان سدعةاالتعج دااادتاتومدنماال ا- 3

       . .اد ا      220222                                                            انةقعقا  اان جضااننعا ا  متاال  عانتاانالمااالحن  اا  اانقنرا
 

                                                                 ان سددددعةاالتعج دددداااددددتاتومددددنماصددددع اان ددددحن  اانةننندددداااددددتاان ددددحن  اانت من ندددداا ا- 2

                                             اتاسوراتاان ننعا  االوناقاغن االم عاااملةر:

      ل.ل.        150.0  00  اا         اتا ضاسور

افي ددتع ىااددتا ددضاملدد يكااددتاسددور اة دد اان سددماالدد  ع اااددال  ا
 
                                                    اذاا ددن اال ددكاملددنحةن
 
                   

                                                                         ت ددتع ىاان سددعةاةف دد نااددتاتومددنماان ددوراتاالجريددر ااددتاا دد اافدد اما  ددماالددناا ااوددرا

                             تومنما  نااتاان وراتااالص نا.

 

 ا         راان  ددددع                                                           ان سددددعةاالتعج دددداااددددتاتومددددنماملدددد نقاتاانددددراالحقددددعةاانةننندددداامدددد نكااندددد ا- 1

       اااااا                      انةقن يااالىااةعاا نا:

     ل.ل.         150.000  اا           اتا ضامل نق  ا-

                                                                          تومدددنماملددد نقاتااندددراالحقدددعةاانةنننددداا ان  دددع اانةقن يدددااادددتاجمندددعاانةقدددن اتاانعااةددداا

  .                                                                       ااو قاااانةاا جضااقن ا اارا الخن ةاانلحقاا اال  عةاااقننضاةفساانريت

 

                          ااندددننقنعقاالر ةددداا ددد اان دددجضا                                               ان سدددعةاالتعج دددااادددتاتومدددنماندددعا حااجمننندددااا ااف اقيددد ا- 6

       . .اد ا      220222                      انةقن عااتا ضااقن .ااا

 

                                                                ان سدددددعةاالتعج دددددااادددددتاتومدددددنما  دددددناا اعالصدددددنتاادددددتاانع دددددن قاانت من ندددددااادددددتا ددددددضا ا- 2

       . .اد ا      220222                                      خااا اعالصااي تع ىااتا ضاصفحااااااا

 



                                                            ان سعةاالتعج اااتااةناالتامل  امتننناا اتااةناالتات  ن ا ااال : ا- 4

                                                                      ضااندددراا املددد  اا ااندددراااتندددنا اا اتددد ان ااندددعقا ددد اان دددجضاانةقدددن عاا ا ددد اقف ددد ا    ادددتا ددد ا-

       . .اد ا      220222                       انت جنضاا ا جالتاان ننعا

       . .ا ا      220222                        اتا ضااقن اا ااقاا ت  اا ا-

                                                                    اددددددتاانعدددددد نقاتاان دددددد ات ددددددن ااددددددرةا جددددددعقاانددددددرا اددددددتاان ددددددعا حاان دددددد  ناااددددددتا ددددددضااقددددددن ااا ا-

        . .ادا ا      220222

                                          ااصددددددع اان ددددددحن  اانةقن يدددددداا ان ددددددحن  اانت من ندددددداا                        ادددددتاانعدددددد نقاتانت  يددددددتاا ننقدددددد ا-

       . .اد ا      220222                  نالصع ااتا ضااقن اا

                                                                       ادددتا دددضات  نددد اا ااادددال ايج يدددهااادددن اان دددجضاانةقدددن عاادددال  االدددىاانوفقدددنتاالرفعادددااا ا-

        . .ادا ا      220222

 

                                                                   ان سدددعةاالتعج دددااادددتاا اجةدددااان دددجالتاانةقن يددداا الخددد ا  اا ا سدددعةاان عددد اادددتا ا- 2

       . .اد ا      220222                                          فااالىاان نملعاانقنةع  االف  ااالىاانة ا لا                   ضااقن ا ذنكاننال ن

                        سعةاافنقاتاةف اال  نا ا-

                                      ضامع انننةقن اتاان  ايم   نامار ما: ا-

      نن  ا     ااااا      220222                      اتا ضااو قاااقن يااااا

         نن  اااا      اااااا       2220222                            اتا ضاا ن اااااااااااااااااا

      نن  ا  اا       2220222                          اتا ضااحنفمااااااااااااااا

        نن  ااا  اا         202220222                     ن ون اااااااااااااااا ا     اتا ض

                                                                  ت فددددددلاالددددددىاانو دددددد ا سددددددعةاقفددددددنقاتاانوفدددددد اان دددددد ايقددددددرا نااددددددالباالجناةددددددنتاالن ام ددددددنا

ان   هن.                                        نلجناةااان  اينتا اانيهنانون  

 

                                                                    ت  ددعان سدددماان دددنملعاالدددنل اانعددد نقاتا ال دددتوراتا نفدددااالددد  ع  ااادددال ا الو دددع ا ا- 5

                                            اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     3124 / 1 /  32           الؤ عن ا  ا ا   351   ا ا   355                      ا يهنا  اانق ا يتا اما

                                                                        ت دددتع ىاان سدددعةاالق عادددااال ننددداا ددد ا ددد ااالجدددر  انإن دددنةاادددنملعاادددنل انقنمدددااان سدددما ا-

                                                                    الددددىااالسددددتران ااندددد عاي  دددد انمعج ددددهااالستح ددددن االددددىا  ددددناال ددددتوراتاالعددددن اانيهددددنا



                            ننال دددددددنفااالدددددددىاان دددددددنملعاانقدددددددنةع  ا ا                                         االادددددددالناالدددددددىاان دددددددجالتاانةقن يددددددداا الخددددددد ا  ا ذندددددددك

                     التعج االىااالستران .

ا  اصور ةاالخ يوا.
 
                  اانااذااتجن متاانماا   اان سعةاالنيااان انن  اترفعاةقرا
 
                                                        

                                                                   اذاا نةدددددتاالةنا دددددااعن دددددةاان سدددددما  ددددد  ا  سدددددمااق دددددعنا ددددد ا  ا اادددددرافتدددددرفعااور ددددد ا

ان ور ةاالخ يوا.
 
اةقرا

 
                ان سعةاانن يناا الق عااااةن

 
     

 
                            

 

                                                 تحميل أصحاب العالقة مصاريف أعمال التحديد والتحرير   :            والثمانون       ثانية   ال       املادة
 

                                                                  يتحمدددضام دددحنباانةالادددااا دددن ي امامدددن اتحريدددرا تح يددد اانةقدددن اتاانةن دددر ان دددما - 3

النايل :
 
         ذنكانف اا سمااق عنا   اال نااا ضااقن ا فقن
 
                                            

 

 الرسمممممممممممم )ل.ل.(

                             ع ا عم منياامن انن  ان ونةنا   ا ن          302220222  2 ة ا    1222             ماضااتاا نااا  -

      اااا  2 ة ا    1222    اتاا ا-

  2 ة   ااا      320222    قلىا ا

                         ال اااالين انن  ان ونةنا          102220222

   اا      320222   اتا ا-

  2 ة ا       3220222    قلىا ا

                       ستاااالين انن  ان ونةنا          402220222

   ا  2 ة  اا       3220222  ات ا-

          انافعة 

                        اع  ااالين انن  ان ونةنا           3202220222

 

 

 اامامن اانتحريرا انتح ي امل ي اغننبهمام اان يتاق االالمن اان يتانمايح    -2

تموةعاااتاقفعاان سعةاال  ع ااتع عاقملن  االىااحن  اانتحريراانةن ر ا

 يةتب اان مانقنمااان سعةاالتعج ااا يهما الاي  عاا   اان اتاالىا  ااان سم

.
 
اامتنما

 
 قيون

 
       

 
     

 

وناقاغن االم عاااالىااإلقا  ااتامجضات  يعامامن اال نااانأل اضس ا  اال -1

ان م سعةا
 
         م اتتةنارااعاادنت افونااات   اا فقن
 
ا3/6/2221تن ي اا1522                                   

%ااتاان سعةاال تعفن ا12الىاا ايةعقاقلىاالخ يواا   ااا تةريالته 

 2يحت  اان نق ام ر امتةنبان مدنت   
 



تعلىاا لحااال نااا  االري يااانةنااان عؤ  اانةقن يا ا ق ا  ايم تام ات -6

 ناااانتنملةاان ن اانقننةانتحريرا تح ي اانةقن اتا ا اال ا  االوناقاغن اال

 الم عاا.
 

ان  وراتعمناان سعةاال تع  -2
 
       فن ا فقن
 
%ال لحااالخ يواا ا12ماال انن  ااا1        

%ال لحااال نان ا  لسنئهماانت    نن ا ا ذنكانقن اال ن ي ا ا ا ن ا22

 ااالىاالع فن انمعج اا ا اي ر اتاان  ايت  ر  هنا يتماتعميعا   اانن 

  مي االنننا.
 

 

                                                         استفادة الشرنات واألفراد الذين توقفوا عن العمل بشكل نهائي               والثمانون:      ثالثة         املادة ال

                                                                 نتيجممة انفجممار مرفمم  بيممروت إ ا عممادوا إلممى مزاولممة أعمممالهم مممن جديممد، مممن 

                             حسم نامل الضريبة على أر احهم

 

ا عاةدد ا عدد  ات ددتفنرا
 
                   عالفددن
 
                                               انعدد  نتاان دد اتعافددتااددتاانةمددضا مدد نكاا فدد اقااندد يتا    

                                                                          تعافدددددعااادددددتاانةمدددددض املعددددددضا هدددددنح اةتنجددددداااةفجدددددن اا فدددددأاننددددد  ت اقذااادددددنق ااقلدددددىاا ا نددددداا

 ا    2222   ا    2223                                                           مامددنن مااددتاجريددر ااددتاا ددما ناددضاان دد ي ااالددىام  ددنا مااددتاا اددعاةا

  2221    .  
 

                   ر اادددتا م ا االنننددداا                                                     تحدددرقااودددرااالات دددن  اقادددن قات  ندددقا ددد  االدددنق انمعجددد ااددد ا اي ددد

                                   انرفنناانعا  ا االات نقا انتجن  .

 

                                                    إعفمماء الشممرنات الدامجممة مممن ضممريبة الممدخل علممى األر مماح ملممدة      :            والثمممانون        رابعممة        املممادة ال

                محددة وضمن شروإ

   

ا عاةددد ا عددد  ات دددتفنرااانعددد  نتاانرااجدددا الدددر ا
 
                                         عالفدددن
 
                      سدددوعاتاادددتاتدددن ي ااندددراج ا ا 1    

                                      الدددددىاا   دددددن االدددددىام االاي يدددددراذندددددكاالح دددددماادددددتا ا                           ادددددتاا دددددماالدددددىا نادددددضا ددددد ي اااندددددرعض

                                                                      ان ددد ي ااالدددىااجمدددعناانمددداا مسدددمن اانعددد متن اانرااجددداا الوراجددداا ملددد طام ات دددتم ا

                                                                     انعدددد مااانرااجدددداا دددد ااسددددت راةاا ددددت را اانعدددد مااالوراجددددااقلددددىاجنةدددد اا ددددت رايهن ا

                                                               لدددددر االاتقدددددضاادددددتا دددددالثاسدددددوعات ا ملددددد طام االايقدددددضاادددددرقاال دددددت ران ا ددددد ا دددددضاملددددد ماا



                                                                      انددراجااددتاعم ددا ا م االاتقددضاانمددااا صددع اان ننتددااالنقيدداا دد ا ددضاانهمددنانتددن ي ا ا      نتددن ي 

                                   . ا)اع  اا نن اتاانن  ان ونةنا(. ا              10.000.000.000         انراجااتا
 

                                                                     ممددددنات ددددتفنراانعدددد مااالوراجدددداااددددتاا ددددماالددددىا ناددددضاان دددد ي ااالددددىام  نا ددددناالحققدددداا

                                  عال اان وااان  اا ضافيهنااالةران ا.
 

                                              ونتجاااتااالةران اعن ةاان   ي ااالىاانتعميةنت.              ت قياا   ن اان
 

                                               ي ت   ااتاة ا   االنق اال ن اا الؤس نتاالنننا.
 

                                                                       تحدددرقااودددرااالات دددن  اقادددن قات  ندددقا ددد  االدددنق انمعجددد ااددد ا اي دددر اادددتا ميددد االنننددداا

               مي اانةمض.

 
 

    88 /  60   قممممممم              مممممممن القممممممانون ر     13         مممممممن املممممممادة    5            تعممممممديل البنممممممد    :            والثمممممممانون          خامسممممممة        املممممممادة ال

                                         وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(      1088 / 8 /  12     تاريخ

 

          تةريالتدددددها ا    3155 / 5 /  32     تدددددن ي  ا  55 /  42               ادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما ا  31         ادددددتاالدددددنق ا ا 2           يةدددددر اان ودددددرا

النايل :
 
        )انةع اان سعةا انةال اتاان  ريا(ا فقن
 
                                     

       ات ددد  قا      ا ال     2212 /  32 /  13      نقنيددداا ا                                          ا ننندددااالعدددقعنااادددتاانر نددداااوددد اتدددن ي اقملدددقنن ن ا- 2

                       ان سعةاان  اس قاقفة ن.

 ا    2222 /  32 /  13                                                          ا نننددددااالعددددقعناااددددتاالؤس ددددنتاانةنادددداااودددد اتددددن ي اقملددددقنن نا نقنيدددداا ا- 4

                                 الات   قاان سعةاان  اس قاقفة ن.

 

 

 

 

 



      1088 / 8 /  12      تماريخ     88 /  60               من القمانون رقمم     80            تعديل املادة      :            والثمانون         سادسة        ملادة ال ا

            وات البلدية                    )قانون الرسوم والعال          وتعديالته 

 

ةددر االددنق ا مددنةع ااددتاانقددنةع ا اددما
ُ
                                ت
ُ
                                      )اددنةع اان سددعةا انةددال اتاان  ريددا(اتددن ي ا ا  55 /  42 

النايل :ا ا    3155 / 5 /  32
 
          فقن
 
     

                                                                    تةفددددديااددددددتا سددددددا اق عددددددن ا صددددددننةااالجدددددن ي ا ا  صددددددفاااوممددددددااا اددددددماالتحددددددر ا ف  ا ددددددنا

                        انع نالتاالوي قااانهن.

          ممناتةفي:

           ، وال تسممممممترد     2030 /  12 /  31      ل ايممممممة  ا                 اودددددد اتددددددن ي اقملددددددقنن ن                         ا نننددددددااالعددددددقعناااددددددتاانر ندددددداا ا- 3

                       الرسوم التي سبق دفعها.

  ،     2022 /  12 /  31 ا                                                         ا ننندددااالعدددقعنااادددتاالؤس دددنتاانةناددداااوددد اتدددن ي اقملدددقنن نا نقنيدددا - 2

                                 الات   قاان سعةاان  اس قاقفة ن.

 

 رقممممممم     35            إل مممممماء املممممممادة      :            والثمممممممانون         سممممممابعة         املمممممادة ال
 
     مممممممن القممممممانون النافممممممذ حكممممممما
 
       تمممممماريخ   6                      

        (    2020                                      )املوازنة العامة واملوازنات املححقة لعام       2020 / 3 / 5

 

  ا      انونفددددد  ا        انقدددددنةع   ا  ادددددت ا  12 ا     الدددددنق  ا    ت غدددددى
 
 ا مدددددن
 
 ا      انةنادددددا ا        )العامةدددددا ا    2222 / 1 / 2 ا     تدددددن ي  ا 4 ا    ادددددم ا    

        انتنل : ا     نننو  ا    انهن ا        ي تةنا ا (    2222 ا    نةنة ا      اللحقا ا          العامةنت

           ان  ونةنا: ا       ننن ن   ا      ت تع ى

   ا           ان  ونةنا. ا      ن ر نا ا    تةعق ا    ان   ا     الح   -

          ان سعة. ا       ان  ا   -

 ا     مةددددعان ا     ا ت ددد  ا    ابدددد   ا         ان  ونةندددا ا      انر نددددا ا      تقدددرا ن ا    ان دددد  ا       الخدددرانت ا     مةددددعان ا   دددض ا  اددددت ا      ان دددرالت -

  ا       الدددددرا    ا   م   ا      المعندددددا ا   م   ا       الم عمدددددا ا       الؤس دددددنت
 
   ندددددن
 
  ا   م   ا    

 
 ج  ندددددن
 
 ا     اات دددددت ا     قذا ا      ا   دددددن  ا  ادددددت ا     

 ا   ملةددددددددل ا     ن ددددددددرالت ا       نننن دددددددد ا ا      مجوينددددددددا ا    ام ددددددددا ا   نددددددددأع ا         ان  ونةنددددددددا ا      ان ندددددددد   ا      اةنقنددددددددا ا       ان دددددددد    

   قن ا   ذنك ا      فندع   ا        الخرانت 
 
  اانن
 
  ا     

 
  فقن
 
       ن ون . ا    ا  ا ا      يحرق ن ا    ان   ا        ن ت ةن   ا    



     يل : ا  ان ا      انفق   ا       ا     مادنة ا  ات اُ      ُي ت   

 
 
 أوال
 
 ا    مح ددا ا        ا جوينددا  ا       نددننةمالت ا      الحددرق  ا         ان  ونةنددا ا      ن ر نددا ا    تةددعق ا    ان دد  ا        ا   ددن  ا     الح دد  ا :   

          نة ن. ا           اعتقنوهمن ا        انقنم  ا     انوف  ا       است  ا  ا    ا نن ا  ات ا      انر نا

 
 
 اانيمممممما
 
 ا   قلددددددى ا       انةن ددددددر  ا         انفعا ددددددر ا          انةن ددددددرات ا       إليدددددد اقات ا ا   الددددددى ا       التعج ددددددا ا        ان سددددددعة ا       ان دددددد ا   ا :     

      ا ع : ا     الى ا        ا جوينا  ا       نننةمالت ا        ا تحقيهن

 ا    2221 /   612 ا    اددددددددددم ا        انقددددددددددنةع   ا  اددددددددددت ا  23 ا     الددددددددددنق  ا     مادددددددددددنة ا     نمعجدددددددددد  ا       التعج ددددددددددا ا       ان دددددددددد ي ا -

 ا         االسدددتم ا   ا    لج دددا ا (    2221 ا    نةدددنة ا      اللحقدددا ا          العامةدددنت ا      انةنادددا ا       العامةدددا ا       )ادددنةع   ا          تةدددريالوهن

  ا       ان  ي ا ا      اات نن ا    
 
  فقن
 
   ب.     الح ن ا    نوعن ا    

 ا      ادددددددنة ا     فقددددددن ا       ا جوينددددددا ا       الوقعنددددددا ا      ا اددددددعا  ا     ل ق ا       قيدددددد اقات ا   الددددددى ا       التعج ددددددا ا       ان دددددد ي ا -

   ا       انرعض. ا       ي ا ا      انةع   ا  ات ا      ان نن  ا     ان نب

 ا         انعددد  نت ا         ان    نندددا ا       الحقدددعة  ا     صدددنا ا ا       انعددد  نت ا   الدددى ا       التعج دددا ا        ان سدددعة ا       ان ددد ا   -

        العق ا. ا         ان    ننا ا       الحقعة  ا     صنا ا

  ا        ال نف يت ا  ات ا       القنق   ا     سعة -
 
 نح ا
 
  ا    

 
  جعا
 
         ا ان   . ا   ال        نننر   ا    

 ا           انقو ددددددددد ننت ا        ان ننسدددددددددنا ا        الفع دددددددددننت ا      ق ا ددددددددد   ا        ت دددددددددتعفيهن ا    ان ددددددددد  ا        انقو ددددددددد نا ا      ان سدددددددددعة -

 ا    ان دد  ا      الح نددا ا       نننةم ددا ا   م   ا       ا جوينددا ا       نددننةمالت ا         اسددتنفنل ن ا   يددتم ا   اندد  ا      الخددن   ا   دد  ا         ان  ونةنددا

        ا نا ن. ا        انقو  نا ا   م   ا        ان ننسنا ا       الفع نا ا    فيهن ا     تمن ق

         ال ن ات. ا     سعة -

 ا   ددددد  ا        التعاجدددددر  ا        الحن يدددددنت ا     اح دددددنت ا     عدددددرانت ا        اسدددددتةمن ا    نقدددددن  ا       ال ف ندددددا ا      ان سدددددعة ا     نفدددددا -

 ا           ال ددددددتعقانت ا       ان ناددددددنت ا   دددددد  ا         انتف يدددددد  ا       انتحمنددددددض ا     سددددددعة ا   قلددددددى ا     ق ددددددنفا ا       ان ح يددددددا ا      ال ا دددددد 

 ا    ان دددد  ا      ان سددددعة ا    فيهددددن ا   نمددددن ا       ال ف نددددا ا      ان سددددعة ا       سددددن    ا       انةناددددا( ا        )ان  ددددنحع ا       ان ددددفت ا      انةناددددا

        انوقرع. ا       ا ان    ا        نننر ال   ا     ذنك ا       ا جوينا ا     ان فت ا  ات ا         ان ح يع   ا      انعمال  ا      يرفة ن

 

  ا
 
 الثمممما
 
 ا     منددددخن  ا       سددددن    ا      انةناددددا ا         الؤس ددددنت ا      انةناددددا ا       اإلقا ات ا     ن ددددنلج ا       التعج ددددا ا      ان ددددرالت ا :    

   اا          ان  ونةنا. ا       ا  اضس  ا    عن   ا      القراا ا       الخرانت ا  ات ا     انةنة ا        انقنةع  

 

                                                                   تحرقااورااالات ن  اقان قات  نقا   االنق انمعج اا ا ااتا مي االنننا.



      تممممممممماريخ       2001 /   273          قمممممممممانون رقمممممممممم        " ممممممممممن ال 3             تعمممممممممديل املمممممممممادة "     :            والثممممممممممانون         ثامنمممممممممة         املمممممممممادة ال

ل بالقمممممممانون رقمممممممم   (               ) طمممممممابم املختمممممممار         2001 / 1 / 5       تممممممماريخ       2014 /   270    ا               املعمممممممدا

15  / 4 / 2014     

 

 :                                  )انةع اانملعاال تن (ا ت  حاممنايأت  ا    2223 / ا   221               اتاانقنةع ا اما ا 1   ف        تةرف االنق ا

  :                        "تت لف موارد الصندوق من

ُ                       اددنملعاُيددرمىااددنملعاال تددن انقنمدداا - 1                        نندد  ان ونةنددا( ا الددىا ددضا                 . .ا)اعم دداا الاا ا     20222     

                                                                 ا تدددددن ام اي  دددددقاان ددددددنملعاالدددددىاجمندددددعاالةددددددناالتا اإلفدددددنقاتا ال دددددنقانتاان ددددددنق  ا

                                                                    اودددددده اممدددددددناالدددددددىااإلقا اتاانةنادددددددااا الؤس دددددددنتاانةناددددددداا ان  دددددددرينتا  نفدددددددااال اجدددددددعا

                                                                 الةوندددددداااددددددرةااسددددددتالةاالةددددددناالتاان ددددددنق  ااددددددتامعاا تددددددن اقذاانددددددماتت ددددددمتاان ددددددنملعا

 .      ال تن 

                                                     عانإملددددد ااا ما  االنننددددداا فدددددقاا صدددددع االت ةدددددااإلصدددددرا اان عاملدددددعا               تدددددتماا نادددددااان دددددنمل

  .                            الننناا ن نلجاققا  اان ور ة 

                               ف                                       ال دددناراتا ان  دددنتا الدددوحاان ددد ايقددد ف ااج دددساققا  اان دددور ةاا عن دددناملةدددرااعافقددداا - 2

 .                        مي اانراع ناا ان  رينت

ددددددد ااادددددددتاال تدددددددن يتا ان ددددددد ايق ف دددددددنااج دددددددساققا  اان دددددددور ةاملةددددددددرا - 3               ف                        ف                          االملددددددد  ا نتاالح ف

 .                              عافقاا مي اانراع ناا اان  رينت ا

 .                                 ا ن منتا ما  اانراع ناا ان  رينت" - 4

 

 

 

 



      تمممممممماريخ       2001 /   273                 " مممممممممن القممممممممانون رقممممممممم  4             تعممممممممديل املممممممممادة "     :                 اسممممممممعة والثمممممممممانون          املممممممممادة الت

ل بالقمممممممممممانون رقمممممممممممم       2001 / 1 / 5       تممممممممممماريخ       2014 /   270                  ا               ) طمممممممممممابم املختار(املعمممممممممممدا

15  / 4 / 2014     
 

ةدددرف االدددنق ا"
ُ
  ف         ت
ُ
                        ف           )ادددنةع اادددنملعاال تدددن (االةدددرف انننقدددنةع ا ا  23  22 /   221                 "اادددتاانقدددنةع ا ادددما 6 

 :               ت  حاممنايأت  ا    2236 /   222

ان تماال تن  "
 
اام ع ا

 
            يدع اقن نةاانملعاال تن اقن اانن

 
       

 
                              . 

                                                                     قذااااتودددعاال تدددن اادددتاقن دددنةاادددنملعاال تدددن االدددىاالةدددناالتا اإلفدددنقاتا ال دددنقانتا  - 2

                   ااالاتوددننايحدد ةااددتا                                            ف  االددىاققا  اان ددور ةاتعجنددهاقةدد ا اندده ا قذاات دد ف            ان ددنق  ااودده

 .                                                           ملةلام ا ضاتقريمنتاان ور ةانق ا اي ر ااتااج ساققا  اان ور ة 

ا اددددنةاالدددنق ا   ااا   م(ا ا- 1
 
             ي ددنناادددنملعاال تدددن اقلدددىاان نادددااالددد ع ان دددما فقدددن
 
          ادددتاال سدددعةا ا  22                                          

     3142 / 5 / 2      تن ي ا ا  42             االمل  ام ا اما

                 ل تددن يتا دد ان وددن ا                                                       يجددعمام اي ددننااددنملعاال تددن اا نملدد  اقلددىاال تددن يتام ا  اندد اا  (   ب

 .                                                              نعاس اامان اان ور ةاانتنملعان  ور ةاانتةن   ان م تن يتا  ان ون 

                                                               ي دددددتفنراننادددددااان عاملدددددعاال ع دددددن ا ال تدددددن يتا   انددددد اال تدددددن يتاادددددتاجةننددددداا  (   ت

ااددددتامصددددضاان عاملددددعاال دددد ماا 2      اددددر  نا
 
                       %ااددددتاانمددددااان عاملددددعاتح ددددمان ددددماسدددد فن
 
                               

ا ادنةاالنق ا
 
             ن ما فقن
 
 . "    3142 / 5 / 2      تن ي ا ا  42       مل  ام ا             اتاال سعةااال  ا  26        

 

                                                    تعديل مدة صالحية جواز السفر اللبناني والرسوم املتوجبة            التسعون:         املادة
 

                 )االعامةددددااانةناددددداا ا    2231 /  22 /  13      تددددن ي ا ا   366                                   تةددددر ااالددددنق اانةعدددد   ااددددتاانقددددنةع ا اددددما

                                             ( ااددددر اصددددالانااجددددعاماان ددددف ا ان سددددعةاالتعج ددددااا نددددها ا    2231                       العامةددددنتااللحقدددداانةددددنةا

      ت  ح: ا    نحن 

                      )تومدددنماالجدددعاماتاان دددف ا ا    3145 /  23 /  25      تدددن ي ا ا  45 /  33               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا 2           تةدددر االدددنق ا

            تةريالوهن: ا    3155 /  22 /  23      تن ي ا ا  55 /  64               اتاانقنةع ا اما ا 6                  ان  ونةنا(ا النق ا

                )تومددددددنماالجددددددعاماتا ا    3145 /  23 /  25      تددددددن ي ا ا  45 /  33               اددددددتاانقددددددنةع ا اددددددما ا 2           تةددددددر االددددددنق ا ا-  ما

    ل :                                ان ف اان  ونةنا(انحن ات  حا ننتن



ان  دددد اال ددددترم ا ا
 
                ية ددددياجددددعاماان ددددف الددددر اعمددددساسددددوعاتام ااعدددد اسددددوعاتا فقددددن
 
                                               

                      ي ر انقن ا سماجرير.

                تةدددددريالوهنانحنددددد ا ا    3155 /  22 /  23      تدددددن ي ا ا  55 /  64               ادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما ا 6           تةدددددر االدددددنق ا ا-  با

              ت  حا ننتنل :

                                    تحرقا سعةاقصرا اجعاماان ف اممنايل :
 

 

 

 

 

 

                      تعديل وإضافة رسم جديد  :          والتسعون        حادية        املادة ال
 

      ُ                                                             يةدددددر ا ُي ددددددنااالددددددىاالجدددددر  االتة ددددددقانتحريددددددراانمددددددااان سدددددعةاال ددددددتعفن ااددددددتاجددددددعاماتا

اامنددددددد  ا االو دددددددع اااانهدددددددنا ددددددد االجدددددددر  ا ادددددددما/
 
                                      ان دددددددف اان ددددددد اتحمدددددددضام انادددددددن
 
        /االلحدددددددقا 1                      

                                       )ادددددددنةع االعامةددددددااانةناددددددداا العامةددددددنتااللحقددددددداا ا    2221 /  32 /  12      تددددددن ي ا ا   612          قددددددنةع ا ادددددددما   ننن

             ( اانايل :اا    2221     نةنةا

 )بالليرة اللبنانية(      

 الرسم املقترح الف ة النص القانوني موضوع التعديل نوع الرسم 

                    جددددعاماسددددف ان وددددن  الددددر ا  3

               عمددددددساسددددددوعاتايحمددددددضا

 
 
اامن ا

 
  امن

 
      

 
     

 ا  64 /  55       ا اددددددددددددما          اددددددددددددتاانقددددددددددددنةع  ا 6           تةددددددددددددر االددددددددددددنق ا

        /االلحدددددددقا 1                            تةريالتدددددددهاالاسدددددددنمناالجدددددددر  ا ادددددددم/

 ا   112 /    2222     اددددما ا    2222                    نقددددنةع ااعامةددددااانةددددنةا

                      /االلحددددددددددقانقدددددددددددنةع ااعامةددددددددددداا 1              الجددددددددددر  ا ادددددددددددما/

    612 /    2221     اما ا    2221      انةنةا

           222 222 32               اتاانف ااا  لى

         اددددددددددددددددددددددددددددددتاانف دددددددددددددددددددددددددددددداا

        ان نةنا

502220222          

                    جددددعاماسددددف ان وددددن  الددددر ا  2

               اعدددددددددد اسددددددددددوعاتايحمددددددددددضا

اامن
 
     امن
 
     

 
  ا
 
   

 ا  64 /  55               اددددددددددددتاانقددددددددددددنةع ا اددددددددددددما ا 6           تةددددددددددددر االددددددددددددنق ا

        /االلحدددددددقا 1                            تةريالتددددددهاالاسدددددددنمناالجددددددر  ا ادددددددم/

 ا   112 /    2222     اددددما ا    2222                    نقددددنةع ااعامةددددااانةددددنةا

                      /االلحددددددددددقانقددددددددددنةع ااعامةدددددددددداا 1              الجددددددددددر  ا اددددددددددما/

    612 /    2221     اما ا    2221      انةنةا

           222 222 22               اتاانف ااا  لى

           222 222 32                 اتاانف ااان نةنا  

                                            ا ف نوهنانق ا ااتااري اانةاا اتاانةنةا.                تحرقاا  انةاالمن

 نوع الرسم الرسم املقترح

 جواز سفر : 

              ملدة خمس سنوات    ل.ل       0،000    1،00

              ملدة عشر سنوات    ل.ل           2،000،000  



                (، )رسمممممموم الفممممممرا   2                 ( مممممممن الجممممممدول رقممممممم ) 1                 تعممممممديل البنممممممد رقممممممم )                          املممممممادة الثانيممممممة والتسممممممعون :

      تمممممممممممممماريخ     20                                              واالنتقممممممممممممممال النسمممممممممممممم ية( املححممممممممممممممق، باملرسمممممممممممممموم االشممممممممممممممتراعي رقممممممممممممممم 

  ،     1050       حزيممممممران     12       تمممممماريخ       148                       ، واملرسمممممموم االشممممممتراعي رقممممممم     1030 /  12 /  18

           وتعديالتهما
 

                                         ( ا) سددعةاانفدد ا ا االةتقددن اانن ددينا(االلحدددق ا 2                 (ااددتاالجددر  ا ادددما) 3                يةددر اان وددرا اددما)

      تدددن ي ا ا   365                        ا ال سدددعةااإلملددد  ام ا ادددما    3111 /  32 /  35      تدددن ي ا ا  22                     ننل سدددعةااإلملددد  ام ا ادددما

                                  ا تةريالوهمن انحن اي  حاممنايل :    3121       ا ي ا ا ا  32
 

 معدل الرسم بامل ة أسا  الرسم نوع املعاملة

                 ن  ااقن عاننن نع         ف ا ااقاا - 3

                            )اناارااا  اناا  نعاانعفن (

 %ان  ونةنن 1                    انمااانةقن ام االحق

 % ل ير اللبنانيين5
 

                                              ت غىاجمنعاانو ع اان  اتتةن اااعاة ا   االنق .

 

 أو اإلنشممممممماءات،               والتسمممممممعون :       ثالثمممممممة        املممممممادة ال
 
              إعفممممممماء ممممممممن رسمممممموم قيمممممممد اإلنشممممممماءات أقسممممممماما
 
                                 

                                 اء أو اإلنجممماز وتضمممررت نتيجمممة إنفجمممار                               العقمممارات التمممي نانمممت فمممي طمممور اإلنشممم

                                  واإلعفاء من الحصول على رخصة ترميم.      2020   رب    4              مرف  بيروت في 

 

ام ااإل عدددن ات اانةقددددن اتاان ددد ا نةددددتا ددد ااددددع ا
 
                                        تةفددديااددددتا سدددعةاانددددرااإل عدددن اتاما ددددنان
 
                                

              االدددىام ات دددما    2222    با ا 6                                                   اإل عدددن ام ااإلةجدددنما ت ددد  تاةتنجددداااةفجدددن اا فدددأاننددد  تا ددد ا

                                                          ي اان  وددددددن  ااندددددد عامجدددددد فاقا ددددددن انألنننددددددااالت دددددد   ات يددددددتام اانةقددددددن ا            قفددددددنق ااددددددتاالجدددددد

                                                                     ال ددددتفنرا ددددعااددددتا ددددمتاانةقددددن اتاالت دددد   ااددددتااالةفجددددن املعدددددضاالايم نهددددنااددددتاقةجددددنما

.
 
 ام نااانرااإل عن اتاما نان
 
                          

                                                              ممددددددناتةفدددددديا دددددد  اانةقددددددن اتااددددددتاالح ددددددع االددددددىا ع ددددددااتدددددد انما ي ددددددتةناااددددددتا دددددد  ا

            سدوعاتاا ددرااا ا  32                        ةمددن عانريدهاعبدد  ات يدرااددتا                                ان ع داانإفددنق اادتاا وددرقاادر  ام اا

افيهنام اان ون ااتن ا صنلجان   انم.
 
                                   اتاةقننااال ورسن ا  انن  تااتة را
 
                                  

                                                                         تحددددددرقاقاددددددن قاانت  نددددددقانقدددددد ا ااددددددتا م ا االننندددددداا ا ملددددددقن اانةنادددددداا انوقددددددضا انراع ندددددداا

       نعا  .                             ان  رينتا ان قنفاا انرفنناا



      2010 / 7 /  31      تمماريخ      144               مممن القممانون رقممم     60      املممادة          إل مماء نممص   :            والتسممعون          رابعممة        املممادة ال

     مكرر     24                (، وتعديل البند     2010                                       )املوازنة العامة واملوازنات املححقة للعام 

      1067 / 8 / 5      تمماريخ     67                           املححممق باملرسمموم االشممتراعي رقممم    1              مممن الجممدول رقممم 

                         )قانون رسم الطابم املالي(

 

                          )العامةددااانةنادداا العامةددنتا ا  31  22 / 2 /  13      تددن ي ا ا   366               اددتاانقددنةع ا اددما ا  42              ي غددىاةدد االددنق ا

              اللحددددددقاننل سددددددعةا ا 3                   ا دددددد  ااددددددتاالجددددددر  ا اددددددما ا  26               ( ا يةددددددر اان وددددددرا    2231             اللحقدددددداان ةددددددنةا

                                        )انةع ا سماان نملعاالنل (انن  حاممنايل : ا    3142 / 5 / 2      تن ي ا ا  42             االمل  ام ا اما
 

 

                                                 م:االةدددناالتاان ددد اتقدددرةا ددد ا ما  االخن جنددداا الق ددد نن ا      ا     ا  26

                   انتاان  ات ر اانهن                اإلفنقاتا ال نق
 

                                      ب:اصدددددددع  اقعددددددد ا اانقندددددددراادددددددتا دددددددجالتاانقندددددددرا  دددددددضا

                                    نقاام ا ام ا الق ام ااالةام ا فن 

      . . ا      222 22
 

 

22 222      . .      

 
 

                                                              إعفممماء ممممن الرسممموم للسممميارات واملركبمممات غيمممر امللوامممة للبي مممة،            :            والتسمممعون        خامسمممة        املمممادة ال

                                    التمممي تعممممل علمممى الكهر ممماء                   أو   in Hybrid)-(Hybrid; plug             الهجينمممة منهممما 

full electric) )   

 

       ، التممي   full electric                                                      تعفممد السمميارات واملركبممات الجديممدة التممي تعمممل علممى الكهر مماء 

 مممن تمماريخ نفمما  هممذا القممانون مممن 
 
                              يممتم اسممتيرادها خممالل اممالث سممنوات اعتبممارا
 
                                   100    %  

              التاممجيل ورسممموم          % مممن رسمممم   50                               الجمرني ورسمممم اإلسممتهالك المممداخلي، و        مممن الرسممم

                                              السير )امليكانيك( لد  التاجيل للمرة األولى فق .
 

                       التممي يمممتم اسممتيرادها خمممالل   (hybrid, plug-in Hybrid)                       أممما السمميارات الجديمممدة  

 ممن تماريخ نفما  همذا القمانون فتسمتفيد ممن إعفماء بنسمبة 
 
                                                  االث سنوات اعتبمارا
 
                 7 0  %  

                  رسممم التاممجيل ورسمموم       % مممن  50                                        مممن الرسممم الجمرنممي ورسممم اإلسممتهالك الممداخلي، و

                                              السير )امليكانيك( لد  التاجيل للمرة األولى فق .

 



       )قمانون       2010 / 7 /  31      تماريخ      144           ممن القمانون     44            إل ماء املمادة      :           والتسمعون        سادسمة        املمادة ال

   (     2010                                     املوازنة العامة واملوازنات املححقة لعام 

 

               العامةدددااانةناددداا ا       )ادددنةع   ا    2231 / 2 /  13      تدددن ي ا ا   366               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا  66              ي غدددىاةددد االدددنق ا

                            (ا ي تةناااوهانننو اانتنل :    2231                       العامةنتااللحقاانةنةا
 

 إجازة عمل 

 إجازة عمل أو تجديد

  قيمة الرسم

 بعد التعديل

 الرسم بالليرة اللبنانية نوع املعاملة

           16.000.000                   قجنم اامضاف اام لى

           11.000.000                    قجنم اامضاف اا نةنا

     000.     5.000                    قجنم اامضاف اا نن ا

          1.000.000                    قجنم اامضاف اا املةا

          5.000.000                      اعافقااا  قااف اام لى

          5.000.000                       اعافقااا  قااف اا نةنا

          1.600.000                       اعافقااا  قااف اا نن ا

        150.000                       اعافقااا  قااف اا املةا

        500.000                                  ت ريقاةمنةاقاعل ان ع  نتا الؤس نت

        500.000                                ت ريقاق اةاامضان ع  نتا الؤس نت

 

 

                                                 استيفاء بدل إعالن في املوقم االلكتروني لوزارة العمل     :           والتسعون          سابعة        املادة ال

 

ان دددنلجاالخ يودددااانةناددااندددر اقاالةدددنتا ددد ااعاة دددنااإلن     ددد ا
 
                                                     ت ددتع  ا ما  اانةمدددضاةقدددرا
 
                       

امجنة  اانمتها
 
              اتاانع  نتاان  ات   اامنال
 
                      نن  ا  اانع  اانعاار. ا       2220222                         

 

                                              لنق انق ا ااع   اي ر ااتا مي عاانةمضا النننا.                      تحرقاقان قات  نقا   اا

 

 



                                                        تحديممد الرسمموم التممي تسممتوفى لقمماء الخممدمات التممي تلد همما وزارة      :           والتسممعون          ثامنممة        املممادة ال

                الشباب والرياضة

 

                                                                     ت ددددددددتع ىان ددددددددنلجاالخ يوددددددددااانةنادددددددداا سددددددددعةااددددددددتاالخددددددددرانتاان دددددددد اتؤقيهددددددددنا ما  اانعدددددددد نبا

                             ان ين اا فقنانلجر  امقةن :
 
 

  املعاملةنمموع 

                       ا  ات عن اجمةناامعفنا

 الممرسمممم                                  ا  ات عن اجمةناامل نننااننعنطا اار

          ا نددددددع اندددددددضا ا 2                                        ا دددددد ات ددددددعياا  ددددددعاجمةنددددددااملدددددد نننااننعددددددنطا ااددددددراا)

             عنطاق ن  (

      . . ا         202220222

      . . ا         202220222                                  ا  ات عن اةنقعا ينضس ان ة اا اار 

         ندددددضانة دددداا ا      ا نددددع   ا 2                                        ا دددد ات ددددعياا  ددددعاةددددنقعا ينضددددس ان ة دددداا ااددددر اا)

        ق نفنا(

      . . ا         202220222

      . . ا         102220222                    ا  ات عن اةنقعاملة  

      . . ا         202220222                                                       ا  اتحعيضات عن اةنقعاملة  اقلىاةنقعا ينضس ان ة اا اار اد

      . . ا         202220222                                                      ا  اتحعيضات عن اةنقعاملة  اقلىاجمةناامل نننااننعنطا اار

      . . ا         202220222                                     ا  اق نفاانة ااقلىات عن اةنقعا ينضس 

      . . ا         202220222                                      ا  اق نفاا عنطاقلىات عن اجمةناامل نننا

      . . ا         602220222                     ا  ات عن اةنقعاجناع 

      . . ا         602220222                      ا  ات عن اةنقعااؤس نت

      . . ا          3202220222                 ا  ات عن ااتحنقاد

      . . ا         302220222                   ا  ااإلفنق ااإلقا يا

      . . ا  22     22202                                            ا  ااإلمل اااالىااةت نننتام ااجتمننا ن اااناا

                                                      ا دددد اانت دددددريقاالدددددىاةمدددددنةااددددنةام ا ن ددددداااناددددداام امعاا دددددتوراي ددددد ا

              ةنقعام ااتحنق

      . . ا       2220222

      . . ا       2220222                     ت جنضاملدعفام ااا  اا

                                                         ا دد ا  ددخاااددتاا ددتورااددتاا دد اانوددنقعام االجمةندداام ااالتحددنقانددرفا

         انعما  ادد

      . . ا       2220222



  املعاملةنمموع 

 ا- ا   ا دددددددم ا-                                           انت دددددددريقاالدددددددىاملددددددد نقاتاصدددددددنق  اادددددددتااالتحدددددددنقاتا)ادددددددر با

   …(    النا ا-      ققا عا

      . . ا       2220222

      . . ا       2220222                     سماسوععانونقعاملة  

      . . ا       2220222                       سماسوععانونقعا ينضس 

      . . ا       2220222                        سماسوععالجمةناامل نننا

      . . ا       2220222                       سماسوععالجمةناامعفنا

      . . ا       2220222                      سماسوععانونقعاجناع 

      . . ا       2220222                       سماسوععانونقعااؤس نت
 

                                                       ةاالتة قاانأعاعراااننن  ااتااعاتقريماا  االح ع اا يهن.           ت رقاان سع 

                                                                        ماددناان سددعةاان دددوعياافت ددرقاعدددال املدد  ا ددنةع اان دددن  ااددتا دددضاسددوا ا  دد اادددن انددمايدددتما

دددددد االج ددددددااالت  فدددددداااإلةدددددد ا ا
ف
                       ت ددددددريراان سددددددعةاان ددددددوعياا ددددددمتاا  ددددددااملدددددد  ااددددددتاتددددددن ي ات  
ف
                                              

                             نننت رير ايتمامل  ات كاالج ا.

 

                                           استيفاء رسم مقطوع لصالى صندوق تعاضد القضاة     :                 تاسعة والتسعون         املادة ال

 

ااددددر  اعم ددددع امندددد انندددد  ان ونةندددداا ا- 3
 
ااق عاددددن

 
                             ي ددددتع  اصددددور ةاتةن ددددراانق ددددن ا سددددمن

 
       

 
                              

                                                                  ادددددتا دددددضاملددددددعفاج ا نددددداام ااقادددددن اا نملددددد  ايدددددرفعااودددددراتقدددددريماانعددددددعفام ااالقادددددن ا

ااودددراتقدددريما
 
           ال نملددد ا مددد نكا ددد ا دددضاا ا دددااادددتاا اادددضاانتحقندددقا الحنممدددا ا مي دددن
 
                                                         

                                                                        نددرفعنا ان ددتابهددن ا الددىا ددضاتق يدد اصددنق ااددتاع ندد ام اا يدد املدد م ام ا منددضاتف ي دداا ا

 .                ا اا اا ااقراصلج
 

انعاس ااانملعان نلجاان ور ة  
 
                           ي تع ىا  ااان سمان قن
 
                     . 

 

                                                                     ت قياسن  اان سعةاالتة قاان ور ةاتةن راانق ن اق  امعاتقنن ا  اانمذهن. ا- 2

 

 

 



      تمممممممممماريخ     67                       مممممممممممن املرسمممممممممموم االشممممممممممتراعي رقممممممممممم     13                      إضممممممممممافة فقممممممممممرة الممممممممممى املممممممممممادة     :           املممممممممممادة املائممممممممممة

 )                       )قانون رسم الطابم املالي    1067 /  08 /  05

 

               تةريالتدددددددها) سددددددددما ا    3142 /  25 /  22      تددددددددن ي ا ا  42               ادددددددتاانقددددددددنةع ا ادددددددما ا  31ُ               ُي دددددددنااقلدددددددىاالددددددددنق ا

 :                            ان نملعاالنل (اانفق  اانتنننا
 

ا عاة ا ع ات  عااةناالتاغ ااانتح نما  ان ون ان  سماانن   ا ا-
 
                                                         عالفن
 
    .  

 
 

      1050 /   144                       ممممن املرسممموم االشمممتراعي رقمممم     65                     إضمممافة فقمممرة المممى املمممادة    :      واحمممد       ملائمممة و        املمممادة ا

   )                           وتعديالته )قانون ضريبة الدخل

 

                       تةريالتددها)اددنةع ا دد ي اا ا    3121 /   366                       اددتاال سددعةااالملدد  ام ا اددما ا  42ُ               ُي ددنااقلددىاالددنق ا

 :                     انرعض(اانفق  اانتنننا

                          تاان  ونةندددداا دددد االخددددن  االددددىا                                                  ت  ددددعان  دددد ي اا  اتدددد اانري  عانسددددنن االةنوددددن ا دددد اان ة ددددن

   ا             أسا  الراتب.

                                                                   تحرقاقان قات  نقا   اانفق  ااورااالات ن انق ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

 

      2008 /  11 /  11      تماريخ     44               ممن القمانون رقمم     30                      ضافة فقرتين الى املمادة  إ     :        وإانان            املادة املائة 

                                   وتعديالته )قانون االجراءات الضري ية(

 

                 تةريالتددددددها)ادددددددنةع ا ا    2225 /  33 /  33      تددددددن ي ا ا  66            انقددددددنةع ا ادددددددما ا  اددددددت ا  12               ت ددددددنااقلددددددىاالدددددددنق ا

                                       اإلج ا اتاان  يينا(اانفق تن اانتنننتن :
 

                                                                             الددددىاجمنددددعاالد فددددن اال دددد ان انإصددددرا افددددعاتن ام اا ددددتوراتاامن  دددداان فددددعاتن  ام ايدددد  ق اا

اعددال ا
 
ااري يددااانددعا قاتا دد ا ما  االنننددااقن    ةنددن

 
     ف دد نن

 
                                          

 
ااددتااةذهددن اانف ددضانمددنا ا  32     

 
                     يعاددن
 
    

    ل : ي

 



ايت ددددمتام اددددنةاانفددددعاتن ا ال ددددتوراتاالمن  دددداان فددددعاتن ا تددددعا ي اقصددددرا  نا انم ددددنا  اا-
 
                                                                        نننةددددن
 
     

                                                                                انمددااان دد ي ااانددعا ق افيهددنا دد ااددن اتعج هددن اننإل ددنفااقلددىااسددماان  ددع ا  امددهاان دد ي  ا

                                                                       ننست ون اال ذه كااننهنح ااتاا نخن اان  نةنن الج اااالسما ان اماان  ي  .

 

اندددددننف ا-
 
     نننةددددن
 
                                                                   عاتن ا ال ددددتوراتاالمن  ددددداان فددددعاتن اان ددددد اا دددد عااا يهدددددنااددددتاالدددددع قيتاانددددد يتا     

                                                                             يتةددنا ع ااة دددم ايت دددمتاتدددن ي اقصددرا  نا انمذهدددنا انمدددااان ددد ي ااانددعا ق افيهدددنا ددد اادددن ا

                                             تعج هن اننإل نفااقلىااسماالع قا  امهاان  ي  .

 

                  اا ددددتوراتاامن  دددداا                                                           ممددددنايم ددددتانددددعمي االنننددددااقندددد اةاف ددددنتااددددتاالد فددددن انإصددددرا افددددعاتن ام

                                                                        ن فددددددعاتن ان ددددددع  اقن    ةنددددددااتم دددددد اتفنصددددددن  نااوددددددراقصددددددرا  ناالددددددىاانومددددددنةااإلن     دددددد ا

                        الةتمرا  ا ما  االنننا.

 

 ممن املمادة      :       واالاة            املادة املائة 
 
          تعديل الفقرة األولى من البند أوال
 
                والفقمرة الثالثمة      1-     154                               

 من املادة املذكورة وكذلك البند
 
                             من البند االثا
 
 منها، ممن القمانون                 

 
                  خامسا
 
     

                                  )قممممانون السممممير الجديممممد( املضممممافة بموجممممب       2012 /  10 /  22      تمممماريخ      243    رقممممم 

                      )قانون املوازنة العامة       2010 / 7 /  31      تاريخ      144               من القانون رقم     27      املادة 

   (     2010                      واملوازنات املححقة لعام 

 

 مممن املمممادة 
 
          تعممدل الفقممرة األولمممى مممن البنمممد أوال
 
      تممماريخ      243               مممن القمممانون رقممم      1-     154                              

               مممن القممانون رقممم     27                                        )قممانون السممير الجديممد( املضممافة بموجممب املممادة       2012 /  10 /  22

   (.     2010                                            )قممممانون املوازنممممة العامممممة واملوازنممممات املححقممممة لعممممام       2010 / 7 /  31      تمممماريخ      144

               لتصبح نالتالي:
 

اااددددتاالددددنق ا
 
           تةدددر اانفقدددد  اان نن دددداااددددتاان وددددرا نن ددددن
 
      تددددن ي ا ا   261               اددددتاانقددددنةع ا اددددما ا 3- ا   326                                  

               ادددددتاانقدددددنةع ا ادددددما ا  22                                        )ادددددنةع اان دددددن االجريدددددر(اال دددددنفاانمعجددددد االدددددنق ا ا    2232 /  32 /  22

  (ا    2231                                            )اددددددددددنةع االعامةدددددددددااانةنادددددددددداا العامةدددددددددنتااللحقدددددددددداانةددددددددددنةا ا    2231 / 2 /  13      تدددددددددن ي ا ا   366

               نت  حا ننتنل :

 



املةدددددددراقفدددددددعا سدددددددما
ف

             الايم دددددددتانندددددددعاا نندددددددااال دددددددج اان عادددددددااذاتا ادددددددماامنددددددد اادددددددتاانقنددددددد اقال
ف

                                                      

                            .اي دددددت   اادددددتاذندددددكاادددددنالتااةتقدددددن ا                                 انت  دددددن ا االستح دددددن االدددددىاصدددددكاانت  دددددن ا

                                                                          ال  ندداانددن اا صددع ا انفدد  نا  ددن ااندد   ا ان  جددا ا الاي ددتحقا دد ااان سددمااوددراتوفندد ا

          ا  ااإل ث.

 

اادددتاالدددنق ا  -
 
          يةدددر اان ودددراعنا دددن
 
       )ادددنةع ا ا    2232 /  32 /  22      تدددن ي ا ا   261               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا 3- ا   326                

 ا    2231 / 2 /  13     ن ي ا تددددددد ا   366               ادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما ا  22                                 ان دددددددن االجريدددددددر(اال دددددددنفاانمعجددددددد االدددددددنق ا

                 (انن  حا ننتنل :    2231                                            )انةع االعامةااانةنااا العامةنتااللحقاانةنةا

                                                                  يم ددتا عانددخ اي غددد انت ددجنضا ادددماعددن اغندد اامنددد ااتددعف  ام اي دددجضا دد ااانددد اما

              نن  ان ونةنا. ا       5220222     ةنق ا                               قن اذنكا ل  ا اار  انر ات  ن اي             الىام ايرفعان

 

      تمماريخ      243               مممن القممانون رقممم    1  –     154                  دول املرفممق  باملممادة          تعممديل الجمم     :       أربعممة              املممادة املائممة و 

   ممممممن     27                                        )قمممممانون السمممممير الجديمممممد( املضمممممافة بموجمممممب املمممممادة       2012 /  10 /  22

                                )قمممانون املوازنمممة العاممممة واملوازنمممات       2010 / 7 /  31      تممماريخ      144            القمممانون رقمممم 

   (:    2010            املححقة لعام 

 

 ا    2232 /  32 /  22 ا     تددددددددن ي  ا   261               اددددددددتاانقددددددددنةع ا اددددددددما ا 3 /   326                         يةددددددددر االجددددددددر  اال فددددددددقاننلددددددددنق ا

      تدددددددن ي ا ا   366               ادددددددتاانقدددددددنةع ا ادددددددما ا  22                                         )ادددددددنةع اان دددددددن االجريدددددددرا(اال دددددددنفاانمعجددددددد االدددددددنق ا

                 (انن  حا ننتنل :    2231                                            )انةع االعامةااانةنااا العامةنتااللحقاانةنةا ا    2231 / 2 /  13

 

ف اا

 اال انة

ت نن ا

 اال انة

نر ات  ن ا)الىااال انةاان  ات جضاملةراةفنذاانقنةع (اننن ن  ا

 ان  ونةنا

 رسم سنوي 

 )على نل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

        750.000     .  ا           31202220222                                      ي   اننل اقاانة   انقن انر اا  ايةنق ا    103 

1 102    32202220222            600.000        

 101    1202220222           450.000        

 106    4202220222           300.000        

 102    2202220222            

        650.000     .  ا        02220222  53                                      ي   اننل اقاانة   انقن انر اا  ايةنق ا    603 



ف اا

 اال انة

ت نن ا

 اال انة

نر ات  ن ا)الىااال انةاان  ات جضاملةراةفنذاانقنةع (اننن ن  ا

 ان  ونةنا

 رسم سنوي 

 )على نل االرقام(

 بالليرة اللبنانية

 602    6502220222           450.000        

4 4.3    24.000.000           300.000        

 4.4    10.500.000           150.000        

 4.5    0.000.000           

 4.6    7.500.000           

        600.000    ل.ل            60.000.000                                      يطرح باملزاد العل ي لقاء بدل طرح يعادل     5.1 

 5.2    24.000.000           300.000        

5 5.3    10.500.000           150.000        

 5.4    3.000.000          100.000        

 5.5    3.500.000           

 5.6    2.500.000           

 5.7    1.500.000           

        600.000     .  ا          6202220222                                      ي   اننل اقاانة   انقن انر اا  ايةنق ا    403 

4 402    2602220222           300.000        

 401    503220222          100.000        

 406    602220222           

 402    102220222           

 404    202220222           

 402    302220222           

        600.000     .  ا          6202220222                                      ي   اننل اقاانة   انقن انر اا  ايةنق ا    203 

2 202    2602220222           300.000        

 201    503220222          100.000        

 206    602220222           

 

 



                                                          إعطاء مهلة اضافية لالعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها                        املادة املائة وخمسة :

                     مديرية املالية العامة
 

                                                           ننن دددددد ا  ا ان سددددددعةاان دددددد اتحقق ددددددنااري يددددددااالنننددددددااانةنادددددداااندددددد يتاتددددددما اُ             ُية ددددددياالد فددددددع  

انتدددن ي اصدددر  ا ددد ااانقدددنةع ا ندددما
 
                             ت  دددنق مابهددد  اان ددد ا  ا ان سدددعةا ندددماي دددرق  نا نا دددا
 
                                              

           اددتاانقددنةع ا ا  11   ا  12                                                           ية   ددعااا يهددنا ددمتاال  ددااانقنةعةنددااالو ددع اا يهددناا دد االددنقتن ا

                                  ااالجددددددد ا اتاان ددددددد ييناا(اا ااا   دددددددعاا                تةريالتدددددددها)ادددددددنةع  ا    2225 /  33 /  33      تدددددددن ي ا ا  66     ادددددددما

                                                                       ا يهددددنا  ف ددددتااددددتااندددد اانعدددددضا دددد اا ا دددداااالا دددد اااااددددنةااالقا  اان دددد ييناام اماددددنةا

                                                                            لجددددن ااالا  ا ددددنت اا  ددددااا ددددنفناانتقددددريمااا  ا ددددنوهماا يهددددناماددددنةات ددددكااالقا  ام اماددددنةا

  %ا  12                                                                   ت دددكاانلجدددن اادددروهناسدددتاامملددد  اادددتاتدددن ي اصدددر  ا ددد ااانقدددنةع  املددد طام اي دددرق اا

                                                                      اددددتاان دددد ا  ا ان سددددعةا انق ااددددنتاالتعج ددددااا ددددضاتقددددريمات ددددكااالا  ا ددددنت ا  دددد ااددددن ا

ان مةدددر االعدددن اانندددهامادددال امادددضاادددتاانمدددااانق اادددنتا
 
                                              دددن اال  ددد االتعجددد ات دددرير ا فقدددن
 
                            

 .                                        التعج ا ايتعج ات ريرا ناضاانماااانق اانت

 

ان ددددد  
 
     الدددددىااالقا  اان ددددد يينااان دددددتاننالا  ا دددددنتاالقرادددددااانيهدددددنا فقدددددن
 
                 الدددددنق اا دددددضااةذهدددددن ا ا                                                     

                                                                            ان وااان  اتلد اسدواا عد ا د ااانقدنةع .اتحدرقااودرااالات دن  اقادن قات  ندقا د  االدنق ا

 .                              نمعج اا ا اي ر ااتا مي االنننا
 

                                                                 ان دددددراتا فعا دددددراملددددد نقاتااإليدددددراناان ددددد ات دددددر  ناجمندددددعاال دددددن اا سدددددوراتااندددددريتا  . 2

                            ان  ات ر  ناانع  نتاالقف ا.

                   نننةم ااان  ونةنا.                             فعا را قي اقاتاسوراتاالخ يواا  . 1

اادددتا 2                     يةدددنقات  ندددقااةدددر ااندددد ا    2222 /  32 /  13      نقنيددداا  %ا  32            ي  دددقااةدددر اا   . 6
 
    %اقات دددن ا
 
         

3 / 3 / 2221    .  

                                                  تحرقاقان قات  نقا   االنق انق ا اااتا مي االنننا.

 

 

 

 



                  )تعممممديل جممممداول رسمممموم       2022 / 8 / 8      تمممماريخ      300                  تعممممديل القممممانون رقممممم      :      وسممممتة            املممممادة املائممممة 

        / املححمممممق  0                              طمممممارات، المممممواردة فمممممي الجمممممدول رقمممممم /                       املرافمممممن واملنمممممائر، رسممممموم امل

  (    2010              بقانون موازنة 
 

 ا   122                               ادددتاان دددعا حاال فقددداانننقدددنةع ا ادددما ا–                          تةدددريضا سدددعةاال ا ددد ا الودددن  ا ا- 3ُ           ُيةدددر اان ودددرا

                        نن  حاالىاانعدضاانتنل : ا    2222 / 5 / 5      تن ي ا
 

       املالحة:    رسم  - 1

                                سماانعصع ا انف ايحرقاممنايل :

  $     20222              اتا ضااتاصنا:ا -
 

  :    نائر       رسوم امل - 2

  $    2021              اتا ضااتاصنا:ا -
 

                               ادددتاان دددعا حاال فقددداانننقدددنةع ا اددددما ا-                          تةدددريضا سدددعةاالم ا ددد ا الوددددن   ا- 3            يةدددر اان ودددراا

                        نن  حاالىاانعدضاانتنل : ا    2222 / 5 / 5      تن ي ا ا   122
 

                            الرسوم املترتبة على البضائم: ا- 6

-  
 
 اددتا ددضااددتاا دد عااددتاان  ددنحعاالف غدداا دد االددعا  اان  ونةنددااميددن
 
               ددن اةعا ددناا دد ا ا                                                       

   $.     20244  :ا                    مف غتانعاس ااا ةنني    نعا

ا دددن اةعا دددنا -
 
           ادددتا دددضاادددتاا ددد عاادددتاان  دددنحعاالف غدددااعدددن  االدددعا  اان  ونةندددااميدددن
 
                                                         

     $.      2021                             ا  انعامف غتانعاس ااا ةنني :ا
 

 ا   122                                اددددددتاان ددددددعا حاال فققدددددداانننقددددددنةع ا اددددددما ا–              سددددددعةاال ددددددن اتا ا- 2           يةددددددر اان وددددددرا

                        نن  حاالىاانعدضاانتنل : ا    2222 / 5 / 5      تن ي ا
 

 
 
 اانيا
 
  3  -       البند ب  -     

                                      ة                                 اددددتا ددددضاا دددد اا  ددددعااددددتاا  اضددددس االعددددقعناااددددتااة ددددضاملدددد  نتاان ندددد ا ا...ا تحريددددرا ج دددداا

                                          استةمنن نانمنافيهناان    ن ا انن االخراا:

  $   322                         اتا ضاا  اا  عااتاالدنت  ا   103

  $  52                                        اتا ضاا  اا  عااتاال تعقانتام االحمن  ادد ا   102

                                         اتا ضاا  اا  عا عا ج اااستةمن امع فاغن ا ا   101

  $   322                                      ا ق ا  اانو  تن اااال ا   ااا عياام 



 

 الفصل الرابم

 مواد متفرقة

 

         )املوازنمممة       2010 / 7 /  31      تممماريخ      144               ممممن القمممانون رقمممم     71            تعمممديل املمممادة   :        وسمممبعة            املمممادة املائمممة 

  (    2010                              العامة واملوازنات املححقة للعام 

 

               ةناددداا العامةدددنتا           )العامةدددااان ا    2231 / 2 /  13      تدددن ي ا ا   366               ادددتاانقدددنةع ا ادددما ا  23   ف        تةدددرف االدددنق ا ا

                (نت  حا ننتنل :    2231             اللحقاان ةنةا

                                                                     تق ددد ااندددريع ا انفعا دددرا نفدددااالتعج ددداان  دددور ةااندددعا  ان  دددمن ااالجتمدددنم االدددىا ا- 3

             سددددددوعاتاالددددددىام ا ا 2                       الددددددىاما ددددددنةاات ددددددن ياا لددددددر ا ا    2223                         انر ندددددداانقنيدددددداا هنيددددددااانةددددددنةا

   ةددددددرا       ذنددددددكامل ا    2222         اددددددتاانةدددددنةا ا                                    انق دددددد اا   اا دددددضا هنيددددددااملدددددد  اتعددددد يتاا     ا    ي دددددرق

                                           ترانقاانماا   اانريع ااتاا ضا ما  االنننا.

                                                       تحرقاقان قات  نقا   اانفق  انق ا اي ر ااتا مي االنننا.

                                                               ت  تدددددد االدددددددىاانددددددريع االق ددددددد اافن دددددددر اسددددددوعيااتدددددددعامعاة ددددددد ااةددددددر اانفن دددددددر االدددددددىا ا- 2

   %.   602                                                      سوراتاالخ يواالر اسوااالىام االات يرا  اا  قاا اعا ااتا

                                           ددد ااعااندددر ناانقنةعةندددااادددتااالاتمدددنقاتاال   ددداا ا   222 2                   ت دددرقاا دددتحقنتاانةدددنةا ا- 1

                       ن   اانقنياا  االعامةا

                                                                     يم ددددتات ددددريراقيددددع اان ددددمن ااالجتمددددنم انعاسدددد ااسددددوراتاع يودددداانددددنن ن  اان  ونةندددداا ا- 6

                           ت ر  ناالحدعااان   اانقنيا

                                                                 تحددددرقاقاددددن قات  نددددقا دددد  االددددنق ااوددددرااالات ددددن انقدددد ا ااعدددد   اي ددددر ااددددتا ميدددد عا

               الننناا انةمض.

 

 

 



       )قانون       2010 / 7 /  31      تاريخ      144                                 تعديل املادة تسعون من القانون رقم   :        وامانية            املادة املائة 

   (     2010                                     املوازنة العامة واملوازنات املححقة لعام 
 

                      )ادددنةع االعامةدددااانةناددداا ا    2231 / 2 /  13      تدددن ي ا ا   366   ف                             تةدددرف االدددنق ات دددةع اادددتاانقدددنةع ا ادددما

        ل :                 (انحن ات  حاممناي    2231                       العامةنتااللحقاانةنةا
 

 ُ                                                                        ُيحرقاارقاسوعاتاالخراااانفة نااان  اتتنحاالحقانننتقناراالىاانعدضاانتنل :اد
 

                        نننن  اان   كاانة   ع:اد -

ااتا
 
    ن  يتاننمل  ااام  ماقات ن ا
 
                          3 / 5 / 2231    :  

 21  انألف اقا ان ت ن  ا
 
                انان
 
     

 22  ان   نط ا
 
اانان

 
       انان

 
     

 
     

 35  ا  
 
 انان
 
              ن  نطااالعت ن  ا    

 

           اناا ض:ا ا    2231 / 2 /  13                           ن  يتاقع عااالخراااانتن ي ا

 35  ا ا
 
 انان
 
                نألف اقا ان ت ن     

 22  ان   نط ا
 
اانان

 
       انان

 
     

 
     

 32  ان  نطااالعت ن  ا
 
              انان
 
     

 

                                                                        دددد ااددددن ااددددرةاقادنةندددداااسددددت من االددددر اانقنةعةنددددااالسددددتحقنةاالةددددن اانتقناددددرعان  ددددع ا

ان ون اعراذهم.
 
              انة   ين اان تاانقنةعةنااي تحقان مااةن اتقنارعا فقن
 
                                                    

         الةرنددددددداا ا  51 /  62                      تاال سدددددددعةااالملددددددد  ام ا ادددددددما اددددددد  اا  22                          ي دددددددتفنراانة ددددددد  يع اادددددددتاالدددددددنق ا

  .    2232 /  64               اتاانقنةع ا اما ا  24            نمعج االنق ا
 

                      نننن  اان   كااالقا ع: -

 22  ااتا ا
 
ان  يتاننمل  ااام  مااات ن ا

 
    انان

 
                           

 
    3 / 5 / 2231    0  

 22  ان دددددد يتاقع ددددددعااالخرادددددداانتددددددن ي ا ا
 
                           اناددددددن
 
                      اددددددناا ددددددضاالددددددىام ات امددددددىا ا    2231 / 2 /  13    

                      االادنةاالخنصااننل م .
 

                                                           ادنةنددددددداااسدددددددت من االدددددددر اانقنةعةندددددددااالسدددددددتحقنةاالةدددددددن اانتقنادددددددرعان  دددددددع ا             ددددددد اادددددددن اادددددددرةاق

                                                                               الة مدددن ا االسدددنت  اان دددتاانقنةعةندددااادددتاجددد ا اقعدددعن ماالدددىاادددال اانتة دددنماان سدددا  انقدددعاةن ا

ان ون اعراذهم.
 
              عنصااتجن متامل طاان ت اي تحقان مااةن اتقنارعا فقن
 
                                                 

                                  نننن  اا سنت  االجناةااان  ونةنا: -

 32  ا .
 
 انان
 
     



                                                           الطلب من االدارات وامللسسات العامة واملشارتم املشتركة والشرنات   :        وتسعة          ادة املائة   امل

                                                             املختلطمممممممممة الممممممممم  .... تزويمممممممممد وزارة املاليمممممممممة باملعلوممممممممممات التمممممممممي تملكهممممممممما عمممممممممن 

                                ت الدولة العقارية وغير العقارية      موجودا

 

       ل ت  دداا                                                                   الددىاجمنددعااإلقا اتاانةنادداا الؤس ددنتاانةنادداا العددن يعاالعدد  ماا انعدد  نتاا

                                                                       سددددددددن  امنددددددددخن اانقددددددددنةع اانةددددددددنةات  يددددددددرا ما  االنننددددددددااننلة عاددددددددنتاان دددددددد اتم   ددددددددنااددددددددتا

                                                                             اعجدددعقاتاانر ندددااانةقن يدددا ا غنددد اانةقن يدددااننسدددت ون االعجدددعقاتاغنددد اانةقن يدددااالخنصددداا

                                                                    نددددددننقعفاانة ددددددد  ياا ا اوندددددداا دددددددمتاا  ددددددااسدددددددتاامملددددددد  ااددددددتاتدددددددن ي اةفددددددنذا ددددددد ااانقدددددددنةع ا

                                           المت ددددنتا ملدددنغ يهنا ددد اادددن ا جدددر اا غنددد اذندددكاادددتا ا                            ننإل دددنفااقلدددىا ج ددداااسدددتةمن ا ددد  

                                                                      الة عاددددنتاان دددد ايجدددد اق اتحددددرقانم سددددعةاي ددددر ااددددتااج ددددساانددددعم ا انوددددن االددددىااا دددد ا ا

              مي االنننا.
 

                                                     ي ت   ااتامادنةا  ااانو اان  رينتا اتحنقاتاان  رينت.

 

         املوظمف أو                                                  عمدم توجمب التعمويض العمائلي عنمد اسمتفادة أفمراد عائلمة   :        وعشمرة            املادة املائة 

                                                املتقاعد املتوفي من حصتهم من معاش مورثهم التقاعدي

 

ا عاةددددددد ا عددددددد  ا ددددددد اادددددددن ا فدددددددن االع ددددددد ام االتقنادددددددر االاي دددددددتفنراانع  دددددددااادددددددتا
 
                                                             عالفدددددددن
 
    

                                                 انتةعيلاانةن ل اان عا ن اي تفنرااوهااع ثهماانهم.

 

      اعدين                               للعاملين في القطاع العام وللمتق       زيادة        إعطاء   :   ة     عشر           والحادية            املادة املائة 
 

ا ا: اانةنة اانق نن ا   اانةنا ع  اان يتاية ي االتقنار   افيهم انمت اانةناا االقا ات

ي تفنر  ااتااةن اتقنارع ا الؤس نتاانةنااا)انمنافيهناال تعفننتاالحدعاناا

ااالجتمنم (ا ان  من  اانعا   ا ان ور ة اانر نا ااع ف  ا تةن ةنا اان  ونةنا  الجناةا

ا   اان  رينت  ا اتحنق ا اج ا اان  رينت اال ت ران  اانةنة  اانقنةع  اانخن  سن  

االخرانتا ا اقرا  ااالجتمنانا  اانعؤ   ا ما   انرف االوي قا ا العن يع الخراا 

اا اا   نتااتااالاعا اانةمعانااةنتجاااتا
 
اا ااج ا

 
                                       انفونا   ضااتايتقنضس ا ات ن

 
        

 
                           



اا اننن نا
 
ايعانن ااالج اا ن  اا ااسنق اانع  ع اان ات  ااسنق ا ةف              نفا
 
اا ا                                                      ا 

ااالايقضا االى اا ات منذهن اةعا ن ا ن  اا من امينق  اايا اق   اانتقنارع االةن  اسنق

قجمنل اانايتقن ن اال تفنرانمنافنها ات هااالسنسس ااتاعم اااالين انن  ا الىااالا

 ان ينق اا منان  ااسنقاان ات ااتاا   ااع  اا نع انن  ان ونةنا.   ات يراانماا
 

اانفقا- ااادنة اات اان ة نتاي ت    ا   االةنوع  اانرن عانسس  ااع فعاان  ك اااال    

انح ما اان  ونةنا املقن اان ن   اتةعي نت ايتقنضس  اات ا ض ا م نك االخن    ا   ان  ونةنا

   نفته.

تاام  ااتامينق ا ايتعج اا لىاااال ااال   اان ااستفنقااعااتاال  ع يتا  اانفق  ا

ااالمق اات االةونا ااالقا   اانال  اال تفنر اال نار االى افق  ااور ن ا ي تحق  اجنا

 االالى.

اانفعا راا- ااع اان  ا ض ا   ااق ا جه اق   االرفعاا ااالاعا  ااستةنق  انلخ يوا يحق

 انقنةعةناانقنيااتن ي اانت رير.

ااالاعا ا اات اان  االاتةتب انأع افه  ا  ننتنل  ااالست ونح   اننن نملع اان ينق  ا    تت م

االخراااا ااةنملنتاانتقناراا ااعا متاال نن االخن ةااإلات نباتةعيلا ه نيا

ا ت قياعن ةاا ا اتوج االحدعااااع  نااتدناضانتةريضااالجع  ا ي من تةعيلااع  

 إلات نناانن  ااال   اانتةن ةناااع ف اانر نا.

  اان ااستفنقاااراانةنا ن ا  اانق نناانةنةااتااياامينق االىاان ات  اا اتةعيلا

اا م اانننا اا اا نار  اان  ااست ونح  اانر جنت اارا ا)فنمن اا ات منذهن اةعا ن ا ن  ن

ااتا
 
ااات ن ا اانفة نا( االخراا امل وعات ا ال ت  ا اانةنة اانق نن ا   اانةناض     ي تحق ن
 
                                                                      

ا3/3/2222 اان ينق  ا    اتح م اانفق  ا  ا   اانعا ق  اال نافا اام نا ااات نب ا ض

 ت االننناا ان  ننااا  لىاماال انإست ون اان ينق االىاانمااان نااان متةناريتا  ا ما

 . انتة نماانةنل 

اعم منياا اا    اسننقن" اان  ونةنا االجناةا اا يهن اا  ت اان   اال ن منت االى ي نا

اا سنت  ا ا  ات  االى اان ينق  اا نن  ا منهم اات اتحت   ام  االى ان ونةنا ا نن انن  

  التةناريتا انةنا ن افيهنااتاا مل  اان ال ااالق  ا.



ااان  االات محااي اقاوهنانتقريما   اال نار اا اتتقرةااتا مي االىاالؤس ااانةنا

 يوااالتة قاابه  اال ن مااس  ااانعصنياان   اتعفن اس فااالخالننناااتاعال ا

 ان عاي فةهانر   ااعا معاانعما  االىااج ساانعم ا انتق ي االونس .

ااتاتن ي انيةمضا تحرقاقان قات  نق نا ا ا3/32/2222                                 نادنةا   االنق اقنترا  

 نق ا اي ر ااتا مي االنننا.

 

                        لشمرعة التقاعمد  فمي السملك                             إمكانيمة إعطماء املوظمف الخاضمم  :   ة     عشمر           والثانيمة            املادة املائمة 

                                                        اإلداري طلمممممب إنهممممماء خدماتمممممه واالسمممممتفادة ممممممن تعمممممويض صمممممرس ا ا نانمممممت 

    سنة    11                        خدماته الفعلية ال تقل عن 
 

 

ا عاةددددد ا عددددد ا   دددددع  ااسدددددت ون نا
 
                           عالفدددددن
 
                                    عدددددال اف ددددد  اما دددددن ناسدددددتاااملددددد  اادددددتاتدددددن ي ا ا    

 .                 صر  ا  ااانقنةع  

                                                                    يم دددددتاان مع ددددد االخن دددددعانعددددد اااانتقنادددددراا ددددد اان ددددد كااإلقا عا ددددد اادددددن اا ددددد اق هدددددن ا

                                                                     عرانتددده ااالسدددتفنق اادددتاتةدددعيلاصددد ااادددتا ددد  اان دددوعاتااذاا نةدددتاعرانتدددهاانفة نددداا

 .   سوا ا  33         الاتقضااتا

                   ا ااتا مي االنننا.                                           تحرقاقان قات  نقا   االنق ااورااالات ن انق  
 

 

 بعممممد دراسممممة    :  ة     عشممممر           والثالثممممة            املممممادة املائممممة 
ا

           حظممممر تمويممممل أي مشممممروع فممممي القطمممماع العممممام إال
ا

                                     

                    جدو  اقتصادية مفصلة

 

                                                                          يحمددد اتمعيدددضامعااعددد  نا ددد اانق دددنناانةدددنةاادددتاا يدددقاالعامةدددااانةنادددااابددد ا  دددنتام امعا

دد                   اانمددنافيهددناتح نددضا                                                       ف ا ددر ا عدد اا ددضاقاددراقاالج ددااالةونددااق اسددااجددر فااات ددنقياااف ف

                                                                        انتد فددددداا انفن دددددر اادددددتا ددددد ااالعددددد  ن.االدددددىام ايدددددتمااسدددددت من اا اادددددضاادددددناملةدددددراانتوفنددددد ا

                                                                     ن ع  اقن ااناالج ااقج ا اانتقننمنتا ال ننقنتاانالمااان مع  نا ق استه.

 

 



                              اعتماد وسائل الدفم اإللكترونية     :  ة     عشر           والرابعة            املادة املائة 
 

                                           ايم ددددددتانددددددلقا اتاانةنادددددداام اتةتمددددددرا دددددد ااسددددددتنفن ا                              قلددددددىاجنةدددددد ا سددددددن ضاانددددددرفعاانتق نريددددددا

                                                                  ان سعةاالتعج اا سن ضاانرفعااإلن    ةناام ااب امل  نتاتحعيضاا اعا ا.
 

  .                                                                       تحرقاقان قات  نقا   االنق انمعج اا ا اي ر ااتا مي االننناا انعمي اال ت 
 

               ن موازنمممة العمممام         ممممن قمممانو     81                        تعليمممق تطبيمممق أحكمممام املمممادة      :  ة     عشمممر           والخامسمممة            املمممادة املائمممة 

                                                        )وضم حد أقص   لتعويضات وملححقات الرواتمب التمي يسمتفيد منهما       2010

                                                             العممماملون فمممي اإلدارات العاممممة وامللسسمممات العاممممة واملجمممالس والصمممناديق 

                                   والهي ات والقطاعات واملرافق العامة(

 

دددددقات  ندددددقاماددددددنةاالدددددنق ا
ف
                    ية 
ف
 ا    2226 /  32 /  13      نقنيددددداا ا    2231                      ادددددتاادددددنةع ااعامةدددددااانةدددددنةا ا  53   

                                                            ما ددددددس انتةعي ددددددنتا للحقددددددنتاان  اتدددددد اان دددددد اي ددددددتفنراانهددددددناانةددددددنا ع ا دددددد ا ا       )  ددددددعااددددددر

                                                                    اإلقا اتاانةناددددددددداا الؤس دددددددددنتاانةناددددددددداا الجدددددددددننسا ان دددددددددونقيقا ان ن دددددددددنتا انق نادددددددددنتا

  .                ال افقاانةناا(

 

تاريخ  144من القانون رقم  53تمديد العمل بنص املادة  : عشرة والسادسةاملادة املائة 

 (2010نة العامة واملوازنات املححقة لعام )قانون املواز   31/7/2010
 

ا عاةدددد ا عدددد  ايمددددرقا
 
                 عالفددددن
 
               اددددتاانقددددنةع ا اددددما ا  21                            ندددد الثاسددددوعات اانةمددددضانددددو االددددنق ا    

   (.    2231                                      )العامةااانةنااا العامةنتااللحقاانةنةا ا    2231 / 2 /  13      تن ي ا ا   366

 

        لبلمديات                                             تخفميض بعمض ال راممات املترتبمة لصمالى الدولمة أو ل   :    عشمرة          والسابعة            املادة املائة 

                         سائر أعخا  القانون العام ل                                          أو اإلتحادات البلدية أو للملسسات العامة أو 
 

اا
 
قتاانقدددددددعاةن االخنصددددددداابهدددددددنااادناددددددددن   نإسدددددددت ون اانق اادددددددنتاانونتجدددددددااادددددددتاا ننفدددددددنتاادددددددرف
 
                                       ف                             

                                                       انق ااددددددنتاانونتجدددددداااددددددتااةنلجددددددااال ننفددددددنتاالددددددىااالاددددددال اانةنادددددداا ا               احددددددرق انت ددددددعيذهن 

                                            ان وددن ا ا ت ددكاال  ت دداان  ددور ةاانددعا  ان  ددمن ا                                 ان ح يددا ا ت ددكاانونتجدداااددتاا ننفددنتا



ددلا  فف
ُ
  ف  االجتمددنم  ات
ُ
                                                          %ان ددع  ااسدددت ون ناااانق ااددنتاالتعج دداان ر نددااا ان   دددرينتاا ا  52           

                                   ا ان ددددن  اانددددخن اانقددددنةع اانةددددنة اا مددددنا ا  اا                                    إلتحددددنقاتاان  ددددرينتاا ان مؤس ددددنتاانةنادددداا

              دد  االتددأع اتا                                                          ددن ا سددن ااتح ددن  نا)اادد اادد ل ااادد اتح ددنض( املدد طاا ايددتمات ددريرا

  .    2221 / 1 /  12                                   اعاانق اانتاال ف ااعال اا  اااا ن نا

 

             ة فمممي القمممانون                                      تعمممديل مهمممل اإلسمممتفادة ممممن الحسمممومات الممموارد   :      عشمممرة          والثامنمممة            املمممادة املائمممة 

                             )قانون تسوية مخالفات البناء(      2010     تموز    0      تار خ      130

 

ةددددر اانف دددد  االو ددددع اا يهددددنا دددد ااقراددددااالددددنق اان نن دددداا االددددنق ا
ُ
                                                       ت
ُ
                    الخنا دددداا ان وددددراا   ا 

      نت دددد حا ا    2231 /   311                                                         اددددتاالددددنق اان ددددنملةاا ان وددددراا   ااددددتاالددددنق اانتنسددددةاااددددتاانقددددنةع ا

                           سنتن ااتاصر  ا  ااانتةريض.

 

عدل   :                والتاسعة عشرة              املادة املائة 
 
    ت
 
                      من قانون الشراء العام    60 و     101 و    46      املواد  

 

:ا
 
  م ال
 
  :             قنيهناممنايل            اسنقساا        نفاافق إ          اانةنةان              اتاانةع اانع ا ا  64           تةر االنق ا   

                                                   اوراانتةنارااعاال تعفننتا ال ام اان  ناا ال تب ات. ا- 4
 

ن:اتةر اانفق تن ااال لىا ان نن اااتاالنق ا                                اتاانةع اانع ا اانةنةاممنايل : ا   323                                               نةن 
 

دددد  االج ددددااانعددددن يااال حدددداانإسددددمن ا - 3
ة
ق 

ة
                             ا ددددضاملدددد  اتعدددد يتاا   ااددددتا ددددضاسددددوا ات

ة
  

ة
                               

                                      وهدددددددناادددددددتاانف دددددددااان نن دددددددااالدددددددىااالادددددددض ا ددددددد اادددددددن ا                         ادددددددع فن ا اتةنادددددددريتاادددددددتاققا  

ا ادددنةا دد اا
 
ا فقددن

 
           تددعاف  م ا االافمددتاانف ددنتاا عدد ف ااددتانددن االددر ف ن امصددعال

 
     

 
                                          ف        

                                                                انقدددددددنةع  ا تقدددددددعةانن سدددددددن ا ددددددد  اانال حدددددددااقلدددددددىا ن دددددددااانعددددددد ا اانةدددددددنة.ا ددددددد ااننددددددداا

                                                                      ان  ددرينت ا  دد ااددن ااددرةاتددعاف ااددع فن اا ااتةناددريتااددتاانف ددااان نن دداانددريهنا

ُ                                            اااعددددددد ف اُي دددددددتةن انأا دددددددن اادددددددتاالج دددددددساان  دددددددرعاالدددددددىام ايدعةدددددددعاا        ا ااعاف ددددددد         

ا فقددناالادددنةا دد ااانقددنةع .اتةمددرا دد  اان ن ددا ا ا ددضا هنيددااملدد  ا
 
                                                         اددر ف ن امصددعال
 
   ف        

ددر ات سدد  ناقلددىا                                                        ف              تعدد يتاان ددن  ااددتاانةددنةاةف دده اقلددىاتعانددراان ددعا حانال حدداااعاف

           ن تق ددس ااددتا ا                                                          ن ددااانتفتددي اال مدد عا قيددعا االحنسدد اا ان ن ددااانة نددنان تأقيدد 

                                                            ف   ا سدددددددددمن االق  اددددددددداا  ندددددددددن اال ننفدددددددددنتاالن دددددددددع ااقنددددددددديهمام اانةقع دددددددددنتاالقددددددددد ف  ا



حاان ن دددااانال حددداااننهن نددداا تعددد  اانهدددنامسدددمن ا ة
ة                                          نحق دددم ا ددد اادددن ا جعق دددن.اتدددوقف
                         ف

                             ف                                   الالاقدددددن ا الةدددددنا ن ا ت دددددة نانت ددددد فااالج دددددنتاانعدددددن ياا ددددد اانادددددر اان ننةدددددنتا

دددددددداانددددددددريهن.ا                          الاتدددددددددع اال حددددددددااا سددددددددمن اا وندددددددداا                          ف         الخنصددددددددااالددددددددىاالو دددددددداااإلن    ةنف

وددددددتاانجددددددااقلددددددىااقعددددددن امسددددددمن اجريددددددر  اتةمددددددراالج دددددداا                    ف                                          ن ةمددددددعة.ا  دددددد ااددددددن ات يف

اق دددنفاااإلسدددمن اقلدددىا                                                   ف                  انعدددن يااقلدددىاقندددال ا ن دددااانعددد ا اانةدددنةانددد نكاالدددىام ايدددتمف

ر انح  اا ننااالف ف اا  ا   اانفق  .ادا             ف                  ف                   انال حااالعاف

 

ةددددنف الجودددداااالسددددتالةانقدددد ا ااددددتاالددددري اا - 2
ُ
  ف                              ت
ُ
                                نةددددنةا دددد ااإلقا اتا الؤس ددددنتاانةنادددداا 

                                                                      قددد ا اادددتاان ددد  ااانتق ي يددداا ددد اان  دددرينتا غن  دددناادددتاان ن دددنت ا  ددد ات ت ددد ا

اا نددخن ااندد يتااملدد   عاا دد ا                                          ف                          دد ااعاا ددنا ما ددنئهنااددتالجوددااانت دد يما الات ددمف

                                                                  اإلملدددد اااالددددىاانتوفندددد ام ااندددد يتاق سددددعااان ددددعةام ا  ددددةعااانقنمددددااانتقري يدددداا

 
ف
 ن عدد ا .اتتددأن
ف
ااددتاقاعددضااإلقا  ا دد ا    ددضا              يتاالددىاا اددضف                  ة           ف                   لجودداااددتا  دديسا ا ددعة

 اذنددددكااددددتاانال حددددااالعاددددر انددددرفا ن ددددااانعدددد ا ا
ف
                                       اددددن اتددددعاف  م ا اندددد ايتةدددد 
ف
                      

                                                            ف    انةددددددنةاا ااددددددتاما ددددددن االج ددددددساان  ددددددرعا دددددد اان  ددددددرينتاالددددددىام ايدعةددددددعاااددددددر ف ن ا

ا فقددددددددناالادددددددددنةا دددددددد ااانقددددددددنةع  ا ُي امددددددددىا دددددددد اتأننف ددددددددناقملدددددددد ا ام ددددددددحنبا
 
                          ُ                             مصددددددددعال
 
    

         االعت ن .
 

            نر  اتةريض. ا  32   ا 1   ا 5   ا 2   ا 4   ا 2   ا 6   ا ا 2             قياانفق اتا ت

 

ن:ات ناافق  ا نن ااالىاالنق ا
 
                              نن 
 
                                   اتاانةع اانع ا اانةنةا فقنالنايل : ا  42    

                                                                 ي تفديانينددن ااعاددعاادتام ددحنباالحددقايت دمتاتف ددنضاالخددرانتاا اان ددعامةاا ا - 1

                                                             االملددددقن ااوددددراتةدددد  اتقددددريمافددددنتع   اممددددنايم ددددتااالمتفددددن املةدددد اا ااددددرااوددددرا

             تأان اا  ن . ا     تة   
 

 

             نشر القانون   :      عشرون  ال  و              املادة املائة

                             فع ا ع  ا  االج ير اان سمنا. ا                  يةمضابه ااانقنةع  

































































































































































الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٣٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٤٦٠،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠مالبس١

٣٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٣٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٩٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢٠،٠٠٠مبيدات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٥،٠٠٠اسمدة١

٦٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٩١٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤،٨٠٩،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٨٨٤بريد١

١،٨٨٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٢٦٠اعالنات١

١،٠٠٤،٤٠٠مطبوعات٢

٦٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٦٦٦،٦٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٠٠،٠٠٠تامين١

٢٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٣٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٧٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٩٦٨،٥٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٢٥،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٨٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧١٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٧٦٢،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٧٥،٠٠٠المستشارون٤

٢،٧٣٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢،٢٧٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٥،٧٥٠مكافاءات١

١٥،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٧٤١،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠١،٢٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠١،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٤٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٢٧٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

١١١ ١٥،٧٩٢،٧٤٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٨٢٢،٧٤٤ ١ مجموع الفصل رقم

١٥،٨٢٢،٧٤٤ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٢٧٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٤٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١،٩٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٥١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٣،٤٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠،٠٠٠اعالنات١

٣،٦٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣،٨٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٩،٢٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٧،٣٧٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٦،٥٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥،٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٢١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٩،١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٢،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١،١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠٠،٠٠٠دراسات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨٩٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ١٠٤،٣٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٠٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٧٠،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد النواب٢

٥،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب٥

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨٠،٤١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٨٠،٤١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٥٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٠،٠٠٠مالبس١

٥٤٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢،٧٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٤١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٥٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧،٦٥٠مبيدات١

٧،٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢،٠٠٠اسمدة١

٦،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢،٥٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٦٧،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣،١٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠،٦٢٠،٦٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٨٠٠اعالنات١

١٧،٥٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٣١٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٠٠،٠٠٠تامين١

٢٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٥٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

UNDP بما فيھا

٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٤،٤٥٧،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢١٣،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٩٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،١٨٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،٨٩٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥٢،٥٠٠اجور االجراء٢

٥٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٣،٧٩٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٠٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢،١١٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٤،٠٠٠مكافاءات١

٣٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،١٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٦٥،٢٢٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٥٣،٠٠٠ ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض المخابرات الھاتفية 

٧١٦،٨٥٠ ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١٩٥،٣٧٢ ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١،٠٦٥،٢٢٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٦٥،٢٢٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

احكام قضائية ومصالحات١

٢،٩١٠،٦٤٨احكام قضائية ومصالحات١

٢،٩١٠،٦٤٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

نقل وانتقال٣

١٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٢٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٢١١،٦٤٨مجموع البند  رقم

١١٢ ٥٢،٤٨٧،٨٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٧٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١،٧٠٠،٠٠٠ ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

١،٧٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١،٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨٦٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨٦٥،٠٠٠ ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٨٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٥ ٨٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٧،٦٣٤،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذھبية٤

٦٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين٨

٨،٢٣٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٢٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٨،٢٣٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٣،٣٦١،٨٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١١١،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٦،٩٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١٢،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٤٥،٤٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٢١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

١٨٧،٢٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٤،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٦٥٧،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩،٦٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩،٦٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٧٧،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

١٩٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٧٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،١٣٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٥،٧٢٠مكافاءات١

٦٥،٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢،٦٤٥،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٥ ١٤،٨٨٣،٨٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٩٦٥،٨٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٧٠،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٨٢،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٦٦،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٦٩٥لوازم ادارية اخرى٩

٦٧٤،٥٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٤،٦٣٠محروقات سائلة١

٣٤،٦٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨١،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٣٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢٦،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٣١٨،١٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٨٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٨٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٤٢٧،٥٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٥،٠٠٠تامين١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٢٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨٨٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠٤،٠٣٠اجور المتعاملين٣

١،١٧٩،٠٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٣٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٩،٠٠٠مكافاءات١

٢٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٨٧٨،٠٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٧٩٧رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٧٩٧ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٧،٧٩٧مجموع البند  رقم

١٤١ ٩،٥٠٣،٠٠٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٨،٣٦٠تقديمات مدرسية٦

١٨،٣٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٨،٣٦٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٨،٣٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٥٧٦،٣٦٢ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٣٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٢٢،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٥،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٤٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٧٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩١١،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٣٠،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،١٣٠،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٢٥٠بريد١

٦،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٠٠٠اعالنات١

١٢٨،٢٥٠مطبوعات٢

٢،٨٥٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٣٧،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٥،٠٠٠تامين١

٢٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩١،٣٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٤٦،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٨١٦،٦٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩،٨٤٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩،٨٤٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٠٦٣،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٦،٠٠٠اجور االجراء٢

١،٤٢٩،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٩٧٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٠٨١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١١٢،٥٠٠مكافاءات١

١١٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٤،٤٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٠٩،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٠٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٠،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٢٩،٧٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١٧،٩٢٣،٦٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٩٤،٨٠٠تعويضات عائلية١

٩٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٨،٢٠٠تعويضات عائلية٢

٢٨،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٠٤٦،٦٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨١،٦٥٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٥٢لوازم مكتبية اخرى٩

٨٧،٢٠٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٨٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٠٠،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٠٠٠مبيدات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٧،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٦٧،٣٠٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٢٨٣بريد١

٦،٢٨٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

١٠٢،٦٠٠مطبوعات٢

٢،٦٣٠اعياد وتمثيل٣

١٠٨،٢٣٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧،٦٠٠تامين١

٧،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٠٢،١١٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٦٦٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٦٦٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦٦،٥٠٠اجور االجراء٢

٢٢٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٤٢،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٣٦٠مكافاءات١

٢،٣٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٩٢٩،٠٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤،٨٠٥،٤٧٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

١٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٤،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٤،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٩٢٩،٩٧٥ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٤٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٥،٠٠٠مبيدات١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٠٠٠بريد١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

١٥٣،٩٠٠مطبوعات٢

٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٥٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٥٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٠٠٣،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٠٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٥٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٢٨٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،١٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ١١،٤٦٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٩٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٩٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٤٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٧١٢،٥٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٤،٧٢٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٨،٤٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٣٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٤٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩٨،٣٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٩٨،٧٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١١١،٩٦٩ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١١،٩٦٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٦٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٥٠بريد١

٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٤٥٠اعالنات١

٨٥،٥٠٠مطبوعات٢

١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٩٢،٤٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢١١،٣٠٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٤٣،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٤٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٥٩،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٤٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٠١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٢٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٠٠٠مكافاءات١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٣٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،١٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٣،١٩٦،١٧٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٥١،١٧٩ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٧،٤٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٢،٥٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠٨،٨٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣،٦٢٢،١٧٦رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٦٢٢،١٧٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٩٧،٨٥٢اجور االجراء٢

١٩٧،٨٥٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩١٥،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩١٦،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٥٠٠مكافاءات١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٧٣٨،٧٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤،٩٤٠،٥٦٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 الوزراء رئاسة مجلس ٣:   الباب

 االفتاء الجعفري ٨:   الفصل

الوظيفة
 

 الليرات بآالف                                                                                                    حماية اجتماعية غير مصنفة ١٠٩١: 

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

٠ 

 منافع اجتماعية 

 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام ٤

 تقديمات لنفقات اجتماعية ٧ 

١٥ 

   ٤ مجموع الفقرة  رقم ٠

   ١٥ مجموع البند  رقم ٠

   ١٠٩١ مجموع الوظيفة رقم  ٠

  ٥٦٨،٠٣٠،٥  
 

 ٨ مجموع الفصل رقم

 

  

 



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧٠،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٤،٩٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢١٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٥١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٩،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣٨،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٦٤،٦٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٠٠٠بريد١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٢١٥،٨٩٠مطبوعات٢

٢١٦،٨٩٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١١٣،٨٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٤٠٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٤٠٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٣٧،٥٠٠اجور االجراء٢

٩٣٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٤٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٥٠٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٠٠٠مكافاءات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،٨٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ١٢،٦٨٠،٥٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٩٣٥،٥٢٠ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٤،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٥،٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٣٩،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٧،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٦،٠٠٠محروقات سائلة١

١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٥٠مبيدات١

٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٣١،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٥اعالنات١

٣٠،٦٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣١،٦٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٠،٦٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٧٩،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٨٠٠مكافاءات١

٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٦٧،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٢٥٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١،١٥٢،٥٢٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٦،٥٠٠تعويضات عائلية١

١٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٦،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،١٦٩،٠٢٥ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٢،٣٨٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٣،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٣،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٧٩،٣٨٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٦٨،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٦٨،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٥٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

١١٠،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٠١،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣،٠٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٠٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٣،٥٥٠رواتب المتعاقدين١

٦٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٢٨،٥٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٥٤٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٨٠٠مكافاءات١

٣،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٣٣٨،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨٣،١٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٦،١٠٢،١٣٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،١٧٩،١٣٢ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٨،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٢،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠٠محروقات سائلة١

٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٣٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧،٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٢٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣،٤٩٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٨،٣٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٩،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٠٠بريد١

٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠٠اعالنات١

٢٦،٦٨٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٨،٠٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٣،٤٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٦٨،١٥٦رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٨،١٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،١٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،١٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٦١،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٢٣٢مكافاءات١

١،٢٣٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٨٥٥،٦٨٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١،٩٨٥،٥٥٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٥١٢تعويضات عائلية١

١،٥١٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٥١٢مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٥١٢ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٤١،٠٧٠ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٥،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥٠٠بريد١

٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٠،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٥٠٠تامين١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣٠٠استئجار سيارات واليات١

٣٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٢٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٢٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٢،٥٠٠اجور االجراء٢

١٥١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٨٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٥٠٠مكافاءات١

٩،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،١٧١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣٠٠دراسات١

٣٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٥،٣٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١،٣٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٣٣٦،٠٠٠ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٣،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٩،٨٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٢٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٨٧٤لوازم ادارية اخرى٩

٤٣٢،٣٧٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٦،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٢،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٩٤،٨١٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٠٢،٣٩٧ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٠٢،٣٩٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٦٨اعياد وتمثيل٣

٩،٣٦٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٩٢٥استئجار سيارات واليات١

١،٩٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٢٥،٦٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣،٩٤٠،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٩٤٠،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧٩،٧٥٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٩،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٠٨٣تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٤٦٣،٠٨٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١١،٤٠٠مكافاءات١

١١،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٦٩٤،٧٣٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٣٩٤نفقات شتى متنوعة٩

٢،٣٩٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤٢،٣٩٤مجموع البند  رقم

١٢٢ ٧،٢٥٧،٦٣١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٦،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٩،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٢٩٧،١٣١ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٥،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩١،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٩،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦،٠٠٠تامين١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ١٥٤،٧٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥٥،٢٠٠ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٢٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٢٣٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٠٠،٠٠٠مالبس١

٥٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٤٤٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٠،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٨٥٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢١،٠٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٥،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٢٥٢،٠٠٠مواد مخبرية٢

١٥،٢٥٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨،٠٠٠مبيدات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٥٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٥٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،١٦٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١٢٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

١٢٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤١،٢٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٣٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦٠٠،٠٠٠تامين١

٦٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،١١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٣،٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٤٢،٥٠٠اجور االجراء٢

١،٢٢٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥،٣٨٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،١٨٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٥،٠٠٠مكافاءات١

٢٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٤٤،٢٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٣،٨٢٥،٠٠٠نفقات سرية١

٣،٨٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣،٠٠٠دراسات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٨٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ١٩١،٦٥٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

١٢٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالموقوفين )

١٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣١،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥،٠٠٨،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٣٦،٠٠٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٦،٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٣٦،٠٠٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٢٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٦٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٦٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٣٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٣٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢،٠٨٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩،٦٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧،٩٨٩،٠٢٠تقديمات مدرسية٦

٢٩٤،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٧،٨٨٣،٠٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧،٨٨٣،٠٢٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٧،٨٨٣،٠٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٨،٠٩٧،٠٢٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٤،١٤٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٦،٢٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٨،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١١٨،١٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٣،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٥٠بريد١

٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٥٠اعالنات١

٥٩،٨٥٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٦١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٠٠٠تامين١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٥٧،٨٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٤١٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٤١٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٦٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٦٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧،٦٠٠مكافاءات١

٧،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٢٩٢،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٦٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٣،٦٧٣،٦٩٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٢١،٦٩٠ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٥،٠٠٠مبيدات١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٥،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٥٠،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٤٣،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٦١،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٨،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٨،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٠٠٠بريد١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٨،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٥،٠٠٠تامين١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤٣٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

"ـ  ليشمل اعطاء بدالت اتعاب  لمتعاقدي برنامج االمم المتحدة  اإلنمائي سابقا 

٢،٤٣٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٥٣١،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠٤،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٢،٠٠٠اجور االجراء٢

١،٣٨٧،٥٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٧٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٦١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٧٩١،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٢،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٦،٩١٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩٤،٧٤٩،٨٦٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٤،٧٤٩،٨٦٢ ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ  لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات 
الصلبة

٩٤،٧٤٩،٨٦٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٤،٧٤٩،٨٦٢مجموع البند  رقم

٥١١ ٩٤،٧٤٩،٨٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٦،٠٠٠مرض وأمومة١

٨٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٩،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٣٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠١،٩٨٨،٨٦٢ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٠
المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٤٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٥٢،٥٤٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،١١٣،٥٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،١١٣،٥٤٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٤،١١٣،٥٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،١١٣،٥٤٠ ٢٠٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٨١٦،٤٧٥مساھمة للرواتب واألجور١

١٦،٢٣٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار لعوائل شھداء لمقاومة٧٫٦٣٥منھا 

٢٩،٠٥١،٤٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٩،٠٥١،٤٧٥مجموع البند  رقم

١٠٧١ ٢٩،٠٥١،٤٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٢٩،٠٥١،٤٧٥ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٣،٢١٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٥،٩٤٨،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

مليار مصاريف االحكام القضائية المحلية٧٫٢ـ  منھا  

٣٩،١٥٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٩،١٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٣٩،١٥٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩،١٥٨،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٣
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٦٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٦٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٥٠،٠٠٠ ٢٠٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٤
بحوث اساسية١٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٠٧٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٠٦١،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨،١٣١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،١٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٥٠ ٨،١٣١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،١٣١،٠٠٠ ٢٠٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٥
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٢٤١،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٤٥،٥٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٥٨٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٢،٥٨٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٥٨٧،٠٠٠ ٢٠٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٧
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٧٣٣،٩٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٤٨٣،٩٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٤٨٣،٩٥٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٤٨٣،٩٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٤٨٣،٩٥٠ ٢٠٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٨
المحفوظات الوطنية١٤٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،١٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٨٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٨٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٨٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤٤ ١،٨٨٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٨٨٠،٠٠٠ ٢٠٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٧٩٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٩١٠،٤٢٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٧٠٥،٤٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٧٠٥،٤٢٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٤،٧٠٥،٤٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٧٠٥،٤٢٠ ٢٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء٢١٠
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٠٣،٢٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٠٣،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٠٣،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٠٠٣،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٠٣،٢٠٠ ٢١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء٢١١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٥٧٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٧٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٧٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢،٧٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٧٢٠،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية٢١٢
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١

١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٤٩٨،٧٠٠،٠٠٠ ٢١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المعھد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية٢١٣
وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩٨٢،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٨٣٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٨٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤١ ١،٨٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٨٣٢،٠٠٠ ٢١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٨
الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٦٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ٨٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٦٠،٠٠٠ ٢٣٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٤٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٧٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٠٢٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٠٢٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٢٣،٠٠٠ ٢٣٩ مجموع الفصل رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 رئاسة مجلس الوزراء ٣:   الباب

 الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا          ٢٤٧:   الفصل

                الليرات بآالف                                                                                           حماية اجتماعية غير مصنفة     ١٠٩١:    الوظيفة

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 التحويالت 

 المساهمات داخل القطاع العام ١

١٤ 

لرواتب واألجورلمساهمة        ١   

  ٢ مساهمات لنفقات جارية أخرى  ٧٣٠،٠١٣

٢٦٩،٩٨٧    

   ١مجموع الفقرة  رقم  ١٬٠٠٠٬٠٠٠

   ١٤مجموع البند رقم  ١٬٠٠٠٬٠٠٠

   ١٩١٠مجموع الوظيفة رقم   ١٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٢٤٧رقم  الفصلمجموع  ١٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٣ رقم البابمجموع  ٢،١١٥٬٦٩٤٬١٣٩

 



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٠٠٠مالبس١

١٣٨،٢٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٩،٢٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٨٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٨،٧٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠٠،٤٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١١٧،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

١١٩،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦١،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

١،٥٧٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٥٧٩،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٥٦٠مكافاءات١

٢،٥٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥٨١،٧٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٦،٨٧٥وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٦،٨٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤،٨٧٥مجموع البند  رقم

١١٤ ١،٩٩٣،١٤٥ مجموع الوظيفة رقم

١،٩٩٣،١٤٥ ١ مجموع الفصل رقم

١،٩٩٣،١٤٥ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩١٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٠٠٠مبيدات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٤٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٠٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٠٠٠بريد١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

٧٧٤،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٩٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٥٠٠تامين١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٩٨،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٩٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،٨٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠١،٧٥٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥،١١٢،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٩٤٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٨،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٦،٠٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠،٠٠٠دراسات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ١٩،٣٤٩،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣،٠٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

٣،٠٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٣،٠٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٣٠،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة٣

٦٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين٨

٣٠،٦٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣٠،٦٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٣،١٧٤،٥٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٠١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٣٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٤١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٠٠٠مبيدات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٤١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٧٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦١٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦١٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢١٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٧٠،٠٠٠بريد١

٧٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠٠،٠٠٠اعالنات١

٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،١٦٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤،٧٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٥،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٥،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢١،٢٠٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٨،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢٧،٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ١٣٥،٧٦٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣٦،٩١٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣٦،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٠٣،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٠٠٠بريد١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٠٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨،٩٠٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨،٩٠٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١١٢،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

١١٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٤٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،٠٨٤،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٢ ١١،٢٦٦،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٣٢١،٦٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٢٠٥،٨٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٤،٨٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٠٠اعالنات١

٢٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٣٤،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٨٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٦٨،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

٣،٠٢٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٢٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٤٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٤٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٢٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

دراسات٥

٢٢،٥٠٠دراسات١

٢٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام التمييزي٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 

١٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٨٧٥،١٩٩ مجموع الوظيفة رقم

٨٧٥،١٩٩ ٤ مجموع الفصل رقم

٢٠٢،٢٩٠،٢٩٩ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٧٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٨٢،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦١٩،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦١٩،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٨٢٥مبيدات١

٣،٨٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٣،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٩٣،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٧١٣،٨٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٥٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٥٩١،٥٢٥ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١١،٤٤٦،٥٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠اعالنات١

٤٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩١٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦٠،٠٠٠تامين١

٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦،٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣،٩٩١،٢٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٦٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٨١٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،٢٨٤،٤٧٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢،٣٢٠،٤٧٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٧٢٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٦،٥٢٠تعويضات مختلفة٩

٣،٨٤٢،٥٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،٠١٨،٢٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٥٤،٢٣٨،٣٩٣اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٤،٢٣٨،٣٩٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٤،٢٣٨،٣٩٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٧٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠،١٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣،٣٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٩،٧٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩،٧٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،٥٧٤،٧٦٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٩٣،٥٣٦،٤٩٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٦،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٣،٦٢٥،٤٩٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

١١،٩٥٨،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٠٠٠،٠٠٠ ـ  قرطاسية للمكاتب 

١٠٨،٣٠٠ ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  لوازم مكتبية اخرى 

٣،٠٠٠،٠٠٠ ـ نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية   

٣،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مطبوعات 

٨٠٠،٠٠٠ ـ  بريد 

٨٥٠،٠٠٠ ـ  نفقات شتى 

١١،٩٥٨،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١١،٩٥٨،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٠،٣٠١،٧٢٦ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٢،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٨٢،٣٠١،٧٢٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٢٨٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٢٨٣،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٨٥،٥٨٤،٩٢٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٠٣،٤٩٥،٥٢٦رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١،٢٧٨،٤٩٥،٥٢٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٣،٥٤٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٣،٥٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٠،٦٣٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٠،٦٣٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٣٦٢،٦٧٥،٥٢٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٧٨٨،٧٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

١،٧٨٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٧٨٨،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ١،٥٦٢،٠٠٧،٥٠٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٢،٢١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٢،٢١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢،٢١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٢،٢١٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٨٤،٢٢٥،٥٠٢ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٤٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٤٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ١،٥١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٢٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم

١،٦٧٩،٣٧٩،٩٩٥ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧٤٨،٨٥٤قرطاسية للمكاتب١

(المديريه االدارية المشتركة)

١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٦١،٣٥٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١١٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٥٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٥٥٧،٨٥٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٧١٢،٥٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٤٠٠تامين١

٢،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٠٠٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٨٧٨،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٨٤٤،٢٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٩٩،٤٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٢٢،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٥٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٠١٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٢،٠١٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٨٠٦،٠١٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نقل وانتقال٣

٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣١٥،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٥،٥٥٨،٢٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠٩،٦٧٩قرطاسية للمكاتب١

(جھاز امن المطار )

٢٠٩،٦٧٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٠،٠٠٠مالبس١

١٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٦٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٨٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،١٨٥،٤٧٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٧٣،٢٥٠مطبوعات٢

١٧٣،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥٠،٠٠٠تامين١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٢٣،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٤٥،٩٠٠نفقات سرية١

٤٥،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٥،٩٠٠مجموع البند  رقم

٣١٠ ١،٦٥٤،٦٢٩ مجموع الوظيفة رقم



 الجزء االول ١:   الجزء

الباب
   :

 وزارة الداخلية و البلديات ٧

 المشتركة المديرية االدارية ١:   الفصل

 بآالف الليرات                                                                                                           ادارة خدمات الشرطة     ١٣١ :    الوظيفة

 بند بيان التبويب 2022النفقات المقدرة لعام 

٣٧٤٬٤٢٧ 

 واد استهالكيةم

 لوازم مكتبية ١

 قرطاسية للمكاتب ١ 

١١  

٢٬٠٠٠ 

 )مجلس األمن الداخلي المركزي (

 كتب ومراجع وصحف ٢ 

 

  لوازم مكتبية اخرى ٩  ١٬٥٠٠

  ١ جموع الفقرة  رقمم ٣٧٧٬٩٢٧

١٢٬٠٠٠ 

 لوازم ادارية ٢

 لوازم ادارية اخرى ٩ 

 

  ٢ مجموع الفقرة  رقم ١٢٬٠٠٠

٣٬٦٠٠ 

 مقاصة عليها(مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء  ٧

 اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية( ٣ 

 

  نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى ٩  ٣٬٠٠٠

  ٧ مجموع الفقرة  رقم ٦٬٦٠٠

 
  ١١ مجموع البند  رقم

 

 

٣٩٦,٥٢٧ 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

ادارة خدمات الشرطة٣١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥٠٠بريد١

٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٩،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩١،٥٠٠مجموع البند  رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 زارة الداخلية و البلدياتو ٧:   الباب

كة        ١:   الفصل  المديرية االدارية المشتر

  الوظيفة
 

طةا     ١١٣:   الليرات بآالف                                                                                                                                 دارة خدمات الشر

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 فقات مختلفةن 

 شتر  فقاتن ٩

٦١  

ائب مختلفة   ٥٠٠   ١ رسوم وضر

شتر متنوعة فقاتن ٩  ١٢٬٠٠٠   

   ٩ مجموع الفقرة  رقم ١٢٬٥٠٠

   ١٦ مجموع البند  رقم ١٢٬٥٠٠

   ٣١١ مجموع الوظيفة رقم  ٥٠٠٬٥٢٧

 



 الجزء االول ١:   الجزء

الباب
   :

 البلدياتو وزارة الداخلية ٧

 المديرية االدارية المشتركة ١:   الفصل 

 بآالف الليرات                                                                                                 تشغيل خدمات الشرطة    ٢٣١ :    الوظيفة

 بند بيان التبويب ٢٢٠٢النفقات المقدرة لعام 

٧٤٬٨٨٥ 

 مواد استهالكية

 لوازم مكتبية ١

 قرطاسية للمكاتب ١ 

١١ 

١٬٠٠٠ 

 مركز تدريب تعزير أمن المطار ()

 كتب ومراجع وصحف ٢ 

 

  لوازم مكتبية اخرى 9  ١٬٠٠٠

  ١ مجموع الفقرة  رقم ٧٦٬٨٨٥

٣٬٠٠٠ 

 لوازم ادارية ٢

 مالبس ١ 

 

  لوازم ادارية اخرى ٩  ٣٬٠٠٠

  ٢ مجموع الفقرة  رقم ٦٬٠٠٠

٨٠٬٠٠٠ 

  نفقات تشغيل وسائل النقل ٣

 محروقات سائلة ١ 

 

  ٣ مجموع الفقرة  رقم ٨٠٬٠٠٠

٦٬٠٦٠ 

 مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها( ٧

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى ٩ 

 

  ٧ مجموع الفقرة  رقم ٦٬٠٦٠

 
  ١١ مجموع البند  رقم

 

١٦٨٬٩٤٥ 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٢٨،٥٠٠مطبوعات٢

٦٧٥اعياد وتمثيل٣

٣٠،١٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٠،١٧٥مجموع البند  رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 زارة الداخلية و البلدياتو ٧:   الباب

كة        ١:   الفصل  المديرية االدارية المشتر

  الوظيفة
 

طة تشغيل     ٢١٣:   الليرات بآالف                                                                                                                                 خدمات الشر

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 فقات مختلفةن 

 فقات شتر ن ٩

٦١  

ائب مختلفة   ٢٥٠   ١ رسوم وضر

فقات شتر متنوعةن ٩  ٨٬٠٠٠   

   ٩ مجموع الفقرة  رقم ٨٬٢٥٠

   ١٦ مجموع البند  رقم ٨٬٢٥٠

   ٣١٢ مجموع الوظيفة رقم  ٢٤٧،٣٧٠

 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٤٣،٧٨٠قرطاسية للمكاتب١

(مركز إعتراض المخابرات الھاتفية )

١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٧،٦٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٦٥،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩٠٠بريد١

٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

١٥٣،٠٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٤٦،٩٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٢٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ٤٢٦،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 زارة الداخلية و البلدياتو ٧:   الباب

كة        ١:   الفصل  المديرية االدارية المشتر

   الوظيفة
 الليرات بآالف                                                                                                                                 تقديمات عائلية        ١٠٤١: 

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 منافع اجتماعية 

 تعويضات اجتماعية ٣

١٥ 

١   تعويضات عائلية   ١٠،٩٨٠   

  )المديرية اإلدارية المشتركة(  

   ٣ مجموع الفقرة  رقم ١٠،٩٨٠

  إشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ٧  

    ٢ تعويضات عائلية   ١٠٬٠٠٠

  )المديرية اإلدارية المشتركة(  

    

   ٧مجموع الفقرة  رقم  ١٠٬٠٠٠

   ٥١مجموع البند رقم  ٢٠،٩٨٠

   ١٠٤١مجموع الوظيفة رقم   ٢٠،٩٨٠

   ١رقم  الفصلمجموع  ٨،٤٠٨٬١٧٢

 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٥،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٤٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٣٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٤،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٢٠،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٢٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٧٥بريد١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٦٥،٩٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠،٠٠٠تامين١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٣٥استئجار سيارات واليات١

١٣٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٩٥،٢٣٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٥٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

ـ منھا 

١،٣١٦،٠٠٠ رواتب موظفي المديرية العامة للداخلية سابقا والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات
والمركبات

٢،٥٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٩٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣،٥٢٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

ـ منھا 

٩٥٢،٠٠٠ تعويض نقل لموظفي المديرية العامة للداخلية سابقا  والملحقين بھيئة ادارة السير
واالليات والمركبات

١،٤٨٣،٥٢٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،٨٠٠مكافاءات١

٥،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٣٩٩،٣٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٤٥رسوم وضرائب مختلفة١

٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠،٩٤٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٧،٩٤٥مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٥،١٥٢،٨٠٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

منھا

١٣٠،٠٠٠ تعويضات عائلية لموظفي المديرية العامة للداخلية سابقا والملحقين بھيئة السير
واالليات والمركبات

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٥٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٣٠٦،٨٠٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥،٠٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،٠٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

٦،٩٧٥،٧٠٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٣١،٤٠٠،٠٠٠ادوية١

٢،٨٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

١٣٤،٢٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢٠،٠٠٠مبيدات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢١،٢٥٠مواد علفية٢

٢١،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩٢،٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦،٧٤٢،٢٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١٢،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٣١٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

٣١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٣٨،٣٩٤،١٩٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١،٣٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤،٠٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥٠،٠٠٠بريد١

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٥،٠٠٠اعالنات١

٧،٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٥٩٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣،٨٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،١٦٢،٣٠٠،٤٦٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١،١٦٢،٣٠٠،٤٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١١،٧٣٦،٦٩٠رواتب المتعاقدين١

٢،٣٤١،٥٠٠اجور االجراء٢

١٤،٠٧٨،١٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥٤،٦٥٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٥،٤٠٧،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٥٠٠،٠٠٠مكافاءات١

منھا

١،٣٠٠،٠٠٠ ٢٠١٧/٥/٣١ـ   تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في  

١،٥٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥٣٣،٢٨٥،٩٠٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٧٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٧٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

١٢،٧٥٠،٠٠٠نفقات سرية١

١٢،٧٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٧٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،٣٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٢ ٢،٠٩٩،٦٤٧،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

٧٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٠،٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢٤،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٧٢٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٢٤،٧٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٤،٩٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٥٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٨٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٤١ ٩٨،٢٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

١٧،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

١٧،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١٧،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٢،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥٦،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٧٥٦،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣،٠٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٥،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٢٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢،٢٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤،٤٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠،١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩٦،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١٠،٥٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

 مليار لزوم اعطاء مساعدة مدرسية للمتقاعدين١٣منھا 

٧٥٤،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٠٧،٢٥٤،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠٧،٢٥٤،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٠٧،٢٥٤،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢١٤،٢٩٧،١٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،١٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٢٨٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠مالبس١

١،٢٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٤،٠٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦،١١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٠،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٦٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٠،٧٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٦،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٥،٠٠٠مبيدات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٤٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١،٤٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

١،٤٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٢٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥١،٩٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣،٠٠٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٢٧،٠٩٠،٧٣٧مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،١٢٠،٧٣٧ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٥٠،٠٠٠تامين١

٢٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٢٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤،٥٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤،٥٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٥،٨٧٩،٧٣٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٠٩،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٩،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٩٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٤٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٤٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٣،٥٧٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٤،٣٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٠٣،٩٧١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٨،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٥٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٥٠٠،٤٠٣،٢٣٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

١،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(للموقوفين )

١،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩٢،٥٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٧،٦٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

١٠٠،١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٠،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ١٠٠،١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٥٢٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٥٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٥٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤،٣٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٣٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٦٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٥٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

١،١٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،٥١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥،٥١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٤٨،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١،١٢٥،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٢٣٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٦٩،٣٦٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٤٥٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى٩

( صندوق احتياط االمن العام)

٤٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٩،٨١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٦٩،٨١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٧٨،٠٥٠،٢٣٧ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧١١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧١٤،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٩١،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٢١٢،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٢٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٠،٠٠٠بريد١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

٧،٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٧،٢١٦،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠٠تامين١

٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٢١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٢١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٠،٧٥٧،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨،٨٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨،٨٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،٠٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤،٠٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٢١١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٢،٠٠٠مكافاءات١

٢٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،١٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٦٤رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٠،٧٦٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧١،٧٦٤مجموع البند  رقم

١٧٢ ٣٠،٢٠٤،١٦٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠،٤٤٩،١٦٤ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة للدفاع المدني٦

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨٠،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٣٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٢٨لوازم مكتبية اخرى٩

٨٥،٤٠٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٢٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٥،٢٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٦١،٦٤٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٠٠٠بريد١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٥٤،٠٠٠مطبوعات٢

٥٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٠٠٠تامين١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،١٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،١٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٣٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٥٠٠اجور االجراء٢

١،٤٠٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٠١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧،٢٠٠مكافاءات١

٧،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٤٣٥،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٣،٧٠٦،٣٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٣٨،٣٤٣ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٦،٧٣٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧،٣٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٧٥٠محروقات سائلة١

٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٨،٧٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٧،٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٦،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٥،٩٢٠رواتب المتعاقدين١

٥٥،٩٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١،٦٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٩،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٩٥،٠٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٥٧٢،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٩،٦٣٢تعويضات عائلية٢

٩،٦٣٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢،٦٣٢مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢،٦٣٢ مجموع الوظيفة رقم

٥٨٥،٢٣٢ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٩،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٢،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩،٧٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٢،٥٠٠محروقات سائلة١

١٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٢٢،٥٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٩٣،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٧٥٠تامين١

٤،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٣٨٨،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٤٢٥،٣٣٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٤٢٥،٣٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥١٦،٥٤٦رواتب المتعاقدين١

٥١٦،٥٤٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٧١٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٥،٠٠٠مكافاءات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٦٦٩،٨٧٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٤،٢٨٥،٥٤٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٣٠٨،٥٤٦ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١١٦،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٧،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٢٧،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٠،٠٠٠بريد١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٨،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٠٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٤٧٨،٧٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٤٧٨،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٦٩،٠١٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٩،٠١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٨٩،٠٢٤تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٦١١،٥٢٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٣٦٤،٠٣٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٣،٨٠١،٧٣٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١،٩٠٨تعويضات عائلية٢

١،٩٠٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦،٩٠٨مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦،٩٠٨ مجموع الوظيفة رقم

٣،٨٢٨،٦٤٢ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٨،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٦،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٩،٤٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤،٤٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٧،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠٧،٩٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٠٠٠بريد١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦٤٨اعالنات١

٣٦،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٩،١٤٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧٢٠تامين١

٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٩٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٩٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٧٧،٨٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩١٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩١٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٦٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦٩،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٦٠٠مكافاءات١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٤٥٤،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،٩٥٥،٩٠٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٩٧١،٩٠٨ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٣،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢١٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٩،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٤٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٨١،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٥٠٠بريد١

٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

١،٦٥٠اعياد وتمثيل٣

١١٢،٦٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٢،٠٠٠تامين١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٦٥،٣٠٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٦٥،٣٠٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٤٢،٤٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٨٣،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٥١١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٢٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠تعويضات مختلفة٩

٥٧٤،٥٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٦٥،٠٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

١،٠٠٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢١،٠٠٨مجموع البند  رقم

١١٦ ٣،٣٠٩،٧٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٣٣٣،٧٤٣ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٦١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩٨،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤،٥٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٧،٠٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٤١،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢١،١٥٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢١،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٨،١٠٠بريد١

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠٠اعالنات١

٥٧،٦٠٠مطبوعات٢

٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٨،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠٠تامين١

٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥٢،٥٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٥٢،٥٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٧٦،٤٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٣٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٣٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٧٤،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٣٩٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٠٨٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٢٢٠،٣٣٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٢٤٢،٣٣٠ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٦،٨٢٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧،٣٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠٠،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٨٠،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣١،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٨٩،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٠٠٠بريد١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٨٠٠تامين١

١،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٨٤،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٧٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٧٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٣٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٣٢،١٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٠٠٠مكافاءات١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٧٦،٦٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٢٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١١،٢٥٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،٥٦١،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٧،٥٠٠تعويضات عائلية١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٧٥،٤٠٠ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٦،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٨،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٨٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٢٥٦اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٨،٧٣٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٤٧،٨٨٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٥٠٠بريد١

٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٧٥،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٠٠٠تامين١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١١٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١٨،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢١٥،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٢،٠٦٤تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

١٦٠،٠٦٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦١٧،٠٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٦٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٩٩٥،٠٠٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤،٥٠٠تعويضات عائلية١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١،٦٠٠تعويضات عائلية٢

١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦،١٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٠١،١٠٤ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٤
الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٦٧٧،٣٧١مساھمة للرواتب واألجور١

١،٥٨٤،٨٩٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٥،٢٦٢،٢٦٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٢٦٢،٢٦٨مجموع البند  رقم

٣٢١ ٥،٢٦٢،٢٦٨ مجموع الوظيفة رقم

٥،٢٦٢،٢٦٨ ٢١٤ مجموع الفصل رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 وزارة الداخلية والبلديات ٧:   الباب

 الصندوق التعاوني للمختارين   ٦٢٤:   الفصل

                الليرات بآالف                                                                                           اجتماعية غير مصنفةحماية    ١٩١٠:    الوظيفة

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 منافع اجتماعية

 شتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضدا ٦

١٥ 

    ٩ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى  ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٦مجموع الفقرة  رقم  ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٥١مجموع البند رقم  ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٩١١٠مجموع الوظيفة رقم   ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٢٤٦رقم  الفصلمجموع  ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٧ مجموع الباب رقم ٣٬٩٨٦٬٣٥٨٬٩٩٧

 



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤

٧٠،٠٠٠،٠٠٠دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية٥

ومعلوماتية وبيئية وھوامش االرباح

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠،١٧٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٩٠لوازم ادارية اخرى٩

١٤،٥٠٤،٢٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٤٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣،٥٥٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٨،٢٩٠،٢٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣،٤٣٣،٩٢٩ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٤٣٣،٩٢٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٢٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٥٣،٠٠٠بريد١

١،٠٥٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٨٢،٣١٠،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٠،٠٠٠تامين١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

منھا بدالت اتعاب مقدمي الخدمات الفنية و

UNDP

٦،٥٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٦،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١١٦،٥٢٧،٢٧٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٩،٦٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٤١٢،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤،١٩٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦،٨١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،٠٠٠،٠٠٠مكافاءات١

:منھا

٢٧٠،٠٠٠ ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٣٦٠،٠٠٠ ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢٥،٦٧١،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢٥،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

المساعدات لغير القطاع العام٤

٦٠٠،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 دعم للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز٨٠٠٠ب 
منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكھرباء

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

١١١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٢٤وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣٢٤ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٦،٥٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٦،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٢١٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،١٥٠،٠٠٠ منھا استراد لنقابتي المھندسين

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٢١٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٣٣١،١٧٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات المالية١٧

نفقات مالية اخرى٩

٥٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٧ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٩٤٩،٨٢٠،٤٩٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٩٤٩،٥٠٨اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

٣٧،٦٨٨ G٢٤ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

٧،٥٩٨ A I ST ـ

١٢،٠٦٠ اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

٤٠،٠٠٠ OECD المنتدى الدولي للشفافية

٤٠،٠٠٠ Common Transmissision System CTS

اتفاقية المتعددة االطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي

٦،٣٠٠ MAC

٤٢٨،٩٨٤ المعھد العربي للتخطيط  بالكويت

٣٧٦،٨٧٨ المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص

ICD

٣٤،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

٩٨٣،٥٠٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٨٣،٥٠٨مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٩٨٣،٥٠٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٩٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٩٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠  تاريخ٨١١٨ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم   
٢٠٢١/٨/٢٥

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

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٢١،٨٠٤،٠٠١ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٠٣١،١٨٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٠٣٥،١٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٨،٠٠٠مالبس١

٦٤،٠٠٠نفقات تغذية٢

١،٧٤٥،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٠٠٧،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٨٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١،٢٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٩،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٢،٩٦٠مواد مخبرية٢

٩،٠١٢،٩٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٧٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩١٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٥،١٨٨،٢٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٢٧١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٨٠٠بريد١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٦،٠٠٠اعالنات١

١،٤٨٥،٠٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

١،٥٠٧،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٦٠،٠٠٠تامين١

١٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٦٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٢٦٢،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٩،٦٥٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٩،٦٥٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٦٣،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٣٦،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦،٧٢٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦،٧٢٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢٧،١٢٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٩٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٩٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٨،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٨،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ١٤٥،٧٣٤،٢٩٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٦،٤٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤١،٤٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٤١،٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢،٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٢٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٨٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

١٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢،٤٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١١،٦٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١،٧٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٥،٢٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٣،٣٠٥،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٣،٣٠٥،٢٥٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٣،٣٠٥،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١٢،٩٩٢،٠٤٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٩٢٧،١٢٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٩٣١،١٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٧٠٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٧٠٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٠٠،٠٠٠مبيدات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٨٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٢٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٧،٠٥٧،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٥٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٥٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٢٠،٠٠٠بريد١

١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٢،٠٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٧،١١٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢،١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢،٢٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣١،١٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩،٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩،٧٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٨٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٨٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣،٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٦٧٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٩٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٩٦٢،٦٧٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢١٥،٠٠٠مكافاءات١

٢١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٥٢٧،٦٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١،٤٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٦٦،٧٢٨،١٩٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٩٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٧٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٦،٩٩٨،١٩٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٢،١٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٢٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٨٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٥،٥٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠٨،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٧٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

٨٦،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦٤٨،٠٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٦٤٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥،٤٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥،١٨٩،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١١١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١١١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١٢،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٢١،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٠٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

رديات٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥،٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٣١،٣٣٦،٩٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

١١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١،٣٤٧،٩٥٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة٢١٥
برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٢٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٠٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٢٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٣،٢٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٦٠،٠٠٠ ٢١٥ مجموع الفصل رقم

١،٩٣٦،٤٠٢،١٨١ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧٠،٢٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٢،٠٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٠٠٠محروقات سائلة١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٣٠٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥١،٤٠٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦١٢نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٥،٣٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤٤،٤٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٦،٠٠٠بريد١

١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

٩٩،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

١٠٨،٨٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦٥،٨٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٢٩،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٨٤،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٣٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٥٢١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٨٣،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧،٢٠٠مكافاءات١

٧،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٨٩٥،٦١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٣٦١رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٣٢نفقات شتى متنوعة٩

٣،٨٩٣ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٨٩٣مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٣،٣١٢،٧٨٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٣٧٥،٧٨٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٨٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٢٢،٥٦٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٢٧،٣٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦،٠٠٠مالبس١

١،٤٦٨،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٤٧٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢٣٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٨٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٢٦،٠٠٠مواد مخبرية٢

١٢٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٦،٠١٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٢،٠٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٨٠٣نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٦١٥،٨٣٣ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٨٣١،٧١٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٥٩،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٩،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٨٠٠بريد١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٦،٤٥٠اعالنات١

١٦٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٠،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٠،٠٠٠تامين١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٧٧،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٩٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٧،٥٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٨،٠١٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٦٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٣١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٦،٩٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٨٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٤٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

منھا  أجور مع تعويضات اجراء دائمين وموسميين لعمال رفع الثلوج 

٤،٢٠٧،٨٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٨،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٩،٢٠٣،٣٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦،٤٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٧٦،٤٥٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٢٤،٤١٤،٢٥٣ مجموع الوظيفة رقم

٢٤،٥٩٤،٢٥٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٩٠،٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩٦،٨٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٤٤،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٤،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٠٠٠مبيدات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٣٧٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٣٧٥اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،١٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢٨،٩٣٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧١١،٦١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٣٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٧٢٠بريد١

٩،٧٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٢٩٦اعالنات١

١٦٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٤٤٠اعياد وتمثيل٣

١٦٤،٧٣٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٠٠٠تامين١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٢٦،٠٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٣،٣٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٣٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٥٩٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٩٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٨٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥،٠٤٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٤٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٢،٠٠٣،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣١٦،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٦،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٢٣،٨٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ٢٣،٨٦٥،٣٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤،١٦٥،٣٦٦ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٥٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٤٨،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧٣،٦٠٠مالبس١

١٩٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٧١،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٠٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩٠٠مبيدات١

٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥،٨٩٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

١٢،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،٦٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،٠٠٠بريد١

٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٠٠٠اعالنات١

١٩٧،٠١٠مطبوعات٢

٢٠٥،٠١٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٠،٠٠٠تامين١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٩٢،٠١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨،١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٣٧٢،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٣٧٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٥٦٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٣،٢٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩،٨٥٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٩،٣٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ المدرسة الفنية 

٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢٧٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٠،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٤٠،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٥٠٠دراسات١

٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٢٦،٨٩٠،٥١٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،١٤٢،٥١٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٦٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٦٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٩٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٧،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٨٠٠محروقات سائلة١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٠،٨٠٠ادوية١

١٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٩٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢١،٩٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٤٢،٧٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٧٥،٩٢٢ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٧٥،٩٢٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٠٠اعالنات١

١،٨٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٨٠٦،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٧٣٦تامين١

٢،٧٣٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٨٦٧،٨٥٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٢،٥٠٠اجور االجراء٢

٤٥٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٨٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ٥،٤٩٤،١١٨ مجموع الوظيفة رقم

٥،٥٢٤،١١٨ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني٢١٧
الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ١٨٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨٠،٠٠٠ ٢١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري و البحري٢١٨
النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٠٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢١٨ مجموع الفصل رقم

٩٧،٩٨٢،٠٣٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٧٢،٨٥٨قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٥،٨٥٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٥٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٧٤،٨٥٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٩٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٢٧،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٩١،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١،٠٧٣،١٠٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،١٠٠،٦٠٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٥٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨،٥٤٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١٥٦،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٥،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٤٥،٣١٧،٤٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٩،٦٤٢،٤٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١١٥،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٦،٠٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١١٠،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٤١،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣٦٣،٨٠٠،٠٠٠ادوية١

٢١،٩٦٨،٠٠٠مواد مخبرية٢

٣٨٥،٧٦٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٦٨،٠٠٠مبيدات١

٦٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٠٠،٠٠٠مواد علفية٢

١٢٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

٤٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٧،٨٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣٦،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية اخرى٩

١٠٠،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩١٩،٣٤٥،٩٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٢٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٥٢٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥،٠٠٠بريد١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٩٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٥٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،١٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩٠،٠٠٠تامين١

٩٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٢٥٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٢٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧،٢٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٤،٢٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٩٩٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٩٩٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٧،١٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٤،٥٠٠اجور المتعاملين٣

٥٧،١٩٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٤٦،٦٨٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٠٥١،٦٨٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،١٠٥،٩٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

١٥،٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

١٥،٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نقل وانتقال٣

٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٠٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠٠،٠٠٠دراسات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٦٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٥٧٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٥،٠٧٦،٢٠٨،٤٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٢٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

٢٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٧،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٨٨٨،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٦،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٩٠٤،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٤ ٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٩،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٩،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٧،٠٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

١٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٢،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٧١،٨٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١٣،٢٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١،٢٩٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٣٨٦،٢٩٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٨٦،٢٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣٨٦،٢٩٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٤٦٥،٢٤٨،٤٢٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١٩،٢٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢٤،٢٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٧،٠٠٠نفقات تغذية٢

٤٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٠٠٠مبيدات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٦٤،٢٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٠٠،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٣٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ١،٣٦٦،٨٤٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٣٦٦،٨٤٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥١٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٢٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٤،٠٠٠مالبس١

٣٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٥٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٦٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٠٠٠مبيدات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٥٣٦مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٩٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٨،٩٧٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٢٧١،٩٧٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦٠،٠٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٠٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠٠،٠٠٠تامين١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٠،٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠،٠٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨،٥٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨،٦٧٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٣،٧٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٣٦،٣٣٤،٩٧٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٥٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٨،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٧،٠٠٠تقديمات والدة٣

٣٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢،٤٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٠،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥،٤١٠،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،٤١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٥،٤١٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٢،٣٢٥،٤٧٦ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٥٠٠مالبس١

١٢،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٦٢،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٤٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١،٣٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٨٥،٨٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٢،٥٠٠تامين١

٢٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٧١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٦٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٦٣٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٦١،٩٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٠،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٠،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٧٢،٤٥٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٧،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤١،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥١،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٧٠،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٠،٩٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم

٦،٥١٠،٥٨٤،٦٩٤ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٢٧،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٣٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٣٧،٨٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٩٤٢،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٠٠٠تامين١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠٨٣،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦٣٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٩٢،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٩١،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٢٧،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٤٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٧٣٢،٥٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

دراسات٥

٣،٠٠٠دراسات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٣،٢٦٩،٣٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٩٣،٣٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٧٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٧٠٦،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٠٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٥٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤٥،٠٠٠بريد١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠اعالنات١

٥،٨٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٨،٠٠٠ ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية وجوائز عينيه ومخيمات 

٤،٥٠٠ ـ  دعاية واعالن 

٥،٨٨١،١٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٢،٥٠٠تامين١

٢٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

 مليون للتعاقد مع اطباء للكشف على بعض الحاالت الخاصة١٢٫٥منھا 

٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦،٥٠٨،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧١،٢٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧١،٢٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٢،٥٠٠اجور االجراء٢

٨٤٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٥٨٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٤،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٨،٤١٠،٥٨٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٤٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠٠،٥٢٢،٤٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩٧٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٧٢،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

٩٧٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٠،٠٠٠منح للطالب٣

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ١١١،٧٥٥،٥٨٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٢،٦٥٥،٥٨٤ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٠،٢٥٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

٢٠،٢٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٣٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٣٨،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٨،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥٢،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،١٢٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدارس المجانية)

٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٢٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ١،٢٣٥،٧٧٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

بدل نقل التالمذة٩٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٠،٧٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  بدل نقل التالمذة 

٦٠،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٠،٧٥٠مجموع البند  رقم

٩٦١ ٦٠،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

مساھمة الدوله في صناديق المدارس

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

٣،٥٠٠،٠٠٠ ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٢٩٣،٨٣٠،٧٥٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٠،٨٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٠،٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٦٠،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٦٠،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٥،٣٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٥،٣٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٦،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦١١،٨٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٦٢٢،٧٠٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٢٨،٧٠٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧٨،٦٧٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٠،٦٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٣،٣٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢١،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٠٠٠بريد١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٥٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١١٣،١٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٠٠تامين١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥١،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٩٧،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٩٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٠٩،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٢٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٦٦٠،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٧،٥٠٠ البيت اللبناني الفرنسي

١٣٠،٠٠٠منح للطالب٣

١٦٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ٢،١١٩،٢٧٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٩٠،٠٠٠ ـ  سيدر 

٢٥،٠٠٠ ـ  الصندوق الفرنكوفوني للبحث العلمي 

٣١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٧١ ٣١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٤٥٠،٢٧٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٢٠٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٣٠٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٠٢٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

١،٢٠٠،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٦٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٧،١٧٨ايجارات مدارس وصيانتھا٢

٧٧،١٧٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١١،٠٠٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠مطبوعات٢

٥٤٠اعياد وتمثيل٣

١٠١،٥٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٤،٠٠٠تامين١

٨٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٢٢،٧١٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٦،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٦،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٨٢،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٨٢،٦٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١،٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٢٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٤٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣١،٠٠٠مكافاءات١

٣١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٢١،٦٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٨٦٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

٢،١٠٦،٠٠٠ ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

٢،٧٥٤،٠٠٠ ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

٤،٨٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢،٦٠٧،١٢٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

٢٥٢،٠٠٠ ـ  معھد البقاع المھني والتقني 

١٢٦،٠٠٠ ـ  معھد البقاع الفني 

١٠٠،٨٠٠ ـ معھد البقاع الصناعي 

٤٦٨،٠٠٠ ـ  معھد الصرفند الفني 

١٩٨،٠٠٠ ـ  معھد جويا الفني 

٣٠٢،٤٠٠ ـ  معھد الشيخ محمد يعقوب التقني ـ  الطيبة ـ بعلبك 

٣١٦،٨٠٠ معھد تبنين الفني

١٦٢،٠٠٠ ـ  معھد التمريض مستشفى عين وزين 

١٦٢،٠٠٠ مدرسة الشھيد محمد سعد الفنية  ـ  العباسية

٧٦،٣٢٠ ـ  معھد االبرار التقني 

٦٤،٨٠٠ ـ  معھد برجا الفني 

٦٤،٨٠٠ ـ  معھد تول الفني 

٦٤،٨٠٠ معھد حسن قصير الفني

٣٩،٦٠٠ ـ  معھد مار يوحنا التقني كرم سدة 

٦٤،٨٠٠ ـ  معھد الشيخ خليل حسين  الفني بنھران 

٣٩،٦٠٠ ـ  معھد الھرمل النموذجي 

٦٤،٨٠٠ ـ  معھد االمداد الفني 

٣٩،٦٠٠ ـ  معھد المھني االرثوذكسي العالي عكار 

٤٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢،٦٤٧،١٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧،٥٠٧،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٥٣٣،٢٤٣،٨٣٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٤٦٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٤٦٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٥١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٥١٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٣٤،٧٦٢،٨٣٨ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٩
تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٤٠٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،١٩٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٦٠٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ١١،٦٠٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٦٠٤،٠٠٠ ٢١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي٢٢٠
التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٦٠،٨٦٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠٣،٨٦٢،٨٩٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨٦٤،٧٢٧،٨٩٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع البند  رقم

٩٤١ ٨٦٤،٧٢٧،٨٩٤ مجموع الوظيفة رقم

٨٦٤،٧٢٧،٨٩٤ ٢٢٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي٢٢١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

١٥١،٥٥٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية٦

١٥١،٥٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥١،٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٥١،٥٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥١،٥٥٠،٠٠٠ ٢٢١ مجموع الفصل رقم

٣،٦٠٣،٥٧٩،٦٨٦ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص٧٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٢،١٥٢،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

٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٢ ٢،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٣٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٠٠،٠٠٠ ـ مركز سرطان طب االطفال في لبنان 

٤٥٠،٠٠٠ ـ  مركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد 

١،٣٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مساعدات خارجية٥

٧٥،٠٠٠مساعدات خارجية اخرى٩

٧٥،٠٠٠ ـ  مصح الوليد في سوريا_ مرضى الجذام 

٧٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٣ ١،٤٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المستوصفات واالمومة٧٣٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥،٥٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  برامج مشتركة مع اليونسيف بما فيھا شراء ادوية اساسية ولقاحات واللقاحات 
المستجدة ومستلزمات

٥٠٠،٠٠٠ ـ  برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية بما فيھا الرعاية الصحية االولية 

١٥،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المستوصفات واالمومة٧٣٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٦،٥٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،٥٠٠،٠٠٠ ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

١٦،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٤ ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الوقاية٧٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٧،٣٤٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٧،٣٤٦ ـ  المساھمات الطوعية المقدرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

٧،٣٤٦ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧،٣٤٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الوقاية٧٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٧٣٢،٥٠٠ ـ  برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج والحمى الصفراء ولسعة االفاعي 
والعقارب وعدوى الكبد

١،٧٣٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٤١ ١،٧٣٩،٨٤٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣،٥١٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٥١٣،٥٠٠ ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٣،٥١٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٥١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٢ ٣،٥١٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٧٣،٨٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٨،٨٥٠ ـ  مساھمة لبنك العيون 

٤٠٥،٠٠٠ ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع االعضاء واالنسجة 

٤٧٣،٨٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨،٨٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨،٥٠٠،٠٠٠ ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٣٥٠،٠٠٠ ـ  كاريتاس لبنان 

٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

٨،٨٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٥٦٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٣٥،٠٠٠ ـ  منظمة الصحة العالمية 

٢٥،٠٠٠ ـ  صندوق المالريا الخاص لمنظمة الصحة العالمية 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  برنامج مكافحة السيدا مع منظمة الصحة العالمية 

٥٦٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٩٠٣،٨٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣٤٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣١٦،٥٠٠ ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية ورعاية الفم واالسنان 

٣٠،٠٠٠ ـ  البرنامج الوطني للحد من التدخين 

٣٤٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٥ ١٠،٢٥٠،٣٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٤٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥،٠٠٠ ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

١٠٠،٠٠٠ ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج 
مشترك مع منظمة الصحة العالمية

١٤٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٥٠ ١٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٠٤،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦١٥،٦٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٣٨٢،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٨،٢٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٥٤٥،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٦٠٤،٨٩٠،٠٠٠ادوية١

٦٩١،٢٠٠مواد مخبرية٢

٦٠٥،٥٨١،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٨٥،٠٠٠مبيدات١

١٨٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٨٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٧،٥٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٧،٥٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٢،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦١٦،٣١١،٥٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٥٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٤٧٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥،٠٠٠بريد١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٤،٠٠٠اعالنات١

٦،٣٣٦،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٣٥٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٦،٠٠٠تامين١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧،٧١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦،٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٩٠٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧،٧٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٩٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣١،٦٨٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٤،٠٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٢،٧٠١،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢٤،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريضين العبد وعيتاوي استنادا" الى قرار مجلس 
٢٠١٥/١/٢٢ تاريخ ٩الوزراء رقم 

٢٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١١٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ٦٧٦،٩١٩،٧٧٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٦٧،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٥٦٧،٠٠٠ مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٥٦٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٣٢ ٥٦٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض المزمنة 

٥٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ ـ  التالسيميا 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة االميركية في بيروت 

MS CENTER

٥،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٥،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

العجز١٠١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٢٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٣٥٠،٠٠٠ ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار العجزة 

٦٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١٢ ٦٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٣٢،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٣٢،٠٠٠ ـ  دار االيتام االسالمية 

١٣٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٤ ١٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٠،٠٠٠ جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

١٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٦ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٧١،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٠،٠٠٠ ـ  مؤسسة الشھيد 

٨١،٠٠٠ ـ  جمعية الحركة االجتماعية 

٣٠٠،٠٠٠ ـ  جمعية مدرار 

٣٠،٠٠٠ ـ  جمعية جاد ـ  جمعية الشبيبة ضد المخدرات 

٤٧١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ٤٧١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٠٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ ـ  مؤسسات االمام الصدر 

٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٤٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠،٠٠٠ ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٤٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٨٨٦،٥٠٨،٤٦٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٧٥مالبس١

٦٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٧٥محروقات سائلة١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣،٢٤٠مواد مخبرية٢

٣،٢٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣،٢٤٠لوازم متخصصة١

٣،٢٤٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠،٩٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٢،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٢،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٧٥بريد١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠مطبوعات٢

٤٥٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٤،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٣،٨٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٣،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٦،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

١١،١٠٠اجور االجراء٢

٧٧،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٩٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٨،٠٩٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٧٦٠مكافاءات١

١،٧٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٠١،٣٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٥٦٧نفقات شتى متنوعة٩

٥٦٧ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٦٧مجموع البند  رقم

٧٢٥ ٢٨١،٩٠٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٨٩،٩٠٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة٢٢٢
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  تفعيل وتجديد المستشفيات الحكومية 

وتأھيل العاملين فيھا 

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢٢ مجموع الفصل رقم

٢،٩٠١،٧٩٨،٣٦٩ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٠٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤١٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٣،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٠٠٠مبيدات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١٥،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٦،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧١٤،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٠٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٥٠٠بريد١

٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٥٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٩،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٦٢،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٤،٥٠٠تامين١

٢٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٩١٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٦٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٨٠٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨،٨٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٩،٢١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٦٣٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧٠،٠٠٠مكافاءات١

٧٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٤،٧٢٥،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٢٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٠٠٠دراسات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٢٦١،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤١١ ٢٠،٦١٥،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٢،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مساھمة الھراءات مرفأ بيروت 

٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٩٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٢،٧٣٥،٢٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٥،٧٩٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٩،٠٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،١٠٠محروقات سائلة١

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٤،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٨٣،٦٠٠مبيدات١

١٨٣،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢٠،٢٥٨،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٢،٧٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧،٥٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٧،٦٨٢،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٣،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٣،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٣٥٠بريد١

١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٠٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٣٥،١٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٠٠٠تامين١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧،٨٦١،٦٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٢٣،٥٠٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٢٣،٥٠٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٠٤،٢٥٠رواتب المتعاقدين١

١٠٤،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٠٤٩،٧٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٢٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧١ ١٢٩،٧٠٦،٦٩٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢٩،٧٢٥،٦٩٠ ٢ مجموع الفصل رقم

١٧٢،٤٦٠،٩٤٠ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٠٥،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨،٠٠٠مالبس١

١،٣٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،١٦٩،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤،٣٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦١٦،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨،٠٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٧٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٧٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٠٠٠بريد١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠،٠٠٠اعالنات١

١،٣٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٩٣٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٥٠،٠٠٠تامين١

٤٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥،١١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٨،٠٥١،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٨،٢٠٦،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨،٠٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١١،٢١١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢١٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٠٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٠٠،٠٠٠مكافاءات١

٣٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٢،٩٦٧،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٦،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠،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 

٢،٠١٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،١٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ٦٨،٢٤٧،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٢٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٢٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٦٠،٨٢٨تعويضات عائلية٢

٣٦٠،٨٢٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٨٨،٨٢٨مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٨٨،٨٢٨ مجموع الوظيفة رقم

٦٩،١٣٦،٥٧٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

الصيد البري والبحري٤٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مواد زراعية٦

١،٦٠٠،٠٠٠مواد علفية٢

١،٦٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٣ ١،٦٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مبيدات٥

٤٠،٠٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٦٠٠،٠٠٠اسمدة١

١٤،٤٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

١٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨٠٠،٠٠٠منح للطالب٣

٨٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٤،٢٥٤،٥٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤،٢٥٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٠٥٤،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٦١،٠٥٤،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

ادوية ومواد مخبرية٤

١٠،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٢،٠٠٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٤٠٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

١،٤٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٣،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٢٣،٧٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٣،٧٥٠ ـ  المركز الدولي لألمراض الحيوانية السارية 

١٢٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

٤٢١٤ ١٣،٥٢٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٦٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ٧٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٦،٢٥٦،٢٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٨٥،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٣،٣٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٦٠،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٥٩،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،٠٠٠تامين١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٩٤،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٤٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٧٧٥،٤٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٧٥٦،٤٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(بما فيھا نفقات تثقيف وتدريب تعاوني )

٦٢،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٢،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٣،٦٨٤،٦٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧١٩،٦٦٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية٢٢٤
تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٥٨٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٥٨٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٥٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٣،٥٨٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٥٨٨،٠٠٠ ٢٢٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - الدوائر اإلدارية والفنية٢٢٥
بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٣،٤٨٣،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٠٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٤٨٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٧،٤٨٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٨٢ ١٧،٤٨٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٧،٤٨٣،٥٠٠ ٢٢٥ مجموع الفصل رقم

١٧٠،١٨٣،٩٨٨ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١،٠٥٠قرطاسية للمكاتب١

٩٣٣كتب ومراجع وصحف٢

١٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢،١٤٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٨،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٤،٣٤٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

٢٣،٠٤٠مطبوعات٢

٢٤،٠٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٠٠٠تامين١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩٦،٧٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٦٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٧٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٣٦٠،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١،٦٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

 مليار إشتراكات البريد باتحاد البريد العالمي١٫٥ـ  منھا  

١،٦٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦٧٥نقل وانتقال في الداخل١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٢٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٨٧٥مجموع البند  رقم

٤٦١ ٨،٢٥٥،٠١٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٣١٥،٠١٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠٥كتب ومراجع وصحف٢

٢٠٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

١،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٤٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٩٥،٠٠٠اجور االجراء٢

١٩٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٢٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٩٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨،٦٤٠نقل وانتقال في الداخل١

٨،٦٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨٢،١٤٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٥،٩٨٨،٠٩٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٠٩٣،٠٩٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٩٤٤كتب ومراجع وصحف٢

١،٩٤٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٩٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٦٢٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٦٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٧،٥٠٠بريد١

٦٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢١،٦٠٠اعالنات١

١٩٦،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٧٨٠اعياد وتمثيل٣

٢٢١،٣٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩،١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٢٠٠مكافاءات١

١٩،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٠،٦١٩،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٧،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٧،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤٨،٠٥٠،٦٤٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٨،٨٥٠،٦٤٤ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٤٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٥٠،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٣٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦،٥٩٩،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧،١٤٩،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

بريد٣

١،٦٢٠بريد١

١،٦٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٧٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٢١،٦٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٧،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٧٣،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٢٧٣،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٠،١٥٠،٠٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٢٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٤٦٥،٠٢٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
ادارة المراقبة العامة٥

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
ادارة المراقبة العامة٥

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١١٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
ادارة المراقبة العامة٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٥
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٢٧٤،٩٩١مساھمة للرواتب واألجور١

٨١٢،٧١٨مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٥،٠٨٧،٧٠٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٠٨٧،٧٠٩مجموع البند  رقم

٤٦١ ٥،٠٨٧،٧٠٩ مجموع الوظيفة رقم

٥،٠٨٧،٧٠٩ ٢٣٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٦
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٠٢،١٩٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢٠٢،١٩٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠٢،١٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٢٠٢،١٩٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠٢،١٩٨،٠٠٠ ٢٣٦ مجموع الفصل رقم

٢٨١،١٣٢،٤٧٨ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٦٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٦٦،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٠٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٠٠٠مبيدات١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٩٧،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٥١١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦٦،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٢،٠٠٠بريد١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٧٩٢،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٦،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩،٠٠٠تامين١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٧٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٢٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤١٢،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢،٥٤٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٥١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٣٣٤،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ١٥،١١١،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

النقابات٨٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

١،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٢١ ١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٦٤١،٧٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان االجتماعي منھا

٦٠٤،٩٩٦،٢٨٦ ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٥٤٨،٩٦٠،٠٠٠ المرض واالمومة 

٣٥،١٣١،٧٢٥ السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٢٦٨،٤٩٧ تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٣٦،٠٦٤ اشتراكات المخاتير 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

٦٢٤،٢٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩ـ جزء من القسط المتوجب والمذكور في قانون  موازنة العام  

١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦مجموع البند  رقم

١٠١١ ١،٢٤٩،١٩٦،٢٨٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٣،١٥٥،١٣٨مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٤٦،١٥٥،١٣٨ *إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٨،٧٧٣،٠٦٣ ـ  المرض واالمومة 

٩،٦٥١،٩٦٠ ـ  تعويضات عائلية 

١٧،٧٣٠،١١٥ ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

٧،٠٠٠،٠٠٠ * تسويات نھاية الخدمة

٥٣،١٥٥،١٣٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٣،١٥٥،١٣٨مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٥٣،١٥٥،١٣٨ مجموع الوظيفة رقم

١،٣٠٢،٣٥١،٤٢٤ ٢٢٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل٢٢٧
العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٦٨٦،٦٥٨مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٦٧،٨٢٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٧٥٤،٤٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ٣،٧٥٤،٤٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٥٤،٤٨٠ ٢٢٧ مجموع الفصل رقم

١،٣٢٢،٧٤٧،٦٥٤ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٢٧،٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٧٨،٣٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٢٣٨محروقات سائلة١

٥،٢٣٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٦٥٠مبيدات١

٢،٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧١١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٧٠٦،٠٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٩٩١بريد١

٣،٩٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٦٩٦اعالنات١

٦٢٧،٧٥٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

٤٦٨،٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

١،١١١،٠٤١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٣٤٨تامين١

٣،٣٤٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٣،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٠٥١،٥٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،١٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٢٨٠،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٣،٦٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٣،٦٨٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،١٠٩،٦٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،١١٥،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢١،٦٠٠مكافاءات١

٢١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٠،١٠٣،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦١٢،٣٦٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦،٨٠٠ ـ  مساھمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤،٠٠٠ ـ  مساھمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

٢٩،١٦٠ ـ  مساھمة لنقابة مصوري الصحف 

٣٢،٤٠٠ ـ  مساھمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

٦١٢،٣٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٤٢،٣٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٤٦،٩٦٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٢،٣٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٨٩،٢٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٤،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣٠،٠٠٠دراسات١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤٣،٢٦٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ٢٤،٨٤٦،٩٧٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٦،٧٥٠تعويضات عائلية١

١٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٦،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٦،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٥،١١٣،٧٢٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٠،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان 

٤٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٤٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥٨،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٥،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،١١٩،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،١٢٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،١٥٠محروقات سائلة١

٢،١٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٥،٠٠٠مبيدات١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٣٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٩٢٩،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٣٠بريد١

٦٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٣٣،٤٨٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٠٥٥،٢٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،٣٦٥تامين١

٨،٣٦٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٢٤٤،٢٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦،١٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦،١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٤٠٨،٣٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٧٢٠،٣٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٩،١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٦٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٣،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٥٢٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٥٢٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٧٢٠دراسات١

٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٢،٤٩٨مجموع البند  رقم

٨٥٢ ١٣،٠٧٦،٤٨٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٢٤٤،٩٨٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
تلفزيون لبنان - االعالم٢٢٩
تمويل الخدمات٨٥٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١١،٧١٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦،٤٥٤،٩٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨،١٦٩،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع البند  رقم

٨٥٣ ١٨،١٦٩،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،١٦٩،٩٠٠ ٢٢٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع - االعالم٢٣٠
االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٥٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٥٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ٢،٥٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٥٢٠،٠٠٠ ٢٣٠ مجموع الفصل رقم

٥٩،٠٤٨،٦١١ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٦٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٨٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٧،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٧٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٠٢،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٦٢٩،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٥،٠٠٠بريد١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٢٠٢،٥٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٦،١٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦٠،٠٠٠تامين١

٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٨٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٦٣٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٣٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٧،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٥٧٣،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٥٠٩،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٧٢٦،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٧،٦٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٧،٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٥،٠٠٠دراسات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٠ ٩،٨٨٧،٣٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥١،٥٠٠تعويضات عائلية١

٥١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٨،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٨،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٩٧٥،٨٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٥،٣٩٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٨،٣٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠،١٩٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥١،١٩٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٠،٨٠٠مواد مخبرية٢

١٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٠٠٠مبيدات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٦،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٩٩،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٦٢،٨٨٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٥٠٠بريد١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٤،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠٠،٠٠٠تامين١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٦٩،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،١١٢،٤٢٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،١١٢،٤٢٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٣٠،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٩،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٤٩،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٣٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٦٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٨٧٣،٩٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٥،٣٢٩،١١٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 الطاقة والمياهوزارة  ١٨:   الباب

 لالستثمارالمديرية العامة         ٣:   الفصل

 الوظيفة
 الليرات بآالف                                                                                                    حماية اجتماعية غير مصنفة ١٠٩١  :

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

٠ 

 منافع اجتماعية 

 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام ٤

 تقديمات لنفقات اجتماعية ٧ 

١٥ 

   ٤ مجموع الفقرة  رقم ٠

   ١٥ مجموع البند  رقم ٠

   ١٠٩١ مجموع الوظيفة رقم  ٠  

   ٣ مجموع الفصل رقم   ٥،٣٧١،١١٠

 



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٤٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٢،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٠،٦٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٢٦،٦٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٩٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٦٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٥،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٠،٠٠٠تامين١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٣٠،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٥٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤١،٠٠٠مكافاءات١

٤١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،١٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس والزھراني العادة بناء الخزانات 

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،١٥٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ١٧،١٥٣،٤٩٠ مجموع الوظيفة رقم

١٧،١٦٣،٤٩٠ ٤ مجموع الفصل رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 وزارة الطاقة والمياه ٨١:   الباب

 المديرية العامة للنفط –هيئة ادارة قطاع البترول    ٢٠٦:   الفصل

                الليرات بآالف                                                                                   ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي   ٤٣٢١:    الوظيفة

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 التحويالت 

 المساهمات داخل القطاع العام ١

١٤ 

١   مساهمة للرواتب واألجور   ٢٬٢٤٧٬٠٠٠   

  ٢ مساهمات لنفقات جارية أخرى  ٨٬٣٢٤٬٢١٦

   ١مجموع الفقرة  رقم  ١٠٬٥٧١٬٢١٦

   ١٤مجموع البند رقم  ١٠٬٥٧١٬٢١٦

   ٤٣٢١مجموع الوظيفة رقم   ١٠٬٥٧١٬٢١٦

   ٢٠٦رقم  الفصلمجموع  ١٠٬٥٧١٬٢١٦

   ١٨ مجموع الباب رقم ٤٣٬٠٨١٬٦٦٦

 



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠مالبس١

١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٥٠٠مبيدات١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٠٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٠٠٠بريد١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٠٠٠اعالنات١

٩٣،٦٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٢٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٤٨٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٥٥٠،٠٠٠ ـ  نفقات دعاية 

٤٥٠،٠٠٠ ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية ومنشورات 

٢٧٠،٠٠٠ ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

١٠٠،٠٠٠ ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

١،١١٣،٠٠٠ ـ  نفقات مكاتب سياحية في الخارج 

٦،٧٩١،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧،٥٠٠تامين١

٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٧،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧،٠٨٣،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦،٩٥٥،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،١١٠،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٤٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤١،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٢١٩،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٢١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤١،٧٦٠مكافاءات١

٤١،٧٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٥٩٠،٠١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٦٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٦٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩٢٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٩٧٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٦٩٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٧٢٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ٢١،٠٣٤،٦١٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣٢ ٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٦٣٤،٦١٠ ١ مجموع الفصل رقم

٢١،٦٣٤،٦١٠ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٩٤،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٣٨،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٣٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٤٠،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٣٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٧،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٤٨،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٣٦٢،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٠٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٠٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٢٥٠بريد١

٢٠،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٠٠٠اعالنات١

٢،١٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٣٧،٥٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية ومسرحية وبيناالت 

٧٩،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٥٨٠،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧،٠٠٠تامين١

٧،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٨،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٣٩٣،٩٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٥٣،٩٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٠٩،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،١٥٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٥٤٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢،٢١٠،٥٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٠٣٧،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٨٠٠مكافاءات١

١٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٨٦٩،٨٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١١٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١١٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٨،٧٦٠،٩٤٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٢٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٨٠،٠٠٠ ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

٣٥٠،٠٠٠ ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط الثقافي 

١٢٠،٠٠٠ مساھمة في صندوق التعاضد الموحد  ـ

٢٥،٠٠٠ ـ  مركز خان العسكر األثري 

١٠٠،٠٠٠ ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو اإلقليمي في بيروت 

١،٢٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ١،٢٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٤٠٠،٠٠٠ ـ المركز الدولي لعلوم االنسان 

٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٦٠ ٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٤٧٧،٩٤٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٠٠٠مالبس١

١،٤٤٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٤٧٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٦،٢٠٠مواد مخبرية٢

١٦،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩،٠٠٠مبيدات١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١٦،٢٠٠لوازم متخصصة١

١٦،٢٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٠٤٦،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥،٠٠٠بريد١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٦٠٠اعالنات١

٣٦٩،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٧١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،١٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧،٦٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٩،٨٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٨٢٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٣٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٢٠،٩٦٦،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٠٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٣٧٤،٩٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة٢٣١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢١،٩٨٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٨٣،٦٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢،٣٦٧،٦٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٢٢،٣٦٧،٦٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٢،٣٦٧،٦٩٠ ٢٣١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار٢٤٠
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٣٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٤٦،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤٦،١٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ١٤٦،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤٦،١٠٠ ٢٤٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة٢٤١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢١،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٩٥٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٥٦،٠٠٠ ٢٤١ مجموع الفصل رقم

٥٥،٣٢٢،٦٣٠ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧،٥٠٠مالبس١

٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٠٠٠مبيدات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٩٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،١٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٨١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٨١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٠٠٠بريد١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥٠،٠٠٠اعالنات١

٢،٢٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٤٠٤،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٠،٠٠٠تامين١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤،٤٤٤،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٢٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٤٣٠،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٨٩١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٤٦٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٨١٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٢٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

المساعدات داخل القطاع العام٣

٧٢،٠٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

LCPC ـ

مساعدة الصناعيين الزالة التلوث من التكنولوجيا 

٧٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

١١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٣٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٥،٠٠٠دراسات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ١٣،٨٠٠،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٨٤٥،٢٥٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٣،٨٤٥،٢٥٠ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨١٦مبيدات١

٨١٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥١٨،٨١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٩٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٧٣٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٩٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠،٠٠٠تامين١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥،٣٨٩،١٤٣رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥،٤٢٥،١٤٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٦٤٦،٥٦٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٦٦١،٥٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧،٣٤١،٩٥٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣٠،٠٠٠دراسات١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٩،١٣٣،٧٦٩ مجموع الوظيفة رقم

٩،٢٣٣،٧٦٩ ١ مجموع الفصل رقم

٩،٢٣٣،٧٦٩ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٣،٤١٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٧،٤١٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

١٥٥،١٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٢٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٩١،٥٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٧٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٢٥بريد١

٢،٠٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٠٠اعالنات١

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد ودورات  اعداد وتدريب رياضي 

٤٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٣٥٠تامين١

١،٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٤٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٣٠،٣٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٧٧٧،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٩٣٢،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٥٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٩١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣،٧٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠٣،٧٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٩٠٧،٥٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد 

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

١٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٠،٠٠٠دراسات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٩٥،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ٩،٣٥٤،٩٧٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،١٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية 
وكشفية

٣،١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣٢ ٣،١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٧،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٥٣٨،٤٧٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية٢٤٤
االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٧٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٧٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

موزعة على الشكل التالي :

٧٥٠،٠٠٠ ـ  صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات 

٢٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٣٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٤٤،٠٠٠ ـ  صيانة القاعة المقفلة _الميناء 

٢،٨٢٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣٢ ٢،٨٢٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٨٢٦،٠٠٠ ٢٤٤ مجموع الفصل رقم

١٥،٣٦٤،٤٧٥ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

االعمال الحرفية٤٧٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،١٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٥٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية 

٧٠٠،٠٠٠ ـ  بيت المحترف 

١،١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٤ ١،١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٥٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠،٠٠٠ ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

١،٢٥٠،٠٠٠ ـ  ام النور 

١،٥٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٣ ١،٥٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١١٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١٥،٠٠٠ ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٥ ١١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٤٧،٨٦٨مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٤٧،٨٦٨ مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

١٤٧،٨٦٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤٧،٨٦٨مجموع البند  رقم

٩٥١ ١٤٧،٨٦٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

المرض١٠١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠ لجنة االدوية

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

العجز١٠١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٩،٤٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٢٩،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

٢٩،٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٩،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١٢ ٢٩،٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٣٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٤١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٦،٢٥٨،٦٠٠ادوية١

٦،٢٥٨،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٠٠٠مبيدات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١١٧،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧،٣٥٢،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٥٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٨،٠٠٠تامين١

٤٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٦١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧،٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٣٥٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،١٧٧،٧٩٣رواتب المتعاقدين١

٣٦١،٤٧٦اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٥٧٥،٢٦٩ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٩٠٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢١،٠٠٠مكافاءات١

٢١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٨٦٠،٥١٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٠٠٠دراسات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢١ ١٩،٨٠٥،٣١٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٥٧٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦،٥٧٠،٠٠٠ ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف االسر االكثر فقرا 

٦،٥٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦،٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٢،٢٠٤تعويضات عائلية١

٨٢،٢٠٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٦،٨٩٦تعويضات عائلية٢

٤٦،٨٩٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٩،١٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦،٦٩٩،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عينية١٠٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٥٠،٠٠٠ ـ  مشروع التغذية 

١٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات دعم االسرة 

٤٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٢ ٤٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩٥٩،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٨٥٩،٠٠٠ ـ  المجلس االعلى للطفولة 

١٠٠،٠٠٠ ـ مخيمات العمل التطوعي 

٩٥٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٦ ٩٥٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٣١،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٢١،٥٠٠ ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

١١٠،٠٠٠ ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

٢٣١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٤،٩٢٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٧،٥٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف والرعاية المتخصصة 

٧،٤٢٥،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث المعرضين للخطر 

١٤،٩٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥،١٥٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ١٥،١٥٦،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية١٠٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٣٦،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٦٦،٠٠٠ ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي واالتصال السكاني 

١٥٠،٠٠٠ ـ  برنامج السكان والتنمية 

٥٢٠،٠٠٠ ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية االقتصادية المحلية 

١،٠٣٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٨١ ١،٠٣٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٩،٧٩٣،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٩،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

٣٥٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٤٤٣،٠٠٠ ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

والقنابل العنقودية

٣٩،٧٩٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤١٦،١٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  رعاية اجتماعية 

١٦،١٠٠،٠٠٠ ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع الجمعيات االھلية 

٤١٦،١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٥٥،٨٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



 الجزء االول ١:   الجزء

 وزارة الشؤون االجتماعية ٢٤:   الباب

:   الفصل
 

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية ١

:   الوظيفة 
 

 الليرات بآالف                                                                                             حماية اجتماعية غير مصنفة   ١٠٩١

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

٠ 

 منافع اجتماعية 

 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام ٤

 تقديمات لنفقات اجتماعية ٧ 

١٥ 

   ٤ مجموع الفقرة  رقم ٠

 
   ١٥ مجموع البند  رقم

   ١٠٩١ مجموع الوظيفة رقم  ٤٥٥,٨٩٣,٠٠٠

   ١ رقم مجموع الفصل ٥٣٢,٥٣١,٧٨٧

 

٠ 



 الجزء االول ١:   الجزء

 وزارة الشؤون االجتماعية ٢٤:   الباب

 المؤسسة العامة لالسكان ٢٤٢ :   الفصل

 الليرات بآالف                                                                                                    مخصصات مختلفة   ١٦١٠ : الوظيفة 

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 التحويالت 

 المساهمات داخل القطاع العام ١ 

 مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية ٣ 

١٤ 

سكان لدعم الفوائد عل القروض الممولة بالتعاون مع المؤسسة العامة لال - 

 رف التجاريةاوالمص

 

   ١ مجموع الفقرة  رقم ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 
   ٤١ مجموع البند  رقم

   ١٦١٠ مجموع الوظيفة رقم  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٢٤٢ مجموع الفصل رقم ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

   ٢٤ رقم البابمجموع  ٥٧٢٬٥٣١٬٧٨٧

 

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٩٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٥١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٥٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٥٠٠مبيدات١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،١٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٦٧،٧٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٨٩٧،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨٠٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

٢٨٨،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣٦٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٢،٠٠٠تامين١

٢٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٧٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٥،٢٥٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٩٥٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،١٠٩،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٤٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣١٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٢٩٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٦٨٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧،١٢٥،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٠،٠٠٠ ـ  مساھمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية 

٩٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨٠،٠٠٠دراسات١

١٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٠١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ١٣،٣٢٦،٥١٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٣٩٦،٥١٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة٢٣٣
ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٥٩٥،٣٠١مساھمة للرواتب واألجور١

١،٤٠٤،٦٩٩مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣٣ مجموع الفصل رقم

١٦،٣٩٦،٥١٠ ٢٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
الديون المتوجبة االداء١

عمليات الدين العام١٨٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات المالية١٧

فوائد على القروض الداخلية١

٢،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

٢،٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

فوائد على القروض الخارجية٢

١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة خارجية١

ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات كھرباء لبنان 

١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٧ ٣،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٨٠ ٣،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة٢

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١

٤،٦٨٠،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

٥،١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،١٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٣ ٥،١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٨،٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

٩٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩

٢٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تقديمات اخرى٩

٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

منھا: 

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٣/٣/٢٢ تاريخ ١٠١١٠ـ  تنفيذا" للمرسوم رقم  

(نظام التعويضات والمساعدات)

٨،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٧/٨/٢١ تاريخ ٤٦ـ  للقانون  

٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

احكام قضائية ومصالحات١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٩٠ ٦٩٧،٨٩٧،٩٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٩٧،٨٩٧،٩٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية٢

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٢،٠٦٦،٦٤٣،٩٨٩احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

منھا مخصص:

١٤،٢٠٠،٠٠٠ ـ  الكتتابات وزيادة في رأسمال بنوك دولية 

١٣٤،٤٠٠،٠٠٠ ـ  لمساعدة األسر االكثر حاجة 

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  لمعالجة االوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا 

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  لتوزيع مساعدات الترميم على  المتضررين  جراء إنفجار بيروت 

٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مساعدة اجتماعية وتعويض نقل مؤقت 

٢،٠٦٦،٦٤٣،٩٨٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٢،٠٦٦،٦٤٣،٩٨٩مجموع البند  رقم

١٩٠ ٢،٠٦٦،٦٤٣،٩٨٩ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٦٦،٦٤٣،٩٨٩ ٢ مجموع الفصل رقم

٢،٧٦٤،٥٤١،٩٠٩ ٢٧ مجموع الباب  رقم



  الجزء االول ١:   الجزء

 الهيئات الوطنية المستقلة ٢٨:   الباب

 حقوق االنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيبالهيئة الوطنية ل   ٢٤٥:   الفصل

                الليرات بآالف                                                                                           وتعزيز حقوق االنسانحماية    ١٠٧٣:    الوظيفة

 ٢٠٢٢النفقات المقدرة لعام 
 

 بند بيان التبويب

 

 التحويالت 

 المساهمات داخل القطاع العام ١

١٤ 

لرواتب واألجورلمساهمة        ١   

  ٢ مساهمات لنفقات جارية أخرى  ٢،٦٧١،٤٥٠

٥،٠٢٥،٠٠٠    

   ١مجموع الفقرة  رقم  ٧،٦٩٦،٤٥٠

   ١٤مجموع البند رقم  ٧،٦٩٦،٤٥٠

   ٧٣١٠مجموع الوظيفة رقم   ٧،٦٩٦،٤٥٠

   ٢٤٥رقم  الفصلمجموع  ٧،٦٩٦،٤٥٠

   ٢٨ رقم البابمجموع  ٧،٦٩٦،٤٥٠

   ١ رقم الجزءمجموع  ٣٧،٧٠٧،٥٢٤،٠٠٤

 



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣١،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٨٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٥٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٦٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١١ ٢،٢٠٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٢٠٢،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٢،٢٠٢،٠٠٠ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٣٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٢٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٦٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٤٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٣،٤٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٤٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٣،٤٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٧٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٢،٠٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ١٢،٦١٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٦١٧،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٤،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٥ ٣٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤١ ١٨٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٨٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٧،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٩تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،١٥٩ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٨٤٥تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٨٤٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢،٠٠٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٠٦٨صيانة ابنية ادارية١

٢،٠٦٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٤٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٤٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩،٤٩٣مجموع البند  رقم

٨١٠ ٣١،٤٩٧ مجموع الوظيفة رقم

٣١،٤٩٧ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٤،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٧٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٢٠،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،٢٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٧٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٧٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٤٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٤٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٥٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٣٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٣٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣،٣٨٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢١،٩٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٩٣٠ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٥٠٠ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ١٣٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٥،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٢٥٠ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٨،٠٠٠ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٢٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٢٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٣٢٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٢٠٠صيانة اخرى١

١،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٢٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٩،٥٢٤ مجموع الوظيفة رقم

٩،٥٢٤ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١٠،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٤٠٠ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٩٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٣،٩٩٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤،٧٢٢صيانة اخرى١

٤،٧٢٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٤،٧٢٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٤٢،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٤٢،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٤٢،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٢٢ ٢٢١،٣١٢ مجموع الوظيفة رقم

٢٢١،٣١٢ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٠٠٠ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٣٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٩،٠٠٠صيانة اخرى١

١٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ١،٥٤٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٤٤،٠٠٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣،٢٥٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢١،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٧٥٠ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٤٥،٣٣٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٤٥،٣٣٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٤،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٥٩،٣٣٢مجموع البند  رقم

١٦٠ ١،٠٦٩،٣٣٢ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٦٩،٣٣٢ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٣٣،٠١٣،٨٣٨انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال المجلس 

 مليار الستكمال حفر آبار ارتوازية وصيانتھا٢٠ـ  منھا  

٣٣،٠١٣،٨٣٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٣٣،٠١٣،٨٣٨مجموع البند  رقم

١٠٧١ ٣٣،٠١٣،٨٣٨ مجموع الوظيفة رقم

٣٣،٠١٣،٨٣٨ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٣١،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ بيروت 

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ مشاريع مختلفة وملحة 

٤٥٧٢/٢٠١٦لتسديد جزء من سلفة الخزينة المعطاة  بموجب المرسوم رقم  

٦٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر خارجية بما فيھا االستمالكات 

١٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٩١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ١٩١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات الزراعية 

Agri plus

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء٢١١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٢١٣،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار 

 مليار استكمال دفع تعويضات عدوان تموز١٠منھا  

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/١/٧ تاريخ٧٣٥٦ـ  تسديد سلفة خزينة  المعطاة بالمرسوم رقم 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/١/٢٢ تاريخ٧٤٠١ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم رقم 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/٣/٢ تاريخ ٧٥٠٣ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم رقم 

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/٧/٩ تاريخ ٧٩٦٥ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم رقم 

١،٥٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/٦/٢٢ تاريخ ٧٨٩٤ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم رقم    

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/٩/٦ تاريخ٨٢٨٤ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم رقم 

٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم

٤٨٣،٥٨٢،٥٣٣ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٤ ١٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٨،٠٠٠ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ١٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٤،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٢٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٢ ٤٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٤٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٥١٤،٠٠٠ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٨٣،٩٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٣٣،٩٩٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٦٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٣،١١٣،٩٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،١١٣،٩٩٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٣٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٣٥٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٢،٧٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٠٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٤،٠٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٠٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٧،١٦٣،٩٩٠ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨٦،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢١،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٢٣١،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٠ ٣٠،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

ادارة خدمات الشرطة٣١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

ادارة خدمات الشرطة٣١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١١ ٣٠٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٢ ٣٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥٤،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨٦،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨١،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٤٥،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٤٥،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٨،٤٠٠صيانة اخرى١

١٨،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ٧٤٤،٧٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٣٥٠،٢٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٧١٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٧١٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٦١٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،١٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٩،٠٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٩،٠٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٢،٦٥٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٢٧،٢٦٥ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،٢٦٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٤٨،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٠،١٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٠،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٥٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٦٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٦٠،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

١٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٥٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٦،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٣،٦٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٦٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٢ ٩٤،٠١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٨٥٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٣٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٨،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٧٠،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٥٥٢،٤٠٠مجموع البند  رقم

٣٤١ ٩،٤١٧،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠٣،٤٢٩،٤٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٧،٥٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ١٨،٠٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٠٧٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٣٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٤،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٧٢ ٢،٥٣٤،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٥٣٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٤٤٠صيانة ابنية ادارية١

١،٤٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥١٢صيانة وسائل النقل١

٥١٢ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٤٠صيانة اخرى١

٢٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،٩٩٢مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٧،٩٩٢ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،٩٩٢ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٦،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٧٥٠ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٨٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٧،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٩٠٠ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٣٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩،٠٠٠ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،٦٣٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢١،٦٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٦٣٠ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١٢٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢٢،٠٠٠ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،١٥٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٣،١٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،١٥٠ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٠٠٠ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٤٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٧،٠٠٠ ١٥ مجموع الفصل رقم

١٢٥،٧١٣،٠٨٧ ٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣٧٤،٠٦٣تجھيزات فنية متخصصة١

١١٨،١٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٩٢،١٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٠،٤٩٢،١٨٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،٨٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٣٥،٣٣٢،١٨٨ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٣٣٢،١٨٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٥٨٩،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٦٦٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٨٦،١٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٣٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٩٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٩٢،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٧٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٦٧٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٩٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٤،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ٤٨٩،٠٨٧،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٨٩،٠٨٧،١٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٥٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف على امالك الدولة الخاصة 

٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٣٢،٢٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٢،٢٦٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية اليانصيب الوطني٥

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٤٣١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣١،٠٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم

٥٥٧،١١٥،٢٨٨ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٣٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٨،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢

١٥،٧٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

١٥،٧٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ١٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٠٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٠٨،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٩،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٠٨،١٦٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة الطرق٣

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٥٨،٦٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٠٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٣٧٥،٩٨٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٧٥،٩٨٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٠،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ٤٦٠،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٦٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٦،٦٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٨،٣٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٨٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٣،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،٢٦٨،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٢٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٢٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٢٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٤٣،٨٦٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣،٨٦٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٢،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٦٢،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

٧،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٥٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االبنية٢

٢،٢٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤٥،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٥٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٨٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٨٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ٨،١٧٧،٣٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،١٧٧،٣٥٠ ٥ مجموع الفصل رقم

٤٢٨،٥٢٢،٩٠٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٧٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٧٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٨،٣٧٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١١٣،٣٧٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٣،٣٧٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٠،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٢،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاء طرق٣

١،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

١،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

٥٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٥٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات كھربائية٥

٧٥،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٧٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦،٥٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٦٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٦٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٦،٠٠٠صيانة اخرى١

١٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٤،١١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٥٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١١٦،٢٤٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٦،٢٤٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٧،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ١٠٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٩٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٦،٩٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٨٠٦،٩٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٠٦،٩٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١١،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

١١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم

١١٧،٣٤٧،٣٢٠ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٤٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٤٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٨،٤٣٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٨٩،٤٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٩،٤٣٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٤،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١٤،٨٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،١٩٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٨١،٥٠٠ منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة 
المضافه

١،١٩٤،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٢٠٩،١٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٧٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي 
المركزي

٢،٧٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٩٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٤،١٨٤،١٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٤،١٨٤،١٢٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٤٩،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

١٤٩،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٢،٥٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٥٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٠٢،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ٤٧٧،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٧٧،٢٥٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٧٩،٨٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٧٩،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٤٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢١،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٤٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ١٦١،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٦١،٨٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١١،٢٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  مساھمة لمجلس اإلنماء واالعمار لمشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق 
الحريري الجامعية في الحدث

١١،٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ١١،٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٣٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١١،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٨٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٨٥٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٥٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم

١٧،٠٦٦،٦٠٥ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥٧٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٩٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٢٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٠٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ١،٥٢٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٢٤،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٦٥تجھيزات فنية متخصصة١

٣٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠١٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،١١٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٠٠صيانة اخرى١

٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،١٠٠مجموع البند  رقم

٧٢٥ ٤،٢١٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٢١٠ ٢ مجموع الفصل رقم

١،٥٢٨،٢١٠ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٩،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٥٠٣صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٥٠٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٤،٥٠٣مجموع البند  رقم

٤١١ ٦٤،٤٠٣ مجموع الوظيفة رقم

٦٤،٤٠٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري٢

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٧٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧١ ٨٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٩٠٤،٤٠٣ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٨،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

١٧٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،١٧٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٥٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٦،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االبنية٢

١٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٢٤٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٢٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٧٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ١٨،٦٣٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٦٣٧،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

١،٦٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١،٦٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

٢٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٢٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ١،٨٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٨٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٤١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤١،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم

٢٠،٤٧٨،٠٠٠ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة للبريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات اخرى٩

٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٥٧،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١٥٧،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٥٧،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٢،٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢،٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤٣٩،٩٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣٩،٩٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة اخرى٩

٦١٤،٥٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

منھا :

٢٠،٠٠٠،٠٠٠  تاريخ٨١٨٠ـ  تسديد سلفة الخزينة المعطاة لھيئة اوجيرو  بموجب المرسوم رقم   
لتأمين المازوت والمحروقات والمستلزمات االساسيه للتشغيل٢٠٢١/٨/٣٠

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢١/١٠/٢٩ تاريخ٨٤٢٢ـ   تسديد سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم  

٦١٤،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٦١٤،٨٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦١٤،٨٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١١،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
المصلحة االدارية المشتركة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٩،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٩،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

١،٠٥٤،٧٥٥،٠٠٠ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٩،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ٥٨٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٨٢،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٥٨٢،٠٠٠ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٣،٣٨٢تجھيزات للمعلوماتية١

٤٣،٣٨٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٣،٣٨٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥٢،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١٦٥،٨٨٢ مجموع الوظيفة رقم

١٦٥،٨٨٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١،٥٨١،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٨١،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٦٠٤،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٧٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

١١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٦١،٢٥٠مجموع البند  رقم

٨٥٢ ٢،٠٦٥،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٦٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٢،٢٣١،٣٨٢ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٢،٢٥٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٢،٢٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤

٤١٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٤ ٢،٦٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٥٢٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١٧١،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٣٩،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٥،٧٣٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٧٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٧٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،٧٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٠ ١٠،٥٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦٢ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١٠،٥٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٨٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨٨تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٥٢٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٦،٥٢٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٢٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ١٥٧،٠٢٦ مجموع الوظيفة رقم

١٥٧،٠٢٦ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١،٥٧٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٥٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ١،٦٨٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٨٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٣١٢،٣٦٨،٠٢٦ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١١٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١١٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٦٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٨١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ٦٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦٩٠،٠٠٠ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر 
النفقات المتعلقه به

٦،٠٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧،٥٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،٠٨٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٦،١٣٥،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،١٣٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩

٢،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

١٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

١٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٩٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٩٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٩١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٧٥،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٥،٢٦١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٢٦١،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم

١١،٣٩٦،٥٠٠ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ٦،٣٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٣٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦،٣٦٥،٠٠٠ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٣١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٣١٥،٠٠٠ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ١١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١١٠،٠٠٠ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢١ ١٨٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨٨،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٨٨،٠٠٠ ٢٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٩٤٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٤٠،٥٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٩٤٠،٥٠٠ ٢٥ مجموع الباب  رقم

٢ ٣،١٥٥،٥٦٢،٧٤٤مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

اعمال الضم والفرز١٠٦
االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٧،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ٧،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٦ مجموع الفصل رقم

٧،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الدفاع الوطني١٠
إزالة القنابل العنقودية١١٢
الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٢بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠٠٠،٠٠٠ ١١٢ مجموع الفصل رقم

٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٠ مجموع الباب  رقم

٣ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الجزء  رقم



 

 

  

 

 0202/ 1قرار المجلس الدستوري رقم:    

 0202/  1/ 5تاريخ 

 

                    0200/و/11المراجعة رقم: 

 

  

 

المستدعون: النواب: بوال يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد 

 الياس جرادة، جميل السيد.المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، 

 

)قانون الموازنة العامة للعام 15/11/0200تاريخ  12القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 

 .15/11/0200تاريخ 94(،المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 0200

 

  

 

، رئيسه القاضي برئاسة 5/1/0202ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 

طنوس مشلب وحضور األعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، 

 عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

 

 بعد االطالع على المراجعة وعلى التقرير،

 

 وبعد التدقيق والمذاكرة،

 

سجلت لدى قلم  01/11/0200ؤهم أعاله، قدموا مراجعة بتاريخ تبين ان السادة النواب المذكورة أسما

/ تاريخ 12/و طلبوا فيها وقف مفعول القانون النافذ حكما رقم 11هذا المجلس تحت الرقم 

تاريخ  94( المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 0200)قانون الموازنة العامة للعام  15/11/0200



 

ئيا ، واالخذ عند االقتضاء بالتحفظات التفسيرية المبينة فيها، وأدلوا ، وابطاله كليا او جز15/11/0200

 باألسباب اآلتية:

 

أوالً: مخالفة القانون المطعون فيه لألصول الدستورية في اقراره ونشره المنصوص عليها في المواد 

 من الدستور وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها. 18و19و12و20

 

من القانون المطعون فيه لناحية السنة المحددة  11ثانياً: االلتباس وعدم وضوح الفقرة الثانية من المادة 

 فيها بخصوص تسديد باقي المتوجبات االستشفائية والمدرسية لمتقاعدي االسالك العسكرية واألمنية.

 

من الدستور ومبدأ فصل  15و12من القانون المطعون فيه احكام المادتين  18ثالثاً: مخالفة المادة 

السلطات وانتهاكها استقاللية المجلس الدستوري وإغفالها لصيغة جوهرية تتعلق بأخذ موافقة المجلس 

 الدستوري عليها او اقله استطالع رأيه بشأنها.

 

من القانون المطعون فيه مبدأي المساواة والعدالة االجتماعية وقوة القضية  01رابعاً: مخالفة المادة 

لمحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، وانتهاكها لمبدأي استقاللية القضاء والفصل بين ا

 من الدستور كونها من فرسان الموازنة. 12السلطات، فضال عن مخالفتها احكام المادة 

 

 من الدستور كونها من فرسان 12من القانون المطعون فيه احكام المادة  00خامساً: مخالفة المادة 

الموازنة، ومخالفتها أصول التشريع والمبادئ الدستورية كونها ملتبسة وغير واضحة في ظل احكام 

من ذات القانون، النها تمنح تفويضا ال يجيزه الدستور، ويخالف مبدأ فصل السلطات  111المادة 

 منه. 10و11والمادتين 

 

المحكمة لقرار المجلس الدستوري رقم  من القانون المطعون فيه قوة القضية 20سادساً: مخالفة المادة 

 والزاميتها، وذلك بصورة جزئية لناحية تاريخ بدء العمل بالمادة المذكورة. 10/4/0214تاريخ  02

 

من الدستور والمبادئ  10و11من القانون المطعون فيه احكام المادتين  59و 52سابعاً: مخالفة المادتين 

 ألنها تمنح تفويضا ال يجيزه الدستور.الدستورية بما فيها مبدأ فصل السلطات 

 

من القانون المطعون فيه مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية واالنماء المتوازن  10ثامناً: مخالفة المادة 

 منه. 8المنصوص عليها في البندين)ج( و)ز( من مقدمة الدستور وفي المادة 

 

لمبادئ ذات القيمة الدستورية بتقليلها وإضعافها من من القانون المطعون فيه ا 18تاسعاً: مخالفة المادة 

الضمانات المقررة في قوانين سابقة، وتضمنها لتفويض غير جائز دستوريا، ومخالفتها احكام المادتين 

من الدستور ومبدأ فصل السلطات ومبدأ األمان االجتماعي ومبدأ المساواة امام القانون، فضال  10و 11

من الدستور، إضافة  15موجبات حماية وصون الملكية العامة بمقتضى المادة عن مخالفتها لمقتضيات و

 الى غموضها وعدم وضوحها ومخالفتها قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها.

 

من القانون المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ذي القيمة الدستورية،  14( من المادة 0عاشراً: مخالفة البند )

 ضافة الة غموض هذا البند وعدم وضوحه.وا

 

من الدستور بإنقاصها من  02من القانون المطعون فيه احكام المادة  44أحد عشر: مخالفة المادة 

الضمانات المقررة سابقا للمتقاضيين ومخالفتها مبدأ العدالة االجتماعية، فضال عن مخالفتها مبدأي 

 من الدستور. 12احكام المادة  شيوع وسنوية الموازنة، وبالتالي مخالفتها



 

 

من الدستور كون  51و 11من القانون المطعون فيه احكام المادتين  111اثنا عشر: مخالفة المادة 

 مجلس النواب لم يقرها ولم يوافق عليها، إضافة الى غموضها وعدم وضوحها.

 

الدستور كونها من فرسان  من 12من القانون المطعون فيه احكام المادة  114ثالث عشر: مخالفة المادة 

 الموازنة وال تراعى مبدأ سنويتها.

 

أربع عشر: ابطال كل ما يراه المجلس الدستوري مخالفا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية في 

 القانون المطعون فيه.

 

برئاسة الرئيس وحضور كامل األعضاء،  22/11/0200وتبين أن المجلس الدستوري الملتئم بتاريخ 

 قرر باألكثرية، عدم وقف مفعول القانون المطعون فيه.

 

 بنـــــــــــاًء عليـــــه

 

 في الشــــكل:

 

من الدستور حصرت حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بدستورية  14حيث إن المادة  

 القوانين في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة أعضاء

 من مجلس النواب، وفي رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في األمور المتعلقة بطوائفهم.

 

وحيث انه سبق للمجلس الدستوري ان أبطل نيابة أحد الموقعين على المراجعة، السيد رامي فنج )قرار 

ة صف(، بتاريخ سابق لتاريخ تقديمها، ولم تعد له وبالتالي ال09/11/0200تاريخ  15/0200رقم 

 المطلوبة، فيقتضي إخراجه من المراجعة.

 

 .15/11/0200تاريخ  94وحيث ان القانون المطعون فيه جرى نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 

وحيث ان المراجعة موقعة من أحد عشر نائبا ومقدمة الى رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ 

القانون المطعون فيه في الجريدة الرسمية، ، ضمن مهلة خمسة عشر يوما التي تلت نشر 01/11/0200

 فتكون مستوفية لسائر شروطها الشكلية، ويقتضي قبولها في الشكل.

 

  

 

 في األســــاس:

 

في سبب الطعن األول: مخالفة القانون المطعون فيه لألصول الدستورية في إقراره ونشره  -1

وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس من الدستور  18و 19و 12، و20المنصوص عليها في المواد 

 الدستوري وإلزاميتها.

 

من الدستور وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس  18مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة  -أ

 الدستوري والزاميتها، بإقراره ونشره بدون قطع حساب،

 



 

لمالية النهائية لكل سنة يجب ان من الدستور نصت على ان "حسابات اإلدارة ا 18حيث ان المادة 

 تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة"،

 

وحيث ان قطع الحساب يعبر عن واقع تنفيذ الموازنة، وتحديدا، ارقام الواردات والنفقات والتوازن في 

ة، ويمّكن مجلس النواب من اتخاذ قرارات ما بينهما، ويعكس مدى االلتزام بخطة عمل السنة المنصرم

مبنية على معلومات حقيقية عند إقرار الموازنة أو تعديلها وفقا لمعطيات مالية واقتصادية واكتشاف 

 مكامن الخلل في المالية العامة، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب،

 

يق القضائية، وبشكل خاص، ديوان المحاسبة، تدق وحيث إن انجاز الحسابات المالية يتيح لهيئات الرقابة

أوضاع المالية العامة، ويمّكن السلطة االشتراعية من القيام بوظيفتها الرقابية في الشق المالي من خالل 

 مراقبة الحكومة ومحاسبتها،

 

س لوحيث انه، وفقا ألحكام الدستور، تجري مناقشة وإقرار الحسابات المالية للسنة المنصرمة في مج

 النواب قبل إقرار موازنة السنة الالحقة ونشرها،

 

من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ان "يصدق المجلس أوال على قطع  111وحيث ان المادة 

 الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة، وفي النهاية، على موازنة الواردات،

 

قطع الحساب الى مجلس النواب ليوافق عليه قبل نهاية كل  وحيث إنه يتوجب على الحكومة أن تحيل

 عام ليبرئ ذمتها،

 

وحيث ان قطع الحساب هو األداة األساسية لديوان المحاسبة إلجراء التدقيق في الحسابات العامة وفي 

دام ختنفيذ الموازنة، كما هو األداة األساسية لمجلس النواب للقيام بدوره في المراقبة واالشراف على است

 السلطة التنفيذية لألموال العامة،

 

وحيث إن إقرار الموازنة بدون قطع حساب يعطل دور ومسؤوليات السلطة التشريعية وديوان 

المحاسبة، ويعطل بالتالي الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور، بالسلطتين التشريعية والقضائية، 

 ة جدية على تلك الموازنة،ويجعل السلطة التشريعية عاجزة عن ممارسة رقاب

 

وحيث ان الحكومات المتعاقبة تقاعست، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، عن وضع قطع حساب سنوي 

وفقا لألصول ووفق ما نص عليه الدستور، وتخلفت عن وضع موازنات عامة سنوية وفقا لما نصت 

كما تقاعس مجلس النواب  من الدستور، منذ ذلك التاريخ أيضاً، 18و 18و 15و 19و 12عليه المواد 

عن القيام بدوره األساسي في مراقبة الحكومة وإلزامها بوضع قطع حساب سنوي واعداد موازنة عامة 

سنوية، وتخلى بالتالي، هو والحكومة، عن القيام بالصالحيات التي اناطها بهما الدستور، ما خلق حالة 

 شاذة، وألحق ضررا فادحا بالمصلحة الوطنية العليا،

 

اعتبر ان عدم وضع قطع الحساب يشكل حالة  0/0211وحيث ان المجلس الدستوري في قراره رقم 

شاذة، وأنه يقتضي الخروج منها سريعاً ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور 

 وقانون المحاسبة العمومية،

 

الدستور وتجاوزاً لتوجيه  18وحيث إذ كان االستمرار في غياب قطع الحساب يشكل مخالفة للمادة 

المجلس الدستوري، اال انه يبقى من الضروري البحث فيما إذا كان ذلك يوجب بشكل حتمي إبطال 

 قانون الموازنة،



 

 

وحيث انه ال يجوز ان تحول الحالة الشاذة المنوه عنها أعاله دون وضع موازنة عامة نظرا ألهميتها 

 التي ال غنى للدولة عنها،

 

م المالية العامة في الدولة هو ركيزة االنتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهو ال يتحقق وحيث ان انتظا

 اال في اطار الموازنة العامة،

 

من احكامه على انه " كل سنة، في بدء عقد تشرين األول، تقدم  12وحيث إن الدستور نص في المادة 

ا عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخله

 بندا بندا"،

 

منه على تخصيص  20وحيث ان الدستور منح الموازنة موقعا استثنائيا، نظرا ألهميتها، فنص في المادة 

جلسات العقد الثاني لمجلس النواب للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، واذا لم 

روع الموازنة قبل االنتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية، يبت المجلس نهائيا في مش

باالتفاق مع رئيس الحكومة ، دعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة 

 درس الموازنة، وإذا انقضى العقد االستثنائي هذا ولم يبت مشروع الموازنة نهائياً فلمجلس الوزراء ان

يتخذ قرارا، يصدر على أثره مرسوم عن رئيس الجمهورية، يجعل بموجبه مشروع الموازنة بالشكل 

 من الدستور(، 18الذي قدّم به الى المجلس النيابي مرعيا ومعموال به )المادة 

 

وحيث انه نظرا لما لقانون الموازنة من أهمية، فقد نص الدستور على اقراره بمرسوم يتخذ في مجلس 

ء بدون موافقة السلطة االشتراعية، اذا لم تقره ضمن المهلة المحددة، على الرغم من ان الدستور الوزرا

 حصر إقرار القوانين بالسلطة االشتراعية،

 

وحيث انه ونظراً، للمفاعيل السلبية التي تترتب على الدولة تبعاً لعدم إقرار الموازنة والتي تؤدي الى 

از الدستور حل مجلس النواب، في حال رده الموازنة برمتها بقصد فوضى في المالية العامة، فقد أج

 (،9الفقرة  85شل يد الحكومة عن العمل )المادة 

 

وحيث ان قطع الحساب اعتمد من اجل تحديد الخلل في تنفيذ موازنة سابقة واالسترشاد به لوضع 

لم تعتمد الموازنة من اجل موازنة لسنة قادمة، وبالتالي اعتمد وضع قطع الحساب من اجل الموازنة و

 قطع الحساب،

 

وحيث انه، نظرا لألهمية االستثنائية التي أوالها الدستور للموازنة العامة، ال يجوز للحالة الشاذة 

، على أن 0200المتمثلة بغياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 

ة هذه ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور يجري سريعا الخروج من الحالة الشاذ

 وقانون المحاسبة العامة لعودة المالية العامة الى االنتظام،

 

وحيث انه تبعا لما تقدم، ال يرى المجلس ما يوجب ابطال القانون المطعون فيه لعدم سبقه بقطع الحساب 

ى إطالق يد الحكومة في االنفاق دون تحديد أي ألن البديل، أي عدم إقرار الموازنة ونشرها، يؤدي ال

 سقف له، ما يشكل خلالً أكبر في النظام العام المالي ويلحق ضرراً فادحاً بمصالح البالد العليا،

 

وحيث إنه من جهة ثانية، ال يصح التوقف عند السبب المدلى به في ما يتعلق بمخالفة القانون المطعون 

والزاميتها  0/0202و 0/0211تجة عن قراري المجلس الدستوري رقم فيه لقوة القضية المحكمة النا

من نظامه الداخلي والتي نصت على ان  50من قانون انشائه والمادة  12المنصوص عليها في المادة 



 

القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات 

 ية واإلدارية،العامة وللمراجع القضائ

 

وحيث إن قوة القضية المحكمة تقتصر مبدئيا على الفقرة الحكمية من القرار دون األسباب التي بنيت 

عليها، ما لم تكن تلك األسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا وتشكل الركن األساسي والدعامة 

 الالزمة لها،

 

،  يتبين انهما اتبعا نهجاً 0/0202و 0/0211رقم وحيث انه من مراجعة قراري المجلس الدستوري 

ارشادياً وتوجيهياً حيث دعيت السلطة العامة الى الخروج دون تباطؤ من هذه الحالة الشاذة المتمثلة في 

عدم وضع قطع الحساب توخياً لعودة المالية العامة لالنتظام إذ ورد في القرار األول حرفياً انه " ال 

لمتمثلة في عدم وضع قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة يجوز للحالة الشاذة ا

، على ان يجري سريعا ودون تباطؤ الخروج من الحالة الشاذة هذه ووضع قطع 0211العامة للعام 

حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية..."، واعتبر القرار الثاني انه 

ن صدور قانون الموازنة ونشره دون قطع الحساب في ظل الظروف االستثنائية التي كانت ال ضير م

ساندة دون ان تتضمن أي من الفقرتين الحكميتين وجوب إبطال قانون الموازنة لعدم سبقه بقطع 

 الحساب.

 

ه القانوني محلوحيث انه، تبعا لكل ما تقدم، فان ما تدلي به الجهة المستدعية لهذه الناحية يكون في غير 

 والواقعي الصحيح، ما يستوجب رده.

 

  

 

من الدستور، بإقراره خارج المهل  12و 20في مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادتين  -ب

الدستورية في نهاية السنة المالية وبناء على تقديرات غير صحيحة ما ينفي عنه وصف قانون الموازنة 

 نة.ويجعله تشريعا لفرسان والمواز

 

حيث ان المهل الدستورية مرتبطة بالشرعية الدستورية وبمبدأ األمان التشريعي، وليست مجرد 

 إجراءات ذات طابع تنفيذي، ويقتضي التقيد بها في سبيل استقرار المنظومة القانونية.

 

من الدستور نصت على تخصيص جلسات العقد الثاني لمجلس النواب، التي تبدأ  20وحيث ان المادة 

وم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين األول، للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل ي

 كل عمل آخر،

 

من الدستور نصت على انه في كل سنة في بدء عقد تشرين األول، تقدم الحكومة  12وحيث إن المادة 

 قترع على الموازنة بندا،لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، وي

 

من الدستور أوجبت ارسال مجلس الوزراء مشروع الموازنة الى مجلس النواب  18وحيث ان المادة 

قبل عقده الثاني بخمسة عشر يوما على األقل، لكي يتمكن من إصدار الموازنة بمرسوم إذا لم تقر في 

 مجلس النواب قبل نهاية شهر كانون الثاني،

 

ع الدستوري حدد هذه المهل إلعداد مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء، ودرسه وحيث ان المشتر

 واقراره في مجلس النواب، من اجل الحفاظ على انتظام المالية العامة وتحقيقا للمصلحة الوطنية،

 



 

 ،وحيث ان تحديد المهل الدستورية بشأن الموازنة، يهدف الى منع التباطؤ في اعدادها ودرسها وإقرارها

 لما لذلك من أثر خطير على المالية العامة وانتظامها،

 

وحيث انه ال وجود ألية ظروف تحول دون التقيد بالمهل الدستورية بشأن اعداد مشروع الموازنة للعام 

 ، ودرسه واقراره.0200

 

خالفة موحيث ان عدم تقيد السلطتين االجرائية واالشتراعية بالمهل الدستورية المذكورة أعاله أدى الى 

احكام الدستور وبالتالي عدم انتظام المالية العامة، والى التمادي في االنفاق على أساس القاعدة االثني 

 منه، 18عشرية خالفا لما نص عليه الدستور في المادة 

 

 وحيث ان وضع موازنة عامة سنوية واجب فرضه الدستور،

 

لمهل المنوه عنها أعاله، ال يجوز ان يحول دون وحيث إن عدم تقيد السلطتين االجرائية واالشتراعية با

 إقرار الموازنة الرتباطها بانتظام المالية العامة وبالمصلحة الوطنية العليا،

 

وحيث ان الغاية من المهل التي حددها الدستور بشأن الموازنة هي تجنب التباطؤ في اعدادها ودرسها 

ب الدستور أية نتائج رادعة في حال عدم التقيد وإقرارها واصدارها ووضعها موضع التنفيذ، ولم يرت

 بها من السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً كما هو الحال في القضية الحاضرة،

 

وحيث انه يترتب على ما تقدم، ان عدم التقيد بالمهل الدستورية ال يشكل سببا إلبطال موازنة العام 

كما مّر بيانه، االمر الذي يقتضي معه رد السبب  ، ألن البديل هو الفوضى العارمة في االنفاق0200

 المدلى به لهذه الجهة.

 

  

 

 من الدستور 19في مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادة  -ج

 

من الدستور تنص على أنه "ال يجوز للمجلس في خالل المناقشة بالميزانية وبمشاريع  19حيث إن المادة 

ائية ان يزيد االعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية االعتمادات اإلضافية او االستثن

المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة االقتراح. غير انه يمكنه بعد 

 االنتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة االقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة"،

 

من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه " ال يجوز ادخال أي زيادة على مشروع  14ادة كما ان الم

الموازنة، او مشاريع االعتمادات اإلضافية، خالل المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس 

 النواب، إال بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء"،

 

المشترع في الحالتين المشار اليهما أعاله انصرفت الى تكريس مبدأ التوازن بين تقديرات وحيث إن نية 

 من قانون المحاسبة العمومية(. 18النفقات وما يقابلها من تقديرات الواردات )المادة 

 

وحيث إنه يستفاد من أحكام المادتين المذكورتين المتعلقة بمبدأ التوازن الذي يرعى، مع جملة أخرى 

ن المبادئ، إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها، انها تضع قيداً على مجلس النواب، م

خالل المناقشة في مشروع الموازنة، بحيث تحظر عليه زيادة االعتمادات المقترحة في هذا المشروع، 

 لمناقشة،سواء بصورة تعديل يدخله عليها، أو بطريقة االقتراح قبل االنتهاء من تلك ا



 

 

وحيث إن الجهة المستدعية تدلي بأنه، وخالل المناقشة في قانون الموازنة المطعون فيه، زاد مجلس 

النواب االعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة الحكومة، المحال اليه ال بل زادها بصورة إضافية، 

القول بأن هذه الطريقة المعتمدة على الزيادة الحاصلة أساساً لدى لجنة المال والموازنة، وتخلص الى 

في إقرار هذه االعتمادات تخالف الدستور، األمر الذي يستوجب إبطالها، دون ان تحدد مقدار 

االعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة وال قيمة الزيادة المدعى حصولها من لجنة المال والموازنة 

 لعامة،وال الزيادة التي حصلت أثناء المناقشة في الهيئة ا

 

وحيث ان ما ورد في استدعاء المراجعة لجهة مخالفة مبادئ وأصول التشريع المالي، لم يبين بوضوح 

مكمن المخالفة الدستورية التي تضمنتها المواد المطعون فيها ومدى هذه المخالفة، وماهيتة االعتمادات 

 المدعى زيادتها ما يدل على عدم جدية الطعن لهذه الناحية ويوجب رده.

 

       

 

من القانون  11في سبب الطعن الثاني: االلتباس وعدم الوضوح الذي يشوب الفقرة الثانية من المادة 

المطعون فيه لناحية السنة المحددة فيها بخصوص تسديد باقي المتوجبات االستشفائية والمدرسية 

 لمتعاقدي األسالك العسكرية واألمنية.

 

 نون المطعون فيه تنص على ما يلي:من القا 11حيث ان المادة        

 

"توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية        

ً االعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في باب وزارة الصحة العامة المخصصة للمعالجة في  معا

 ألطباء في القطاع الخاص.المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع ا

 

تنقل وتوزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية        

معاً، االعتمادات المرصدة في باب احتياطي الموازنة للتقديمات االجتماعية واالستشفائية، لتسديد باقي 

 ".0200الك العسكرية واألمنية عن عام المتوجبات االستشفائية والمدرسية لمتعاقدي األس

 

 وحيث ان النص المطعون فيه يتناول:

 

من جهة عالقة وزارة الصحة العامة مع المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع -

األطباء في القطاع الخاص، وطريقة استعمال االعتمادات المرصدة لهذه الغاية من موازنة الوزارة 

 المذكورة.

 

ومن جهة أخرى، المتوجبات االستشفائية والمدرسية لمتعاقدي األسالك العسكرية واألمنية عن العام -

)عام الموازنة المطعون فيها(، فيرصد لها، في باب احتياطي الموازنة، االعتمادات المطلوبة  0200

 لتغطية التقديمات االجتماعية واالستشفائية الباقية.

 

كون، بذلك قد تطرق الى حالتين مختلفتين: وضع المؤسسات والمستشفيات وحيث ان المشترع ي       

واألطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة فرصد لها االعتمادات الالزمة في الموازنة العائدة لوزارة 

الصحة العامة، ووضع متعاقدي األسالك العسكرية واألمنية وما يعود لهم من تقديمات، مخصصا لهم 

 ، عمالً بمبدأ سنوية الموازنة،0200مادات في باب احتياطي الموازنة، وذلك عن العام ما يلزم من اعت

 



 

وحيث انه ينبغي التفريق بين النصوص التشريعية غير الدستورية التي تستدعي االبطال، وبين        

 لدستور،لالنصوص األخرى التي قد تكون مغايرة لبعض المبادئ القانونية، دون ان ينتج عنها أي خرق 

 

وحيث انه ال رقابة للمجلس الدستوري على النص التشريعي ما لم ينطِو على مساس بالمبادئ        

 الدستورية،

 

من  11وحيث انه لجهة االدالء بعدم وضوح النص المطعون فيه او عدم فقهه، يتبين ان المادة        

بيانه أعاله، والطريقة الواجب اتباعها قانون الموازنة حددت بشكل واضح اطار العمل بها، كما تم 

للمعالجة، بصورة نافية للغموض، علما بأنه من المعتمد في االجتهاد الدستوري ان عدم وضوح القانون 

 المالي او عدم فقهه ال يؤديان الى ابطاله إال عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدداً لمعناه،

 

المطعون فيه، ما يتعارض مع أحكام الدستور، علما من القانون  11وحيث انه ليس في المادة        

بأنه ال يمكن للمجلس الدستوري ان يحل نفسه مكان المشترع في وضع القوانين والنصوص التي يراها 

مناسبة أو ان يتدخل في مالءمة هذه النصوص، هذه المالءمة التي تبقى حكراً على المشترع وحده، إال 

انه يعود للمشرع ان يقدر بحرية ظروف كل قضية وطريقة الحل في حال وجود خطأ فادح ما يعني 

 المناسبة لها،

 

 وحيث انه يترتب على ما تقدّم، رد ما أدلت به الجهة الطاعنة لهذه الناحية.       

 

من الدستور  15و 12من القانون المطعون فيه أحكام المادتين  18في سبب الطعن الثالث: مخالفة المادة 

لطات وانتهاكها الستقاللية المجلس الدستوري، واغفالها لصيغة جوهرية تتعلق بأخذ ومبدأ فصل الس

 موافقة المجلس الدستوري، أو أقله استطالع رأيه بشأنها

 

 08من القانون المطعون فيه نصت على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادتين  18حيث ان المادة        

الصادر بتاريخ  19484لتنفيذ: بموجب المرسوم رقم من مشروع القانون الموضوع موضع ا 08و

على االعتمادات  08)قانون المحاسبة العمومية(، ال تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة  02/10/1482

المرصدة في موازنة المجلس الدستوري، حيث يمكن نقل االعتمادات من بند الى آخر بقرار من رئيس 

من قانون الموازنة العامة  8ر المالية، وذلك قياساً  على ما أقرته المادة المجلس الدستوري وموافقة وزي

المتعلقة بالقروض والهبات التي أعطت الوزير المختص ووزير المالية صالحية النقل من  0218للعام 

 بند الى بند".

 

 08و 08من الدستور، والمادتين  15و 12وحيث انه يقتضي بحث الموضوع في ضوء المادتين        

 ،19484/82من المرسوم رقم 

 

من الدستور نصت على انه "في كل سنة، في بدء عقد تشرين األول، تقدم  12وحيث ان المادة        

الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة 

 بنداً بنداً".

 

الدستور تنص على انه "ال يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي اال بقانون من  15كما وان المادة        

خاص. اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار 

صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على ان 

االعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على  ال تتجاوز هذه

 موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك".



 

 

المذكورة تتعلق باالقتراع على الموازنة، بنداً بنداً  12وحيث انه يستفاد مما تقدّم، ان أحكام المادة        

ل موضوع فتح االعتمادات االستثنائية بموجب قانون في الظروف من الدستور تتناو 15فيما المادة 

 العادية، وموضوع فتح االعتمادات االستثنائية ونقل االعتمادات بمرسوم في الظروف الطارئة،

 

 19484وحيث ان قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم        

المطعون  18منه اللتان تعطف عليهما المادة  08و 08سيما المادتان ، وال1482كانون األول  22تاريخ 

 فيها، ينص على ما يلي:

 

من هذا القانون، ال تنقل االعتمادات من بند الى آخر اال  08(: "مع مراعاة أحكام المادة 0) 08المادة -

 بقانون"،

 

تطبيق القاعدة المنصوص عليها في من القانون المطعون فيه ترمي الى عدم  18وحيث ان المادة        

من قانون المحاسبة العمومية على االعتمادات المرصدة في موازنة المجلس  08الفقرة الثانية من المادة 

الدستوري بحيث يمكن نقل االعتمادات من بند الى آخر بقرار من رئيس المجلس الدستوري وموافقة 

التي أعطت الوزير  0218من قانون الموازنة للعام  8دة وزير المالية، وذلك قياساً على ما أقرته الما

 المختص ووزير المالية صالحية النقل من بند الى بند".

 

وحيث ان رئيس المجلس الدستوري يمارس الصالحيات المالية واإلدارية التي تنيطها القوانين        

من قانون النظام الداخلي رقم  01واألنظمة بالوزير، باستثناء الصالحيات الدستورية، عمال بالمادة 

092/0222، 

 

وحيث إن المجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة تتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية، ويضع     

 رئيسة مشروع الموازنة الخاصة به التي تقرها الهيئة العامة للمجلس،

 

 االستقاللية المالية الواسعة التي يتمتعكما ان رئيس المجلس يقوم بمهام مراقب عقد النفقات ما يؤكد 

بها المجلس، ورئيسه، فضالً عن ان نقل االعتماد من بند الى بند ليس له أي مفعول على انتظام المالية 

 العامة،

 

وحيث انه يحق للسلطة التشريعية تعديل القانون الذي سبق وأقرته، شرط عدم مخالفة الدستور        

 دستورية.والمبادئ ذات القيمة ال

 

من  08من القانون المطعون فيه، بعدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  18وحيث ان المادة        

قانون المحاسبة العمومية على االعتمادات المرصدة في موازنة المجلس الدستوري، بإجازتها نقل 

من  15و 12ال تخالف المادتين  االعتمادات من بند الى آخر، بقرار من رئيس المجلس ووزير المالية،

 الدستور،

 

وحيث انه ال يصح التوقف عند ما أدلي به لجهة االخالل باستقاللية المجلس الدستوري او لجهة        

اغفال صيغة جوهرية تتعلق بأخذ موافقتة او استطالع رأيه لعدم وقوعه موقعه القانوني الصحيح 

باستقاللية المجلس، كونه اجراء تنفيذياً لالعتمادات المرصدة باعتبار ان التدبير المطعون فيه ال يمس 

المطعون فيها بناء لطلب المجلس الدستوري لضرورات  18في موازنته، وقد تم ادراجه في المادة 

 العمل فيه،

 



 

المذكورة ليست اذاً من النصوص التي تتعرض او تنتقص من استقاللية  18وحيث ان المادة        

ري، إنما على العكس تندرج في إطار تعزيز الصالحيات المالية، لرئيسه وتكون بالتالي المجلس الدستو

 متوافقة مع أحكام الدستور وغير مستوجبة االبطال.

 

 المطعون فيها تكون بالتالي متوافقة وأحكام الدستور وغير مستوجبة االبطال. 18وحيث ان المادة        

 

من القانون المطعون فيه مبدأي المساواة والعدالة االجتماعية،  01ادة في سبب الطعن الرابع:  مخالفة الم

ومخالفتها قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، وانتهاكها لمبدأي استقاللية 

من الدستور كونها من فرسان  12القضاء والفصل بين السلطات، فضال عن مخالفتها ألحكام المادة 

 الموازنة:

 

من القانون المطعون فيه تنص على اجراء تسوية على التكاليف غير المسددة  01حيث ان المادة        

وما قبل، المعترض  0202المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة عن أعمال العام 

قيمة التسوية ، بحيث تحدد 21/2/0200عليها أمام لجان االعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 

بخمسين بالمئة من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت 

 متوجبة أو إذا كان قد تم تقسيط هذه الضريبة، فيحسم الجزء المسدد منها سابقاً،

 

لفين تخلفوا المذكورة أعاله، أعفت مك 01وحيث ان التسوية الضريبية المنصوص عليها في المادة        

عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون، من جزء من هذه الضرائب، 

بينما سدد المكلفون الذين هم في موقع قانوني مماثل لهم الضرائب المتوجبة عليهم بكاملها التزاماً منهم 

 بتنفيذ القانون،

 

في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز او  وحيث انه ينبغي التقيد بمبدأ المساواة       

تفضيل وفق ما جاء في الفقرة )ج( من مقدمة الدستور، ووفق ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور 

التي جاء فيها "ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية 

 ض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم"،ويتحملون الفرائ

 

وحيث ان الدستور، في الفقرة )ج( من مقدمته، جعل العدالة االجتماعية والمساواة ركنين من        

 أركان الجمهورية الديمقراطية البرلمانية اللبنانية،

 

نهم وحسب، انما ميّز بيمن القانون المطعون فيه، لم يميز بين اللبنانيين  01وحيث ان نص المادة        

لصالح متخلفين عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم بموجب القانون، وأعفاهم من جزء 

 منها، بينما التزم مواطنون، في موقع قانوني مماثل لهم، بتسديد ما عليهم ضمن المهل المحددة،

 

نون المطعون فيه تتعارض مع مفهوم وحيث ان التسوية الضريبية المنصوص عليها في القا       

العدالة االجتماعية النها لم تساِو بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي مبدأ 

 العدالة االجتماعية،

 

من القانون المطعون فيه من شأنها تشجيع  01وحيث ان التسوية الضريبية، كما وردت في المادة        

التخلف عن تسديد الضرائب المتوجبة عليهم، وحمل الذين دأبوا على االلتزام بتأدية  المواطنين على

واجبهم الضريبي، على التهرب من تسديد الضرائب المتوجبة عليهم، أمالً بصدور قوانين اعفاء 

 ضريبي الحقاً،

 



 

ين ومبدأ المواطنوحيث ان قانون التسوية الضريبية فضال عن انه يتعارض مع مبدأ المساواة بين        

العدالة الضريبية، فانه يؤدي الى التفريط بالمال العام، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة، في 

وقت تزاد فيه الضرائب والرسوم على سائر المواطنين من أجل تغذية الموازنة وتخفيض العجز 

 المتنامي فيها،

 

من قانون الموازنة العامة ال عالقة له بالموازنة،  01ادة وحيث فضال عما تقدّم ان ما تضمنته الم       

ال لجهة تقدير النفقات والواردات، وال لجهة تنفيذ الموازنة، وال لجهة مبدأ سنوية الموازنة، وتعتبر 

 بالتالي من فرسان الموازنة،

 

تباقاً لقرارات لجان المذكورة تمثل اس 01وحيث ان الجهة المستدعية تدلي أيضاً، ان أحكام المادة        

 االعتراضات على الضرائب وتسوية لنزاعات عالقة أمامها قبل البت بها،

 

وحيث ان لجان االعتراضات على الضرائب هي لجان ذات صفة قضائية وفق ما يستفاد من        

 ه،وتعديالت 11/11/0221تاريخ  99وما يليها من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  122أحكام المادة 

 

وحيث ان المجلس الدستوري أخضع اللجان ذات الصفة القضائية بتشكيلها وأعمالها وقراراتها        

ً استقالليتها عمالً بمبدأ الفصل بين  02للضمانات المنصوص عليها في المادة  من الدستور فارضا

ورقم  8/1/0219، تاريخ 8/0219السلطات المكرس دستوراً، وفق ما قضى به في القرارين رقم 

 ،22/2/0218تاريخ  2/0218

 

، بأنه ال يجوز 18/10/0210تاريخ  0/0210وحيث ان المجلس الدستوري قضى في قراره رقم        

للسلطة االشتراعية ان تستبق قرار القضاء بشأن نزاع معروض عليه، ووضع قانون يتناول هذا النزاع، 

 ة،القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطتين االشتراعية والقضائيواال كان مخالفاً لمبدأ استقاللية السلطة 

 

من القانون المطعون فيه استبقت قرارات هذه اللجان وفرضت تسوية على  01وحيث ان المادة        

نزاعات عالقة أمامها، قبل البت بها، مخالفة مبدأي استقاللية القضاء وفصل السلطات المرعيين باحكام 

 دستور والفقرة )ه( من مقدمته.من ال 02المادة 

 

 مستوجبة االبطال. 01وحيث انه لكل هذه األسباب تكون المادة  

 

من الدستور،  12من القانون المطعون فيه أحكام المادة  00في سبب الطعن الخامس: في مخالفة المادة 

ر ملتبسة وغيكونها من فرسان الموازنة، ومخالفتها ألصول التشريع والمبادئ الدستورية، كونها 

من ذات القانون، وألنها تمنح تفويضاً ال يجيزه الدستور، ويخالف  111واضحة في ظل أحكام المادة 

 من الدستور. 10و 11مبدأ فصل السلطات والمادتين 

 

المتعلق  9/0/0225تاريخ  880من القانون المطعون فيه تضمنت تعديل القانون رقم  00حيث ان المادة 

رامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب بحيث يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم بتحديد تسوية الغ

التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عمال بقوانين الضرائب والرسوم 

ء االمباشرة وغير المباشرة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم، ىسو

المترتبة بموجب التكليف الذاتي أو بموجب تكاليف تصدرها اإلدارة الضريبية بتاريخ سابق لنشره، مع 

 تخفيض قدره.

 



 

لغاية نشر  11/12/0214من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خالل الفترة من  122%-       

 هذا القانون.

 

 .11/12/0214الحاصلة بتاريخ سابق ل  عن الغرامات الناتجة عن المخالفات 42%-       

 

وإال وجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات، وال يمكن اجراء تسوية كما أعطت المادة        

ايضا وزير المالية إمكانية اجراء تسوية على الغرامات التي تترتب بتاريخ الحق لنشر القانون وفق  00

 شروط معينة.

 

تاريخ  880ليه تضمن ادخال تعديالت على احكام القانون رقم وحيث ان النص المشار ا

)تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب(، وقد تضمن تخفيضا 9/0/0225

 في الغرامات واجازة تسويات بشأن المخالفات الضريبية.

 

 وحيث ان قانون الموازنة يتضمن، بصورة أساسية تقدير الواردات والنفقات.

 

وحيث ان قانون المحاسبة العمومية نص على ان قانون الموازنة العامة هو النص المتضمن إقرار 

السلطة االشتراعية لمشروع الموازنة، ويحتوي على احكام أساسية وعلى احكام خاصة تقتصر على 

في الحالة  اما له عالقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، ومنها ما يتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية، كم

 الحاضرة، او استحداث ضرائب جديدة.

 

كما ورد خطأ  111)وليس المادة  118و 00وحيث انه، لجهة عدم الوضوح الناجم عن تطبيق المادتين 

يعتبر نصا  00في االستدعاء(، فان هذين النّصين يكمالن بعضهما البعض باعتبار ان نص المادة 

وتحصلها مديرية المالية العامة، فيما النص الوارد في المادة خاصا بالضرائب والرسوم التي تحققها 

 يشكل قانونا عاما يتناول الغرامات العائدة لبقية اإلدارات والمؤسسات العامة. 118

 

وحيث ان االجتهاد الدستوري مستقر على ان عدم وضوح القانون المالي او عدم فقهه ال يؤدي الى 

 مبددا معناه األمر غير المتوفر راهناً.إبطاله اال عند تجاوزه حدا مفرطا 

 

 وحيث تبعاً لما تقدّم يكون طلب االبطال المسند الى هذا السبب مردوداً.

 

من القانون المطعون فيه قوة القضية المحكمة لقرار  20في سبب الطعن السادس: في مخالفة المادة 

رة جزئية، لناحية تاريخ بدء والزاميتها، وذلك بصو 10/4/0214تاريخ  02المجلس الدستوري رقم 

 العمل بالمادة المذكورة:

 

من القانون المطعون فيه لعدم إعطائها مفعوالً رجعياً  20حيث إن الجهة المستدعية تطلب إبطال المادة 

 ،10/5/0214تاريخ  02عمال بقرار المجلس الدستوري رقم  0202لتاريخ نفاذ موازنة عام 

 

 يلي:تنص على ما  20وحيث ان المادة 

 

وتعديالته )قانون  10/8/1454تاريخ  199من المرسوم االشتراعي رقم  51"ويلغى من أحكام المادة 

من القانون ذاته  58ضريبة الدخل( إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل، ويعاد العمل بأحكام المادة 

ن الموازنة العامة لعام )قانو21/8/0214تاريخ  199من القانون رقم  91قبل تعديالتها بموجب المادة 

0214،) 



 

 

 منه". 102ويعمل بهذه المادة فور نشر القانون المطعون فيه في الجريدة الرسمية عمال بالمادة 

 

، المومأ اليه تضمن لهذه الناحية 10/4/0214تاريخ  02/0214وحيث ان قرار المجلس الدستوري رقم 

 ما حرفيته:

 

من القانون  91والمادة  98( من المادة 9والبند ) 02المادة  "حيث ان ابطال التعديالت التي ادخلتها

موضوع الطعن، على قانون ضريبة الدخل، من شأنه أن يؤدي الى انعكاسات سلبية جداً على المدة 

التي يحكمها مبدأ سنوية الموازنة، وبالتالي على االنتظام المالي العام،  0214المتبقية من موازنة العام 

( من المادة 9وفي البند ) 02وجب العمل سريعا على إصالح الخلل الوارد في المادة االمر الذي يست

 "،0202على نحو يتوافق مع الدستور خالل إعداد ومناقشة وإقرار موازنة العام  91وفي المادة  98

 

المنشور في التاريخ  5/2/0202تاريخ  8النافذ حكما رقم  0202وحيث إذا كان قانون موازنة العام 

، وتنفيذ توصيته، 02/0214ينه في الجريدة الرسمية، تجاهل مضمون قرار المجلس الدستوري رقم ع

من القانون المطعون فيه تتضمن اصالحاً للخلل المنوه عنه وتشكل انفاذاً متأخراً للقرار  20فإن المادة 

 ،02/0214رقم 

 

ً لما 0202بداية العام وحيث ال يصح القول، بإن عدم إرجاع مفعول النص المطعون فيه الى  ، وفقا

، يشكل مخالفة لقوة القضية المحكمة الناتجة عنه، ألن قوة القضية 02/0214تضمنه القرار رقم 

المحكمة تقتصر، كما مّر بيانه، على الفقرة الحكمية واألسباب المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، في حين ان 

 ان من قبيل االرشاد والتمني،لناحية موضوع البحث ك 02ما ورد في القرار رقم 

 

 وحيث تبعاً لما تقدم يكون طلب االبطال المبني على هذا السبب مردوداً.

 

 10و 11من القانون المطعون فيه أحكام المادتين  59و 52في سبب الطعن السابع: مخالفة المادتين 

يجيزه  تمنح تفويضاً ال من الدستور، والمبادئ الدستورية، بما فيها مبدأ الفصل بين السلطات، ألنها

 الدستور.

 

من القانون المطعون فيه تعدالن المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم  59و 52حيث إن المادتين 

بحيث تنصان على تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج ورسم  12/4/1441تاريخ  42

صدر عن وزيري المالية واالشغال العامة والنقل الدخول عبر البّر، والفئات المعفاة منهما، بقرار ي

 بالنسبة لرسم الخروج وعن وزيري المالية والداخلية والبلديات بالنسبة لرسم الدخول عبر البر.

 

من الدستور " تفرض الضرائب العمومية وال يجوز احداث  10و 11وحيث انه عمال بأحكام المادتين 

مل تطبق أحكامه على جميع األراضي اللبنانية دون استثناء. ضريبة ما وجبايتها اال بموجب قانون شا

 وال يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها اال بقانون".

 

وحيث ان الفقرة)ه( من مقدمة الدستور تنص على ان "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات 

لمشترعة هيئة واحدة هي من الدستور تنص على ان " تتولى السلطة ا 18وتوازنها وتعاونها"، والمادة 

على انه "تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتوالها وفقا  18مجلس النواب"، والمادة 

على انه "تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء.... ومن الصالحيات  85ألحكام الدستور"، والمادة 

 التي يمارسها:

 



 

  

 

 ظيمية واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها.وضع مشاريع القوانين والمراسيم التن -1

 

 السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واالشراف على أعمال كل أجهزة الدولة. -0

 

وحيث انه سبق للمجلس الدستوري ان أشار الى ان الدستور قد اعتبر، في عدد من مواده، ان مواضيع 

ذلك ألهمية هذه المواضيع، ولحرص مختلفة هي محجوزة للقانون، وال يجوز التفويض بشأنها، و

المشرع الدستوري على الضمانات التي يوفرها القانون، ان لجهة الثبات والقوة، أو لجهة التعبير عن 

 إرادة الشعب، مصدر السلطات، أو لجهة الحفاظ على المال العام،

 

را يحفظها حصوحيث إنه من بين هذه المواضيع التي يعتبرها الدستور صراحة في حمى القانون، و

 ( وهو ما يتعلق بالمراجعة الحاضرة،10و 11له، فرض الضرائب والرسوم وجبايتها )المادتان 

 

وحيث إنه يستفاد من صراحة المادتين المذكورتين أعاله، ان مجلس النواب هو الذي أناط به الدستور، 

ي الجمهورية دون سواه من السلطات، اختصاص فرض الضرائب وإحداثها والترخيص بجبايتها ف

اللبنانية، وذلك بموجب قوانين شاملة تطبق أحكامها على جميع األراضي اللبنانية، دون استثناء، 

والمقصود بالنص الشامل انه يطبق على أراضي الدولة بكاملها، وانه يعود لمجلس النواب أيضاً، دون 

 سواه من السلطات تعديل الضرائب أو إلغاءها بموجب قانون يصدر عنه،

 

من الدستور، ال يعني ان يلحظ المشترع فيه جميع  11وحيث إن القانون الشامل، بمفهوم المادة 

التفاصيل، السيما المعقدة منها أو الكثيرة التشعب أو ذات المنحى التقني أو التطبيقي لمضمون القانون، 

يلية، قالها بأمور تفصاذ ان النهج الذي يتبعه المشترع عموما، عند سنه القوانين، قائم على تفادي اث

وانما فقط تأطير التفاصيل تمهيداً لتناولها في معرض األعمال اإلجرائية والنصوص التطبيقية، وهو 

 ما يندرج في إطار تعاون السلطات وتوازنها المتممين لمبدأ فصل السلطات،

 

يد عوحيث إنه سبق للمجلس الدستوري ان قرر ان مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على ص

من الدستور، بحيث ال يقتصر اختصاصه على المواضيع التي  18التشريع، على ما جاء في المادة 

حجزها له الدستور صراحة، بل انه يمكنه ان يشّرع في أي موضوع يريده، بقانون يصدر عنه بشرط 

 توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية،

 

يجوز للسلطة المشترعة، في ممارستها الختصاصاتها في مجال إقرار القوانين وحيث إنه اذا كان ال 

في المواضيع المحفوظة لها، ان تتخلى بنفسها عنها، فال يعتبر تخلياً تكليف سواها بالمواضيع التنظيمية 

و أ أو بتنفيذ هذه القوانين ضمن األطر التي رسمتها، بتفصيل ما ورد إجماليا فيها دون أي تعديل فيها

تعطيل لها، وذلك ألن هذه الصالحية التنظيمية والتنفيذية والتطبيقية غير محفوظة أصالً للسلطة 

 المشترعة،

 

وحيث إن األمر يقتصر على تحديد نطاق االختصاص المحجوز للسلطة المشترعة في الموضوع 

من  59و 52ين الضريبي، بحيث يسهل عندئذ معرفة ما إذا كان تم تفويض هذا االختصاص في المادت

 القانون المطعون فيه وجرى بالتالي المس بالدستور،

 



 

وحيث إن تخلي السلطة المشترعة عن صالحية فرض الضريبة العمومية أو إحداثها أو السماح 

بتحصيلها أو تنظيم قواعد هذا التحصيل أو تعديل الضريبة أو إلغائها أو تحديد الفئات الخاضعة للتكليف 

 من الدستور، 10و 11نما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين أو المعفاة منه، ا

 

من القانون المطعون فيه تترك لوزيري المالية واألشغال العامة والنقل أمر تحديد  52وحيث إن المادة 

من القانون ذاته  59أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج والفئات المعفاة منه، كما وان المادة 

ك لوزيري المالية والداخلية والبلديات، بقرار مشترك يصدر عنهما أمر تحديد أصول وطرق وكيفية تتر

 استيفاء رسم الدخول عن طريق البر، والفئات المعفاة منه،

 

وحيث ان االعفاء من الخضوع للضرائب والرسوم يدخل ضمن الميدان المحجوز لدائرة القانون، كما 

الرسوم يدخل ضمن اختصاص السلطة المشترعة حصراً بمقتضى المادتين  ان تحديد الفئات المعفاة من

 59و 52، وال يجوز تفويضه ألية سلطة أخرى أو ألي من الوزراء كما حصل في المادتين  10و 11

 المطعون فيهما،

 

 59و 52وحيث إنه يقتضي تبعا لذلك، ابطال وحذف عبارة "والفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 

 ن القانون المطعون فيه.م

 

  

 

من القانون المطعون فيه مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية  10في سبب الطعن الثامن: مخالفة المادة 

من  8واالنماء المتوازن المنصوص عليها في البندين )ج( و )ز( من مقدمة الدستور، وفي المادة 

 الدستور:

 

لمطعون فيه تّحمل أصحاب العالقة مصاريف أعمال تحديد من القانون ا 10حيث إن المادة        

وتحرير العقارات العائدة لهم، وذلك بفرض رسم مقطوع نسبة لمساحة كل عقار يتراوح بين مليون 

 وخمسمائة ألف ليرة لبنانية وعشرة ماليين ليرة لبنانية،

 

 كاً فاضحاً لمبدأ مساواة المواطنينوحيث ان الجهة المستدعية تدلي بأن المادة المذكورة تشكل انتها       

أمام األعباء والفرائض والواجبات العامة، اذ انها تميز بين المواطنين الذين أنجزت أعمال التحديد 

والتحرير في عقاراتهم سابقاً دون أي مقابل ودون تكبيدهم أي ضريبة أو رسم لقاء ذلك، وبين المواطنين 

 د والتحرير بعد نفاذ القانون المطعون فيه،الذين ستخضع عقاراتهم ألعمال التحدي

 

وحيث إن الخدمات التي تؤديها المرافق العامة للمواطنين ليست بالضرورة مجانية، بحيث  تشكل        

مجانية الخدمة حقاً أساسياً وال حقاً مكتسباً للمنتفعين من المرافق العامة، وان كانت هذه المجانية هدفاً 

لتحقيقه تشريعياً، وطالما ان الدستور لم ينص على ان العدالة في لبنان هي مشروعاً يتوجب السعي 

 دون كلفة، وان رمزية، فال يكون ثمة خرق أو مخالفة للدستور،

 

وحيث إن فرض رسم مقطوع على أصحاب العالقة مقابل تحديد وتحرير عقاراتهم، خالفاً ألولئك        

والتحرير، ال يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين  ألنه يعود  الذين استفادوا سابقاً من أعمال التحديد

للمشترع أن يحدد السياسة المالية المالئمة في الفترة الزمنية المعنية وفقاً للمقتضيات االقتصادية والمالية 

 للبالد،

 

 وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجباً الرد.       



 

 

  

 

من القانون المطعون فيه المبادئ ذات القيمة الدستورية  18في سبب الطعن التاسع: مخالفة المادة 

ً غير جائز دستورياً،  بتقليلها واضعافها من الضمانات المقرة في قوانين سابقة، وتضمنها تفويضا

األمان التشريعي من الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ  10و 11ومخالفتها أحكام المادتين 

ومبدأ المساواة أمام القانون، فضال عن مخالفتها مقتضيات وموجبات حماية وصون الملكية العامة، 

إضافة الى غموضها وعدم وضوحها، ومخالفتها قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري 

 والزاميتها.

 

القانون المطعون فيه تنص على ان تستوفى من  18حيث إن النبذة الثالثة من الفقرة األولى من المادة 

بالليرة اللبنانية: "البدالت عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف المؤسسات 

المملوكة او الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية 

بة لبدالت بعض الخدمات، فيكون ذلك الزامياً وفقاً للتسعيرة التي يحددها مصرف بأي عملة أجنبية بالنس

 لبنان"،

 

من القانون  18التي عدلتها المادة  0202من قانون الموازنة العامة للعام  25وحيث إن المادة        

لبنانية بأي ة الالمطعون فيه كانت تنص في فقرتها الثانية على انه "واذا اقتضت الضرورة معادلة اللير

عملة أجنبية بالنسبة ألجور بعض الخدمات، فيكون ذلك الزامياً وفق التسعيرة الرسمية التي يفرضها 

 مصرف لبنان"،

 

لجهة  0202من قانون موازنة العام  25تتضمن تعديالً على نص المادة  18وحيث ان المادة        

 التسعيرة المعتمدة لبدالت بعض الخدمات،

 

حيث انه يعود للمشترع ان يلغي قانونا نافذا أو ان يعدل في أحكامه دون ان يشكل ذلك مخالفة و       

للدستور او ان يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري، طالما ان هذا اإللغاء او التعديل لم يمس 

ذات القيمة قاعدة دستورية أساسية أو حقا من الحقوق الدستورية األساسية أو مبدأ من المبادئ 

الدستورية، على ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس، وهذه هي الحدود الوحيدة المرسومة لصالحيات 

 السلطة المشترعة،

 

وحيث ان األمان االجتماعي الذي استندت اليه مراجعة الطعن، ال يعني ثبات أوضاع قائمة، بل        

ً الى  ً مع الواقع أخذ هذه األوضاع باالعتبار لإلنتقال تدريجيا ً وانسجاما وضع تشريعي أكثر انصافا

القائم، وفي الحالة الحاضرة، فان الواقع النقدي والمالي للبالد يستلزم مثل هذا التعديل  علما ان ذلك ال 

يشكل مساساً بمبدأ األمان التشريعي كما أن هذا المبدأ، ليس بحد ذاته مبدأ دستورياً أو ذا قيمة دستورية، 

لس ان يضفي هذه الصفة أو هذه القيمة على المبدأ المذكور في ظل أحكام دستورية وال يسع المج

صريحة كرست مبادرة التشريع لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وأناطت سلطة التشريع 

بمجلس النواب وجعلت منها سلطة سيادية ومطلقة ال تحدها سوى الحدود المنصوص عليها في 

التشريع هذه الحدود ووقع تحت رقابة المجلس الدستوري أصبح عرضة الدستور، حتى اذا تجاوز 

 لإلبطال.

 

ال تمس بمبدأ األمان التشريعي في شيء، علماً بأن هذا المبدأ  18وحيث حيال ما تقدم، فان المادة        

 ال يتمتع بحد ذاته بالحماية الدستورية، ما يستتبع رده هذا السبب.

 



 

المذكورة على  18بما أدلت به الجهة المستدعية لجهة اقتصار أحكام المادة وحيث في ما يتعلق        

الدولة والحصص واألرباح المحددة بالعملة األجنبية للدولة دون سائر أشخاص القانون العام، يشّكل 

 مخالفة لمبدأ المساواة الذي يمتد الى أشخاص القانون العام أيضاً،

 

لبند، يتبيّن أن المشترع أراد تخصيص نوعاً معيناً من األموال وحيث إنه بالعودة الى مضمون ذلك ا

العامة العائدة للدولة بنظام ضرائبي خاص، وهي الحصص واألرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة 

بالعملة األجنية دون غيرها من األموال العامة العائدة للدولة أو لغيرها من أشخاص القانون العام، وذلك 

ارات خاصة بتلك األموال التي تعود للدولة بايرادات بالعملة الصعبة، وذلك وفقاً للمصلحة العامة. العتب

ً لمبدأ  فال يعتبر التمييز بين فئات من األموال العامة بغية تخصيصها بنظام ضرائبي مختلف خرقا

 المساواة أمام القانون،

 

ع المواضيع في أي حين، بحدود ما هو وحيث انه يحق للنواب اقتراح القوانين والتشريع في جمي

منصوص عنه في الدستور، علما بأن التشريع يفترض ان يكون هادفا الى حماية المصلحة العامة 

والحقوق المشروعة لألفراد والمجموعات التي يتكون منها اإلقليم الذي تمارس الدولة عليه سيادتها، 

يق أو مواكبة هذه األهداف يفترض ان تكون دوماً واالعتبارات التي تدعو المشترع الى التشريع لتحق

محققة للصالح العام، والمجلس ال يسعه إعمال رقابته على هذه االعتبارات ألن القضاء الدستوري ال 

 ينظر في مالءمة التشريع بل في دستوريته،

 

 وجود أي وحيث إن ما تدلي به الجهة المستدعية لهذه الجهة يكون مستوجباً الرد لوضوح النص وعدم

 التباس فيه،

 

من القانون المطعون فيه لقوة  18وحيث ان االدالء بمخالفة النبذة األولى من البند )ثانياً( من المادة 

القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، هو في غير محله، باعتبار ان القانون المحال 

 ، ليس موضع الطعن،984/0222من القانون رقم  51المعدل للمادة  02/12/0218تاريخ  89اليه رقم 

 

وحيث بالنسبة لالدالء بغموض النص، فإّن ورود الفقرة ثانياً المطعون فيها في باب االستثناءات يدّل 

وتعديالتها لجهة  948/0222من القانون رقم  51على أن الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة 

لنوع الحساب، تطبق فقط في حال استيفاء الفوائد وااليرادات  االستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا

 والعوائد بالعملة األجنبية وال يكون ثمة غموضاً مبدداً لمعنى النص.

 

  

 

من القانون المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ذي  14( من المادة 0في سبب الطعن العاشر: مخالفة البند )

 البند وعدم وضوحه:القيمة الدستورية، اضافة الى غموض هذا 

 

من القانون المطعون فيه الذي ينص على  14( من المادة 0حيث إن الجهة المستدعية تدلي بأن البند )

انه "اذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعامالت واالفادات والمصادقات الصادرة عنه، 

يحرم من بعض أو كل تقديمات الصندوق على ادارة الصندوق توجيه انذار له، اذا تكرر االمتناع، 

بقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق"، ألنه لم يتضمن اعطاء المختار حق الدفاع عن نفسه ولم 

يوجب االستماع اليه قبل اتخاذ التدبير بحرمانه من بعض أو كل تقديمات الصندوق، فضال عن انه لم 

مع جسامة المخالفة، كما ان هذه المادة تتعلق يتضمن ما يشير الى مدة هذا الحرمان ووجوب تناسبه 

 بقانون طابع المختار وال عالقة لها بقانون الموازنة، وتطلب بالنتيجة إبطال هذا النص،

 



 

 تنص على ما يلي: 14وحيث إن المادة 

 

(، 082/0219)قانون طابع المختار المعدل بالقانون رقم  182/0221من القانون  9"تعدّل المادة 

 ا يأتي: " يكون الصاق طابع المختار الزامياً ممهوراً بختم المختار"،وتصبح كم

 

وحيث ان اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على ان مراجعة الطعن بدستورية القانون ليست مراجعة 

شخصية بل انها تتعلق باالنتظام العام الدستوري المرتبط بكل قانون يجري اقراره واصداره، فيكون 

جلس، حفاظاً على االنتظام العام إياه، ان يضع يده عفوا على كل ما يمكن ان يكون من اختصاص الم

قد شاب القانون من مخالفات دستورية، ويرتب عليها النتائج الالزمة، دون ان يكون مقيداً، ال بمطالب 

 الطاعنين وال باألسباب التي استندوا اليها وال بحرفية مطالبهم،

 

برّمته ال يمت الى الموازنة بصلة، إذ أنّه من النصوص التي تعدل  14المادة وحيث إنه يتبيّن أن نص 

قانونا سبق اقراره، فينبغي ان ينضوي في صلب القانون المعدل لكي يسهل االطالع عليها، وال يجوز 

 ان يدس في قانون الموازنة العامة،

 

لموازنة، وبالتالي مخالفة للدستور، المطعون فيها تعتبر فارساً من فرسان ا 14وحيث إن المادة        

 منه، فيقتضي اعالن عدم دستوريتها وابطالها لهذا السبب. 12وتحديداً المادة 

 

       

 

من الدستور  02من القانون المطعون فيه المادة  44في سبب الطعن الحادي عشر: مخالفة المادة 

فتها مبدأ العدالة االجتماعية، فضال عن مخال بإنقاصها من الضمانات المقررة سابقاً للمتقاضين ومخالفتها

 من الدستور. 12مبدأي الشيوع وسنوية الموازنة، وبالتالي مخالفتها المادة 

 

 المطعون فيها تنص على ما يلي: 44حيث إن المادة        

 

يستوفي صندوق تعاضد القضاة رسماً مقطوعاً قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل شكوى جزائية 

ادعاء مباشر، يدفع عند تقديم الشكوى او االدعاء المباشر وكذلك في كل مرحلة من مراحل التحقيق  أو

والمحاكمة، وايضاً عند تقديم الدفوع أو البت بها، وعلى كل تقرير صادر عن خبير أو طبيب شرعي 

 أو وكيل تفليسة أو مراقب عقد صلح.

 دوق.يستوفى هذا الرسم لصقاً بواسطة طابع لصالح الصن

 

 تبقى سائر الرسوم المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة دون "تغيير في قيمتها".

 من الدستور تنص على ما يلي: 02وحيث ان المادة 

 

"السلطة القضائية تتوالها المحاكم على اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون 

مة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيضعها ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات الالز

القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات واالحكام من قبل عمل المحاكم وتنفذ 

 باسم الشعب اللبناني"،

 

المذكورة ان الدستور جعل من القضاء سلطة مستقلة في اجراء  02وحيث انه يستفاد من المادة        

ا، فهو ليس جهازاً أو سلكاً او ما شابه من تسميات او أوضاع قد تصح بالنسبة الى الموظفين وظيفته

ً لمبدأ استقالل السلطة القضائية، فرض الدستور  ولكنها ال تصح أبداً بالنسبة الى القضاء. وتكريسا



 

ً موجب صون الضمانات الالزمة ليس فقط للقضاة، بل أيضاً ومن خاللهم، للمتقاضين، تمكين  للسلطة ا

 القضائية من حسن ممارسة سلطتها الدستورية،

 

من الدستور، أناطت بالسلطة التشريعية وضع قانون يرسم شروط وحدود  02وحيث ان المادة        

الضمانة القضائية التي يدين بها القضاة والمتقاضون تجاه السلطة التشريعية، فيكون الدستور بذلك قد 

 الى مستوى الضمانة األساسية الجوهرية ذات القيمة الدستورية، ارتقى بالضمانة القضائية

 

وحيث ان استقالل القضاء، فضال عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات        

 القيمة الدستورية وفق ما سار عليه اجتهاد المجلس الدستوري،

 

ي يتأمن استقالل القاضي بتوفير الضمانات الالزمة التوحيث ان استقالل القضاء ال يستقيم اذا لم        

 تحقق هذا االستقالل،

 

وحيث إن المشترع، إعماال لموجب الضمانة القضائية، وضع عدة نصوص، منها الواردة في        

وتعديالته والمتعلقة  50/12نظام صندوق تعاضد القضاة، الصادر بموجب المرسوم االشتراعي رقم 

طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارئ استثنائية يقررها مجلس ادارة  بتأمين مساعدات

الصندوق للمنتسبين اليه وعائالتهم... وبالمقابل، تتكون وارداته من بدالت اشتراك المنتسبين، والمبالغ 

 التي تساهم الدولة بها ومن رسوم مختلفة ومساعدات وهبات وقروض...

 

المطعون فيها تأتي، في الظروف الحالية، لتحصين الضمانة القضائية المشار  44 وحيث ان المادة       

ً الستقاللهم المادي والمعنوي، دون  اليها، توصال الى تأمين مقومات الصمود لدى القضاة، وتحقيقا

 المساس بحقوق المتقاضين ألية جهة كانت،

 

صها رسما مقطوعاً على النحو الوارد فيها من القانون المطعون فيه، بتخصي 44وحيث إن المادة        

لصالح صندوق تعاضد القضاة، تشكل اضافة الى سائر موارد الصندوق دعما لقدرته على تعزيز 

من الدستور، وبذلك  02الضمانة القضائية المطلوبة، وتأتي بالتالي في السياق العام المقصود بالمادة 

قاضين معا، دون اي مساس بمبدأ "مجانية الدعاوى تتحقق عناصر الضمانة القضائية للقضاة والمت

 الجزائية"،

 

المشار اليها تكون، والحالة ما تقدم، متوافقة مع أحكام الدستور، وليس ما  44وحيث ان المادة        

 يبرر ابطالها،

 

تالي لوحيث انه في ما يتعلق بمخالفة المادة المطعون فيها لمبدأي الشيوع وسنوية الموازنة وبا       

من الدستور، فان هذه األخيرة تنص على مبادئ ترعى اعداد الموازنة ومضمونها،  18مخالفتها للمادة 

 وهي السنوية والوحدة والشمولية والشيوع التي تعتبر مبادئ دستورية تقليدية في علم المالية العامة،

 

لضرائب والرسوم في القسم وحيث ان الدستور اعتمد مبدأ سنوية الموازنة، وهو يتيح وضع ا       

المخصص للواردات، ووضع المصاريف في القسم المخصص للنفقات، واجراء التوازن بينهما للسنة 

القادمة، مما يفسح في المجال أمام مجلس النواب لممارسة رقابة تنظيمية ودورية، خالل فترة وجيزة 

 القادمة، من الزمن، على المالية العامة، وعلى اعمال الحكومة في السنة

 

وحيث ان الدستور ربط مبدأ سنوية الموازنة بمبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع        

 نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة القادمة،



 

 

 وحيث ان مبدأ الشمول يقضي بأن تكون النفقات مفصولة عن الواردات،       

 

الشيوع في الموازنة، اي مبدأ عدم تخصيص واردات معينة  وحيث ان مبدأ الشمول يكتمل بمبدأ       

ً كانت  ً كانت وجهته، بمأخوذات من الواردات، أيا لتغطية نفقات معينة، ما يعني ان يتم اإلنفاق، أيا

 مصادرها،

 

وحيث ان مبدأ الشيوع، اي عدم التخصيص، يرتبط بمفهوم الدولة كونها كياناً سياسياً وقانونياً        

 وجامعاً، وما يتوافر من موارد يجب ان تكون موارد مشتركة لتحقيق المنفعة العامة، موحداً 

 

وحيث ان مبدأ الشيوع هو القاعدة، واالستثناءات عليه محدودة جداً، فيجري في بعض الحاالت        

تخصيص ضرائب ورسوم لتغطية نفقات ذات صلة باألمور التي فرضت عليها هذه الضرائب والرسوم 

تحديداً، أو نفقات تتعلق بالتنمية المحلية، كالضرائب والرسوم المجباة لصالح البلديات، على سبيل 

 المثال، او تخصيص بعض الرسوم لتسديد دين عام،

 

وحيث ان تطور مفهوم الدولة ووظائفها المتزايدة قضى بالخروج على هذا المبادئ التقليدية تلبية        

فسر لجوء الدولة، وتحديداً السلطة المشترعة الى اقرار قوانين تتجاوز هذه لحاجات هذا التطور، ما ي

المبادئ، كاالعتمادات الدائمة او التي تفتح ألكثر من سنة، واعتمادات التعهدات التي تخصص لتنفيذ 

بعض المشاريع االنشائية الطويلة األمد التي ال يمكن انجازها في سنة واحدة، وكذلك االعتمادات 

فية، والموازنات الملحقة والتي يلحظ رصيدها او فائضها فقط في الموازنة العامة والموازنات االضا

 الملحقة، وتخصيص ايرادات معينة النفاق معين،

 

وحيث انه اذا كان من ميزات مبدأ الشمول انه يمنع التخصيص في استعمال الواردات وتفضيل        

مبدأي الشيوع والشمول انما تقوم صلتهما على الزام السلطة  نفقة على أخرى، واذا كان من مسلم به ان

التنفيذية باالمتناع عن اي انفاق لم يرصد له اعتماد في الموازنة، لكن من المسلم به أيضاً في الممارسات 

التشريعية ان المبدأين المذكورين بشرعيتهما في حاالت عديدة، كما في األمثلة التالية: استعمال المبالغ 

ي يهبها األفراد أو يوصون بها لغاية معينة كفتح طريق او بناء مدرسة، استعمال المبالغ التي تدفعها الت

البلديات الى الدولة على سبيل المساهمة في نفقات معينة، استعمال واردات بعض المؤسسات العامة 

راد مطعم المدرسة ذات الطابع االستثماري لهاتف والكهرباء والمياه لنفقاتها الخاصة، استعمال اي

الفندقية لشراء المواد الالزمة للمطعم، استعمال ايرادات اليانصيب الوطني لمشاريع اجتماعية، استعمال 

رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو وكذلك جميع الرسوم والواردات األخرى لمطار بيروت 

 ..،الدولي على انواعها لتوسيع وتطوير المطار والطرق المؤدية اليه.

 

من القانون المطعون فيه قد جاء من ضمن هذا السياق الدستوري والتشريعي،  44وحيث ان المادة        

 مراعية الضوابط الموضوعة في التشريع المالي بما ال يتعارض وأحكام الدستور.

 

 ويكون هذا السبب المدلى به مردوداً وفق لما تقدّم،       

 

من  51و 11من القانون المطعون فيه أحكام المادتين  111لفة المادة في سبب الطعن الثاني عشر: مخا

 الدستور كون مجلس النواب لم يقرها ولم يوافق عليها، اضافة الى غموضها وعدم وضوحها:

 

من القانون المطعون فيه ترمي الى اعطاء العاملين في القطاع العام  111حيث ان المادة        

ً أو أجراً أو مخصصات من األموال العامة ناتجة عن وظيفة، والمتقاعدين وكل من يتقاض ى راتبا



 

ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس األجر، دون اية زيادة مهما كان نوعها او تسميتها، على ان ال 

يقل اجمالي ما سيتقاضاه المستفيد عن خمسة ماليين ليرة. على ان ال تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ 

 ب عن اثني عشر مليون ليرة لبنانية،أساس الرات

 

وحيث ان الجهة المستدعية تدلي بأن هذه المادة لم تعرض أصال للتصويت في مجلس النواب،        

وبالتالي فان مجلس النواب لم يقرها ولم يوافق عليها، فتكون بحكم المنعدمة لمخالفتها أحكام المادتين 

 النها لهذا السبب،من الدستور، ما يستوجب اعالن بط 51و 11

 

من الدستور نصت على ان "لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح  11وحيث ان المادة        

من الدستور نصت على ان  51القوانين وال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب". كما ان المادة 

، ن يكون وافق عليها المجلس"يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ا

 ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديال عليها أو ان يعفي أحداً من التقيد بأحكامها"،

 

وحيث انه من الثابت ان رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين، عمال بأحكام المادة        

ية. الى أصول التشريع الدستورمن الدستور، ال تقتصر على مضمون النص التشريعي، بل تمتد  14

 Contrôle de laوهذه الرقابة تنضوي في اطار ما يسمى بالرقابة الدستورية الخارجية للقوانين 

constitutionnalite externe des lois :وهذا ما استقّر عليه اجتهاد المجلس الدستوري ، 

 

من  115المستدعية، كانت تحمل الرقم المذكورة، ووفق ما تدلي به الجهة  111وحيث ان المادة        

مشروع قانون الموازنة، عندما تم عرضها ومناقشتها في لجنة المال والموازنة. وهذا يعني انها اتبعت 

المسار التشريعي العادي القرار بنود الموازنة، لغاية وصولها الى الهيئة العامة القرار المشروع بكامله 

ا، وال يغير في األمر شيئاً قيام عدد من النواب بلفت نظر رئيس المطعون فيه 111ومن ضمنه المادة 

 المجلس الى هذا األمر بهدف اعادة المناقشة فيها،

 

وحيث ان التصديق على قانون الموازنة من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي، يشمل ضمناً        

 ما يفيد عكس ذلك،منه كما جاءت في متنه، وذلك في غياب  111التصديق على المادة 

 

وحيث ان المجلس الدستوري ال يسعه اعمال رقابته على االعتبارات التي تملي التشريع، ألنه ال        

 ينظر في مالءمة التشريع بل في دستوريته،

 

المطعون فيه المعينين في  111وحيث ان ما تدلي به الجهة المستدعية لناحية شمول أحكام المادة        

عام بصورة مخالفة للقانون، فإن المشترع وضع تشريعاً يشمل جميع العاملين في القطاع العام القطاع ال

بدون استثناء أو تمييز، ويعود للقضاء المختص البت في مسألة عدم قانونية التعيين في حال وجوده. 

 يعفضال عن ان النص المقصود واضح وال يشوبه أي غموض مبدد لمعناه لناحية شمول أحكامه جم

العاملين في القطاع العام وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من األموال العمومية ناتجة 

 عن وظيفة دون أي تمييز أو تصنيف،

 

وحيث ان األساس الذي تحتسب على اساسه الزيادة للعاملين في القطاع العام، هو بكل وضوح        

ً أو بالساعة، أو أساس المعاش التقاعدي أو أساس الراتب الشهري، أو أساس األجر أكان ي وميا

 المخصصات دون اية زيادة، مهما كان نوعها او تسميتها،

 

ال يميز بين فئة وأخرى من العاملين في القطاع العام سواء كانوا  111وحيث ان نص المادة        

ً واحداً يسري على الجميع با ستثناء موظفي السلك مدنيين او عسكريين، معتمداً معياراً موضوعيا



 

الدبلوماسي المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج، كذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة 

 اللبنانية بحكم وظيفته،

 

وحيث إن رد الطعن لعدم مخالفة الدستور أو القواعد ذات القيمة الدستورية ال يعني انه يمتنع على 

المطعون فيه بتحفظات تفسيرية يتعين التقيد بها في مراحل المجلس الدستوري ان يحصن القانون 

تطبيقه وتنفيذه، اذ انه من المسلم به في اجتهاد القضاء الدستوري، ان للمجلس الدستوري، في الحاالت 

التي يرد فيها الطعن، ويقضي بدستورية القانون، ان يفسر القانون المطعون فيه على النحو الذي يجعله 

 ع أحكام الدستور،أكثر اتفاقاً م

 

وحيث ان هذا المجلس، استناداً الى اختصاصه التفسيري، يرى ان ما ورد في الفقرة األولى من المادة 

المطعون فيها: "على أال يقل اجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه األساسي عن خمسة ماليين  111

 ب عن اثني عشرة مليون ليرة لبنانية"، انما يفسرليرة وعلى أال تزيد قيمة الزيادة مهما بلغ أساس الرات

ويجب ان يطبق على اعتبار ان قيمة الزيادة على أساس "الراتب األساسي" يجب ان ال تقل عن خمسة 

 ماليين ليرة وال تزيد عن اثني عشر مليون ليرة لبنانية وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة االجتماعية،

 

       

 

خالف ذلك يؤدي الى مخالفة نية المشترع واالعتبارات التي أملت عليه هذا وحيث ان الذهاب        

 التشريع، مع وجوب ردّ هذا السبب لسائر الجهات.

 

من الدستور  12من القانون المطعون فيه أحكام المادة  114مخالفة المادة  -في سبب الطعن الثالث عشر

 كونها من فرسان الموازنة وال تراعي مبدأ سنويتها:

 

من قانون  82و 121و 98من القانون المطعون فيه نصت على تعديل المواد  114حيث ان المادة        

 الشراء العام،

 

وحيث ان هذه المواد تتعلق حصراً بقانون الشراء العام وبأمور تنظيمية وإدارية ال عالقة لها        

 بقانون الموازنة،

 

        ً سبق إقراره، ينبغي أن تنضوي في صلب القانون المعدل  وحيث ان النصوص التي تعدل قانونا

 كي يسهل االطالع عليها، وال يجوز ان تدس في قانون الموازنة العامة،

 

وحيث ان قانون الموازنة العامة يختلف بطبيعته عن القوانين العادية، وال يجوز بالتالي ان تعدل        

 ى أصول التشريع،هذه القوانين من ضمنه، الن في ذلك خروجاً عل

 

من الدستور، كونها  12من القانون المطعون فيه لمخالفتها نص المادة  114لذلك يقتضي ابطال المادة 

 ، وال تراعي مبدأ سنويتها،Cavalier budgétaireتعتبر من فرسان الموازنة 

 

  

 

 رابع عشر: في المخالفات المثارة عفواً من قبل المجلس:      

 



 

مجلس الدستوري تمتد الى كامل القانون المطعون بدستوريته، وال تقتصر فقط على حيث ان رقابة ال

المسائل المثارة في الطعن، اذ انه يضع يده عفوا على ما شاب القانون من مخالفات دستورية ويرتب 

 لبهم،اعليها النتائج، دون ان يكون مقيداً بمطالب الطاعنين أو باألسباب التي استندوا اليها أو بحرفية مط

 

 من القانون المطعون فيه: 124في وجوب الغاء عبارة "يصدر" من المادة  

من القانون المطعون فيه نصت على ما يلي:"على جميع االدارات العامة  124حيث إن المادة 

والمؤسسات العامة والمشاريع المشتركة والشركات المختلطة وسائر أشخاص القانون العام تزويد 

بالمعلومات التي تملكها عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية باستثناء الموجودات وزارة المالية 

العقارية الخاصة بالقوى العسكرية واألمنية ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون باإلضافة 

يجب أن الى وجهة استعمال هذه الممتلكات وشغليها في حال وجدوا وغير ذلك من المعلومات التي 

 تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية"،

 

من الدستور اناطت صالحية اصدار القوانين والمراسيم برئيس الجمهورية حصراً،  58وحيث إّن المادة 

دون غيره من السلطات الدستورية، فال يجوز بالتالي أن يصدر مرسوم اتخذ في مجلس الوزراء عن 

 من القانون المطعون فيه.  124نفسه، ما يوجب حذف عبارة "يصدر" من المادة المجلس 

 

 من القانون لمخالفتها ألصول التشريع وكونها من فرسان الموازنة: 18في عدم دستورية المادة  

من القانون المطعون فيه، بأحكام البنود "أ" و"ج" و"د" من  18حيث إن تمديد العمل بموجب المادة 

، والذي يرمي 18/12/0202الصادر في  149/0202الولى من المادة الثالثة من القانون رقم الفقرة ا

الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها،  ال تمت الى الموازنة 

بصلة، إذ أن الفقرات المذكورة تمنع التصرف بالعقارات وتوجب وضع  إشارات منع تصرف على 

صحائفها، فال يجوز أن تنضوي في متن قانون الموازنة العام، فيقتضي إبطالها كونها من فرسان 

 الموازنة.

 

  

 

 لكل هذه األســــــــــــــباب                              

 

  

 

 يقّرر بأالكثرية:

 

  

 

 اخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة. -أوالً 

 

 ً  في الشكل: -ثانيا

 

 قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية والستيفائها شروطها الشكلية كافة.

 

 ً  في األساس: -ثالثا

 

 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها. 114و 14و 20و 01و 18ابطال المواد  



 

من  124ن المادة ، وكلمة "يصدر" م59و 52ابطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 

 القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.

 من الدستور. 18و 19و 12و 20رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 

 من القانون المطعون فيه. 44و 18و 10و 00و 18و 11رد طلب ابطال المواد  

لمطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري االلزامي الوارد من القانون ا 111رد طلب ابطال المادة  

 في متن هذا القرار.

  

 

  

 

 ً  ابالغ القرار من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب. -رابعا

 

 ً  نشر القرار في الجريدة الرسمية.                     -خامسا

 

  

 

 

 

 

                                                                                  

 

 مخالفة عضو المجلس الدستوري

 القاضي الياس مشرقاني

 

  

 

  

 

 0200/ و/ 11رقم المراجعة : 

 

  

 

 العامة () قانون الموازنة  15/11/0200تاريخ  12نوع المراجعة : ابطال القانون النافذ حكما" رقم 

 

  

 

  

 

بما أّن طبيعة المراجعات أمام المجلس الدستوري تفرض عليه عدم التقيّد في النظر بالنصوص القانونية 

المطعون في دستوريتها وحسب، إنما التصدي للقانون برّمته وبالتالي ممارسة الرقابة الدستورية 

 الشاملة عليه،

 



 

مراجعة شخصية بل أنها تتعلق باإلنتظام العام  وبما أّن مراجعة الطعن بدستورية القانون ليست

الدستوري المرتبط بكل قانون يصار إلى إقراره وإصداره، فيكون من واجب المجلس الدستوري أن 

 يضع يده عفواً على كّل مخالفة ألحكام الدستور بدون أن يتقيّد بمطالب المستدعين حصراً،

 

 (10/4/0214تاريخ  02/0214)قرار المجلس الدستوري رقم                                              

 

وبما أّن المقصود بالدستور هو معناه الواسع أي ليس النّص المكتوب فحسب بل أيضاً مجموعة القواعد 

      والمبادئ التي لها قيمة دستورية والتي تشّكل مجتمعةً ما يعرف بالكتلة الدستورية،                                 

 

(Bloc de constitutionnalité)     

 

وبما أنه، إنطالقاً من وجوب تصدّي المجلس الدستوري عفواً لمدى مراعاة القانون النافذ حكماً رقم 

 منه، 58و 58و 51)الموازنة العامة( ألحكام الدستور وال سيما المواد  0200/ 12

 

من الدستور  18الطعن حول مخالفة المادة  وبما أَن المجلس تصدَى في قراره لما جاء في مراجعة

 وذلك على خالف محملها،

 

  

 

 يقتضي مخالفة قرار األكثرية إستناداً على ما يلي: 

 

  

 

 من الدستور: 58و 58و 51لمخالفته المواد  0200في عدم نفاذ قانون الموازنة العامة لسنة 

 

  

 

حصراً صالحية إصدار القوانين، التي تمت من الدستور أناطت برئيس الجمهورية  58بما أن المادة 

الموافقة عليها نهائياً من قبل المجلس النيابي، وذلك في خالل شهر بعد إحالتها إلى الحكومة، ويطلب 

 هو نشرها،

 

وبما أّن " اإلصدار هو اإلثبات الرسمي لوجود القانون الذي أقّره مجلس النواب، وذلك بتوقيع رئيس 

 موضع التنفيذ،" الجمهورية عليه، لوضعه

 

 (8/1/0219تاريخ  8/0219)قرار المجلس الدستوري رقم                                                  

 

من الدستور، هو حّق دستوري منحه القانون  58و 51وبما أّن حق إصدار القوانين، بموجب المادتين 

ذا اإلصدار إعطاء األمر إلى السلطات األسمى  لرئيس الجمهورية وحده دون سواه، بحيث يتضمن ه

 العامة بإلتزام القانون وجعله ملزماً،

 

La Signification de la promulgation est de “ donner ordre aux autorités 

publiques d’observer et de faire observer cette loi.” 

 



 

(CEF, Ass, 8 février 1974, Commune de Montory, Rec. Lebon, p.93) 

 

" يصدر رئيس الجمهورية   58و 51وبما أن الدستور ميّز بين اإلصدار والنشر فجاء في المادتين 

 ويطلب نشرها "،… القوانين

 

 وبما أّن النشر في الجريدة الرسمية هو اإلعالن عن دخول القانون حيّز التنفيذ، بعد إصداره،

 

دستورياً : " ما يرسمه رئيس الدولة من وجود قانون هو   Promulgationوبما أّن إصدار القانون 

أقّره البرلمان يأمر بتنفيذه وهو بهذا الرسم يتنازل عن حقّه في مطالبة البرلمان بالتداول فيه من جديد"، 

هو : " إجراء يراد به إعالم الكافة بالعقد القانوني حتى يحاطوا به  Publicationفي حين اّن النشر  

 يهم أحكامه كنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية"،علماً وتسري عل

 

  

 

)Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssef Chellalah, Dictionnaire 

juridique français – arabe, Beyrouth, Librairie du Liban, éd. 1983, p.232, et 

nouvelle éd. 2009 p..496 et 499.( 

 

  

 

La promulgation “ est l’acte par lequel le chef de l’Etat constate officiellement 

l’existence de la loi et la rend exécutoire” 

 

Alors que la publication, “ est un mode de publicité employé normalement en 

matière d’actes réglementaires, et consistant à diffuser la connaissance de 

l’acte en cause au moyen de modes    de communication de masse , en 

particulier par l’insertion dans un recueil officiel de textes (pour l’état, le 

journal officiel) “: 

 

(R. Guillien et J. Vincent, lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, éd. 

1999, p. 422 et 426.) 

 

(Denis Alland et Stephane Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 

Quadrige/ Laury-PUF, Éd. 2003, P. 426 et 427) 

 

  

 

ايلول  01الصادر في  11من الدستور، بعد تعديلها بموجب القانون الدستوري رقم  58وبما أن المادة 

تّبت النتائج على عدم إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية خالل المهلة الدستورية ، ر1442

 الممنوحة له، عبر إعتباره حينها، وحينها فقط، نافذاً حكماً ووجب نشره،

 

 ،11/12/0200المطعون فيه قد أحيل إلى الحكومة بتاريخ  0200وبما أّن قانون الموازنة العامة لسنة 

 



 

بدون أن تكون مهلة الشهر  21/12/0200رئيس الجمهورية قد انقضت بتاريخ وبما اّن والية 

الدستورية لإلصدار إنصرمت بعد، مع اإلشارة إلى أّن رئيس الجمهورية لم يعمد إلى إصدار قانون 

 الموازنة العامة المشار إليه أو إلى إعادته إلى مجلس النواب،

 

يجة عدم تمّكن مجلس النواب من إنتخاب خلف له حتى وبما أن موقع رئيس الجمهورية شاغر حالياً نت

 تاريخه،

 

من الدستور تنيط صالحيات رئيس الجمهورية، ومن ضمنها صالحية إصدار  80وبما اّن المادة 

 القوانين وطلب نشرها، وكالة بمجلس الوزراء، وذلك في حال خلّو سدّة الرئاسة الي علّة كانت،

 

ة مستقيلة عند بدء والية مجلس النواب عمالً بأحكام البند "هـ" من الفقرة وبما أّن الحكومة الحالية معتبر

من الدستور، ما يحجب عنها صالحية إصدار القوانين وكالة عن رئيس  84األولى من المادة 

من الدستور  14الجمهورية، كون هذه القوانين تمسي مشوبة بعيب عدم الدستورية لمخالفتها نّص المادة 

رئيس مجلس الوزراء المستقيل من دائرة المراجع التي يحق لها مراجعة المجلس  بسبب إستبعاد

الدستوري بشأنها، ذلك أّن حق الطعن المنوط به ال يدخل في المفهوم الضيّق لتصريف األعمال، " النه 

عمل إنشائي بامتياز وغير إجرائي، طالما من شأنه ان يؤدي إلى إبطال النص التنشريعي وإحداث 

انوني مغاير بنتيجة هذا اإلبطال ... ال سيما أّن مهلة الطعن بالقانون المذكور قد تنقضي قبل أن وضع ق

 ينتقل حق الطعن إلى الخلف، "

 

 (8/1/0225تاريخ  1/0225)قرار المجلس الدستوري رقم 

 

ار إصدوبما أنّه، تأكيداً على ذلك، لم يعمد رئيس حكومة تصريف األعمال إلى دعوة الحكومة  إلقرار 

 قانون الموازنة العامة،

 

وبما اّن مهلة إصدار القوانين قد انقطعت والحال هذه إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومباشرة 

صالحياته الدستورية عبر قبضه على ازّمة الحكم، فتعود حينها المهلة لتسري من جديد وليس من حيث 

ار قانون الموازنة العامة ويعدّ مرسوم إصدار توقّفت، فيسترجع رئيس مجلس الوزراء مرسوم إصد

 جديد يحمل رقماً جديداً كما وإسم موقّعه الجديد،

 

وبما انّه إذا تّم اإلفتراض، على سبيل الجدل ليس إالّ، أّن صالحية حكومة تصريف األعمال معقودة 

السريان ر الدستورية تبدأ بإلصدار القوانين تأميناً إلستمرار السلطات العامة، فإنّه يبقى أن مهلة اإلصدا

من جديد فور إبالغ أمين عام مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، وبصفته منوطة به صالحيات رئيس 

الجمهورية وكالة، بإقرار القانون المعني من قبل مجلس النواب، وإعطاء هذا التبليغ تاريخاً صحيحاً 

 حالة قانون الموازنة العامة المطعون فيه،بموجب محضر منّظم اصوالً، االمر الذي لم يتم مطلقاً في 

 

في وقت لم يكن فيه قانون الموازنة  15/11/0200وبما اّن النص قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 من الدستور، 58العامة الذي أقّره مجلس النواب قد اصبح نافذاً حكماً بموجب الفقرة األخيرة من المادة 

 

م توافر عناصر المادة المذكورة، وبالتالي عدم نفاذ القانون، ما يحول دون وبما انّه يترتب على ذلك عد

 النظر في دستورية  قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ،

 

 (12/8/0219تاريخ  5/0219)قرار المجلس الدستوري رقم 

 



 

قى مجّمداً إلى حين عودة مهلة اإلصدار الدستورية وبما انّه في هذا الوضع ال يفقد القانون كيانه، إذ يب

 إلى السريان،

 

 فيقتضي إعالن عدم إمكانية المجلس الدستوري النظر في الطعن المقدّم لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 / من الدستور:   18لمخالفته أحكام المادة / 0200في عدم دستورية قانون موازنة العام 

 

  

 

  

 

بما أَن " الهدف األساس لنشوء المجالس النيابية في الديمقراطيات العريقة هو الحصول على موافقة 

ممثلي الشعب على أسباب وكيفية فرض وجباية الدولة للضرائب والرسوم وكذلك تحديد حدود وآليات 

ي  أن يجروأبواب وطرق اإلنفاق العام ، بحيث أصبح ال يجوز أن تتم جباية ضرائب أو رسوم ، وال

 إنفاق أي من تلك األموال أو من غيرها إالَ بإجازة من المجلس النيابي الذي هو ممثل الشعب ،

 

وفي المنحى ذاته ، نَص الدستور اللبناني ، ثَم قانون المحاسبة العمومية ، على أحكام تنّظم كيفية إعداد 

ا" على أصول الرقابة على تنفيذها . الموازنة العامة ومناقشتها وإقرارها في المجلس النيابي ، وأيض

كذلك لحظ النص الدستوري مسألة إقرار المجلس النيابي لقطوع حساب الموازنات العامة للسنوات 

المنتهية ، كما لحظ األحكام والظروف المحددة بدقة التي تجيز إصدار الموازنة بمرسوم من قبل مجلس 

 الوزراء إذا تلَكأ مجلس النواب عن إقرارها،"

 

 0200)الرئيس فؤاد السنيورة ، " المالية العامة للدولة بين التسييس والتضليل " ، الطبعة األولى ، سنة 

 ( 92، صفحة 

 

  

 

وبما أَن قطع الحساب هو كشف الحساب الذي تتقدم به الحكومة الى مجلس النواب إلقراره ، والذي 

ا" إنفاقها في قانون الموازنة لسنة معيّنة ، مضافتبيّن فيه المبالغ التي أجاز المجلس النيابي للحكومة 

إليها اإلعتمادات األخرى التي تكون قد أقّرت ، وذلك بالمقارنة مع المبالغ التي أنفقتها الحكومة فعال" 

من حساب الموازنة. وبالتالي، يكشف قطع الحساب الفروق الحاصلة زيادة أو نقصانا" ويبيّن السند 

مة في ذلك. ويبيّن هذا الحساب أيضا" اإليرادات التي تّمت جبايتها بالمقارنة الذي ارتكزت عليه الحكو

 مع ما كان مقدَرا" جبايته من قبل الحكومة، كما هو مبيَن في قانون الموازنة الذي أقَره مجلس النواب،

 



 

 وبما أنَه، على أساس ذلك، يتحدد العجز أو الفائض الفعلي المحقق في حساب الموازنة خالل سنة

 معيّنة،

 

وبما أَن قطع الحساب هذا يجري إقراره سنويا" عن السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة، أي بتأخير 

 سنة واحدة، وذلك كي تستطيع وزارة المال إقفال حسابات موازنة السنة المنتهية،

 

بات اإلدارة من الدستور صريحة لهذه الجهة إذ نَصت على أنَه يجب أن تعرض حسا 18وبما أَن المادة 

المالية النهائية لكل سنة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك 

 السنة،

 

وبما أَن حسابات الدخول ألي سنة مالية هي ذاتها األرصدة الختامية للحسابات العائدة لنهاية السنة 

أيضا" في حساب المهمة لتلك السنة، كٌل في ما المالية السابقة كما يظهر في قطع حساب الموازنة و

 يخّصه،

 

وبما أَن ذلك يعني أَن تحديد القيود اإلفتتاحية ألي سنة يفترض وجود الحسابات الختامية للسنة السابقة 

 مع مستنداتها الكاملة، ما يتطلَب حكما" العودة الى جميع الحسابات،

 

 يضا" بهذا الصدد مؤلَف الرئيس فؤاد السنيورة المشار إليه آنفا" () يراجع أ                                  

 

  

 

وبما أن حيثيات القرار موضوع المخالفة التي تؤّكد على مدى أهميَة قطع الحساب وضرورته وجوبا" 

تعزز وجهة نظرنا، وهي، أي تلك الحيثيات، ال تتآلف أبدا" مع حيثيات أخرى اعتبرت أَن قطع الحساب 

ل الموازنة وليس العكس، وأَن الدستور أولى الموازنة أهمية إستثنائية بحيث ال يجوز للحالة اعتمد ألج

على  0200الشاذة المتمثلة بغياب قطع الحساب لسنوات عدّة أن تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 

ن ليه األكثرية مأن يتم الخروج سريعا" من تلك الحالة الشاذَة، وهي ال تتوافق أيضا" مع ما خلصت إ

 عدم إبطال القانون المطعون فيه لهذه العلَة،

 

وبما أنَه من غير الجائز استمرار الحالة الشاذَة، التي هي في الحقيقة مخالفة دستورية موصوفة، وعدم 

سبق الموازنة بإقرار قطع الحساب ردحا"من الزمن بات ال ينتهي الى درجة أَن الشواذ أمسى القاعدة، 

 اعاة الظروف شَماعة يعلَق عليها لإلحجام عن تنظيم قطوع الحسابات وإقرارها،وأصبحت مر

 

وبما أَن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون، أي قانون، ألحكام الدستور، فال يسعه 

أن يستنبط األعذار و المبررات و يجترح المهل اإلضافية التي تتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص 

 من الدستور اللبناني،      18الدستورية اآلمرة كنّص المادة 

 

أّن قطع الحساب يعبّر عن واقع تنفيذ  0/0211وبما أّن إجتهاد المجلس الدستوري يعتبر في قراره رقم 

الموازنة وتحديداً أرقام الواردات والنفقات والتوازن في ما بينهما، ويعكس مدى اإللتزام بخّطة عمل 

المنصرمة، ويمّكن البرلمان من اتخاذ قرارات مبنيّة على معلومات حقيقية عند إقرار الموازنة السنة 

أو تعديلها وفقاً لمعطيات مالية وإقتصادية واكتشاف مكامن الخطر في المالية العامة، وإتخاذ التدابير 

 التصحيحية في الوقت المناسب،

 



 

الرقابة القضائية، وبشكل خاص ديوان المحاسبة، تدقيق وبما أّن إنجاز الحسابات المالية يتيح لهيئات 

أوضاع المالية العامة، كما يمّكن السلطة اإلشتراعية من القيام بوظيفتها الرقابية في الشق المالي من 

 خالل مراقبة الحكومة ومحاسبتها،

 

واب قبل مجلس النوبما أنّه وفقاً للدستور تجري مناقشة وإقرار الحسابات المالية للسنة المنصرمة في 

 نشر موازنة السنة الالحقة،

 

/ من النظام الداخلي لمجلس النواب تنّص على أن يصدّق المجلس أوالً على قانون 111وبما أّن المادة /

 قطع الحساب ثم على موازنة النفقات وبعدها على قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات،

 

حيل قطع الحساب على المجلس النيابي في نهاية كل سنة ليوافق عليه ويبرئ وبما أنّه على الحكومة أن ت

 ذّمتها،

 

وبما أّن قطع الحساب هو األداة األساسية إلجراء التدقيق في الحسابات العامة وفي تنفيذ الموازنة 

 وإلتمام المراقبة واإلشراف على حسن استخدام السلطة التنفيذية لألموال العمومية،

 

إقرار الموازنة بدون قطع حساب يعطل الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور بالسلطتين وبما أّن 

اإلشتراعية والقضائية، وينتهك مبدأ فصل السلطات، ويحّول السلطة اإلشتراعية إلى أداة بيد السلطة 

 التنفيذية فتصبح عاجزة عن ممارسة دورها في الرقابة الجدّية والمجدية،

 

قطع الحساب يؤدي إلى غياب الشفافية في جباية المال العام وإنفاقه، وبالتالي التشكيك وبما أّن غياب 

ً أمام تفّشي الفساد  في صدقية الموازنة العامة وسالمة تنفيذها، كما يؤدي إلى فتح الباب واسعا

 واستشرائه،

 

ر كما عليه الدستووبما أّن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن وضع قطع الحساب السنوي وفقاً لما نّص 

تقاعست عن وضع موازنات عامة سنوية، يقابلها تراخي مجلس النواب في القيام بدوره األساسي 

لناحية إلزام الحكومة بوضع قطع الحساب السنوي، وتخلّيا معاً عن اإلضطالع بالصالحيات التي ناطها 

 بهما الدستور، فألحقا ضرراً فادحاً بالمصلحة الوطنية العليا،

 

 ا أّن اإلستمرار في تغييب قطع الحساب يشّكل إنتهاكاً فاضحاً للدستور،وبم

 

اآلنف ذكره سبق أن نبّه إلى ضرورة أن يجري"  0/0211وبما أّن المجلس الدستوري في قراره رقم 

سريعاً وبدون تباطؤ " وضع قطع الحساب وفق القواعد التي أمالها الدستور وقانون المحاسبة العمومية 

المالية العامة إلى اإلنتظام، " ولوضع حدٍّّ لتسييب المال العام "، وضبط الواردات والنفقات  لكي تعود

 و" تقليص العجز في الموازنة العامة "، وممارسة رقابة فعلية وفاعلة على تنفيذ الموازنة،

 

 حدّ عدَة الوبما أّن عبارة " سريعاً وبدون تباطؤ " ال يمكن أن تستمّر المخالفة تحت ستارها لسنوات 

لها وال أفق، خاصة أّن المخالفة تلك امتدت على مدى موازنات خمس متتالية بدون أن يحّرك المجلس 

 النيابي الركود الضارب بعملية إنجاز قطع الحساب المطلوب بإلحاح،

 

وبما أنّه ليس ثمة ما يبّشر بعدم جعل اإلستثناء قاعدة ال بل عرفاً، كما سبق أن أشرن، فندخل في 

 المحظور األكثر خطورة على الوضع الدستوري،

 



 

وبما أن السلطة اإلشتراعية ليست سيّدة نفسها إالّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة 

 ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري،

 

                                               

 

“ La loi est l’expression de la volonté générale était le discours produit et 

légitimant à la fois, le pouvoir législatif des seuls représentants de la Nation, 

du Parlement seul. La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de 

la constitution est aujourd’hui le discours produit et légitimant à la fois le 

pouvoir du Conseil de participer à la formation de la loi en vérifiant qu’elle 

respecte les règles constitutionnelles. » 

 

(Droit du Contentieux Constitutionnel, 4éme éd. Dominique Rousseau, pp. 

409-410) 

 

  

 

من قانون إنشاء المجلس الدستوري نّصت على تمتّع القرارات الصادرة عنه بقوة  /12وبما أّن المادة /

القضية المقضية وعلى أنها ملزمة لجميع السلطات والمراجع وهي غير قابلة ألي طريق من طرق 

 الطعن،

 

وبما أنه ال يسع مجلس النواب التمادي في تجاهل قرارات المجلس الدستوري الملزمة والتي تساهم 

 همة أساسية في صناعة سليمة لقانونٍّ يراعي أحكام الدستور،مسا

 

وبما أنّه، ولألسف، فإّن " خرق الدساتير تقوم به األطراف التي يناط بها تطبيق الدستور والتي تمتلك 

 صالحيات دستورية "،

 

بمعرض نشر  الصادر بمادة وحيدة )الذي شّكل إستثناءاً  192/0214وبما أّن البند ثانياً من القانون رقم 

( حدّد للحكومة مدّة ستة أشهر إلنجاز الحسابات المالية النهائية والمدقّقة بدون أن 0214موازنة العام 

 تنجز أي مهَمة من هذا القبيل منذ نيّف وثالث سنوات،

 

وبما أّن المجلس الدستوري دأب في عدد من قراراته على اعتماد " أوضاع سياسية ومالية واقتصادية 

مشفوعة " بانتشار وبائي " بدون أن يبيّن الترابط المباشر والوثيق بين تلك األوضاع وبين صعبة " 

اإلمتناع عن إعداد قطع الحساب وإقراره، ال سيما أّن إغفال موجب إقراره نشأ قبل األوضاع التي شكا 

 منها المجلس وما زالت حالة اإلغفال مستمّرة بدون مبّرر مقبول،

 

المعّول عليها كحاالت استثنائية، سمحت ال بل َسُهَل معها إقرار قانون الموازنة وبما أّن األوضاع 

وقوانين أخرى شتّى ما عدا العمل على والدة قطع الحساب وإقراره، األمر الذي ينزع عن تلك األوضاع 

/ من الدستور 18والحاالت جدّيتها وصوابها ويؤكد وجوب عدم األخذ بها في مقابل نّص المادة /

 صريح و الملزم،ال

 



 

وبما أنه من غير الجائز بعد، أن تنطوي قرارات المجلس الدستوري المتعاقبة على تساهلٍّ إزاء الخرق 

البرلماني للدستور، بل ينبغي أن تبني الحصن المنيع بوجه أي تجاوز للنص الدستوري الواضح 

 والصريح وبدون اإلكتراث ألي ذريعة أو مبّرر،

 

/ من الدستور نصت صراحة وبكل وضوح على " أن حسابات اإلدارة المالية 18/ وبما أّن المادة

النهائية لكّل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي 

 تلك السنة،"

 

امي هو حوبما أّن المهمة األساسية للمجلس الدستوري هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون 

 الدستور،

 

وبما أنّه ال يعّول على القول بالمصلحة العامة في معرض النص الدستوري الصريح والواضح والقاطع 

 والملزم،

 

ً ومكّمالً   secondaire etوبما أّن اإلجتهاد الدستوري جعل من المصلحة العامة مبدأً ثانويا

complémentaire  مع وجود النص الصريح،في غياب النص، بمعنى أنّه ال يؤخذ بها 

 

)تراجع مخالفة نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة وهي جزء ال يتجزأ من القرار 

 (                                     0/0211رقم 

 

  

 

 وبما أنّه ليس ثمة ظرف مقبول يبّرر اإلمتناع عن وضع قطع الحساب المفروض وجوباً،  

 

 1412الدستوري الفرنسي اعتمد موقفاً متشدداً عندما أعلن عدم دستورية موازنة العام وبما أّن المجلس 

(، وكانت CC 79-110 DC du 24 décembre 1484بسبب مخالفة البرلمان ألصول التشريع )

 ً  المخالفة أّن البرلمان إنتقل إلى مناقشة الباب الثاني من الموازنة قبل التصويت على الباب األّول مخالفا

كانون  0( الصادر في Ordonnance/ من القرار التنظيمي )92األصول المنصوص عليها في المادة /

، فكم بالحري متى كانت المخالفة جوهريّة وجسيمة وبالحجم العارم والمتكّرر إبّاَن نشر 1454الثاني 

 كل موازنة سنويّة،

 

نون إنشائه، مراقبة دستورية القوانين من قا 11وبما أنَه من مهام المجلس الدستوري، عمال" بالمادة 

وسائر النصوص التي لها قَوة القانون، وبالتالي " السهر على حماية أحكام الدستور "، لذا، إذا اعتبر 

المجلس أَن النص موضوع المراجعة غير دستوري و مشوب بعيب كليا" أو جزئيا"، فعليه أن يقضي 

 كليا" أو جزئيا" بقرار معلل يرسم حدود البطالن ، من قانون إنشائه، بإبطاله 00سندا" للمادة 

 

  

 

LOUIS FAVOREAU et LOIC PHILIP : Les grandes decisions du conseil 

constitutionnel .Dalloz 1991 p.295 no 9 :                                                     

 



 

« …Le conseil constitutionnel…est chargé de dire le droit , de veiller au 

respect des règles constitutionnelles dans les limites et les conditions fixées 

par la constitution…                                                                                        

 

Il se borne à constater qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit ou à cette 

liberté par la voie legislative ordinaire … » 

 

  

 

وبما أَن قطع الحساب، كما سبق أن أشرنا، هو بيان محوري لتنفيذ النفقات والواردات العمومية الفعلية 

في نفقاتها  sincérité du budgetب مراعاة مبدأ " صدق الموازنة "  للسنة المنصرمة وهو يستوج

 ووارداتها، وحسن تقديرها ، وذلك كي ال تأتي الموازنة موازنة" وهمية،

 

  

 

JEAN LUC ALBERT : Finances publiques, Editions Dalloz 2019. Page 

46         

 

 No 488 :                                                                                                  

 

« Mais le budget, étant un acte de prévision, la sincérité ici requise est une 

sincérité subjective, ainsi que le précisent à la fois l’article 32 de la loi 

organique du 1er Août 2001 relative aux lois de finances, qui indique que la 

sincérité des lois de finances s’apprécie compte tenu des informations 

disponibles et des précisions qui peuvent raisonnablement en découler, et le 

conseil constitutionnel, qui estime qu’ici la sincérité se caractérise par 

l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé 

par les lois de finances. »                                             

 

  

 

 لكل هذه األسباب خالفت رأي األكثرية.

 

  

 

  

 

 0200حول الطعن في قانون الموازنة العامة للعام 

 

(، المنشور في عدد الجريدة 0200)الموازنة العامة للعام  5/11/0200الصادر بتاريخ   12القانون رقم 

 .15/11/0200تاريخ  94الرسمية رقم 

 

  



 

 

تاريخ  052من قانون المجلس الدستوري رقم  10أخالف رأي األكثرية عمالً بأحكام المادة 

 ن التاليين:من نظامه الداخلي، للسببي 28والمادة  19/8/1442

 

  

 

من الدستور لجهة وجوب إقرار قانون قطع  18السبب األول: في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 

 الحساب قبل إقرار الموازنة

 حيث إن الفقرة )ج( من الدستور حدّدت نظام الحكم في لبنان على أنّه "جمهورية ديمقراطية برلمانية"،

 

طية البرلمانية، تعتبر الرقابة التي يجريها البرلمان على الموازنة وعلى وحيث إنّه في األنظمة الديمقرا

تنفيذها من قبل الحكومة، من أهم الوظائف التي أنيطت به الى جانب الوظيفة الرئيسية المتمثلة 

 بالتشريع، ال سيما وقد نشأت البرلمانات في األصل على خلفية فكرة الرقابة الضريبية،

 

ازنة العمومية يتمتع بطابع القانون األساسي المنصوص عليه في الدستور، ما وحيث إن قانون المو

يشير الى أهميته القصوى بحيث أّن وجود الدولة مرتبط ارتباطاً عضوياً بماليتها وبانتظام تلك المالية 

 وصدقيتها وشفافيتها، وهو يعبّر من ناحية عن سياسة الحكومة العامة، ومن ناحية أخرى، يشّكل الصك

األساسي الذي يجيز للحكومة سنوياً الجباية واالنفاق ويتيح للبرلمان وللجهات الرقابية القضائية كديوان 

 المحاسبة، اجراء الرقابة على مداخيل الدولة ونفقاتها،

 

وحيث إن الدستور اللبناني خصص فصالً كامالً لمالية الدولة هو الفصل )ب( من الباب الرابع، تحت 

منه، حدّد فيه مبادئ عامة ومهالً صارمة وأصوالً  14الى  11لية"  يشمل المواد عنوان "في الما

ً تلك القواعد الدستورية الصريحة  مفّصلة يتّم بموجبها إقرار الموازنة العامة للدولة، فتشكل معا

 والواضحة إطاراً شامالً متكامالً يسهم في انتظام المالية العامة للدولة،

 

أناط بمجلس النواب، بصفته ممثالً للسيادة الشعبية، هذه المهمة الفائقة األهمية وحيث إّن الدستور 

المتجّسدة بالحفاظ على انتظام المالية العامة، فيقوم برقابة الحقة على تنفيذ الموازنة للسنة المنصرمة 

يوافق قة، فمن خالل اطالعه على قطع الحساب المتضمن الحسابات النهائية لالدارة العامة للسنة الساب

عليها بعد أن يكون ديوان المحاسبة قد دققها، وذلك قبل إقرار قانون موازنة العام المقبل والذي يجيز 

 بموجبه للحكومة الجباية واالنفاق مجدداً،

 

وحيث إن مبدأ السيادة الشعبية يفترض درجة عالية من الشفافية في عمل المجلس النيابي  التشريعي 

ي ما يتعلق بالمال العام، إذ أنه من أبسط قواعد الموازنة الوضوح والعدالة في والرقابي، ال سيما ف

الجباية واالنفاق باالستناد الى بيانات حسابية دقيقة، صادقة وصريحة يتضمنّها قطع الحساب، خاصة 

في زمن يعاني فيه االقتصاد الوطني من انكماش حاد وركود، وتتعرض المالية العامة ألزمة بنيوية، 

ً لقواعد الصدقية والشفافية وأن ينطلق من م ا يحتّم أن يتم وضع قانون الموازنة العامة وإقراره وفقا

 بيانات حسابية مدقّقة وسليمة،

 

وحيث إن قطع الحساب والموازنة العامة، وإن كانا يُقّران بموجب قانونين منفصلين من الناحية الشكلية، 

مضمون، حيث إنّه ال يجوز إقرار الموازنة العامة للسنة إنما هما متالزمان ومتكامالن من حيث ال

القادمة من دون االستناد الى البيانات المالية الواردة في قطع الحساب للسنة السابقة. وقد سبق للمجلس 

، 5/0218الدستوري أن رّكز على أهمية قانون قطع الحساب عبر اجتهاد مستقر، فجاء في قراره رقم 

بما أن انتظام مالية الدولة العامة، وخضوع السلطة االجرائية لرقابة السلطة : " 00/4/0218تاريخ 



 

االشتراعية في مجال الجباية واالنفاق، يقتضي معرفة حقيقية للواردات والنفقات عن طريق قطع 

 الحساب"،

 

 نوحيث إّن مبدأ تسلسل قانوني قطع الحساب والموازنة وتالزمهما هو مبدأ دستوري، يُستدّل عليه م

حسابات اإلدارة المالية النهائية لكل سنة »من الدستور التي نصت على أن  18صراحة أحكام المادة 

يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع 

ة يشير الى الزامية المذكور 18، فاستعمال فعل "يجب" في المادة «قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبة

إقرار قانون قطع الحساب، كما أّن المشترع الدستوري حرص في هذا النص على أولوية الموافقة على 

حسابات األدارة النهائية "قبل" نشر موازنة السنة الثانية، وربط بين هذين القانونين، ما يشير الى أن 

في ضوء صراحة النص. كما أنّه ال يجوز متالزمة وال يجوز الفصل بينهما  18و 18أحكام المادتين 

اقرار الموازنة ونشرها من دون أن يسبقها الموافقة على قطع الحساب. وهذا ما أشارت اليه أيضاً المادة 

(، والذي يعتبر بمثابة 22/10/1482تاريخ  19484من قانون المحاسبة العمومية )مرسوم رقم  15

 صت على ما يلي:القانون العضوي المتّمم للدستور، والتي ن

 

 تقدّر واردات السنة الجديدة استناداً إلى العنصرين التاليين:»

 

 تحصيالت السنة األخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها. -أ

 

 تحصيالت األشهر المنصرمة من السنة الجارية. -ب

 

 »ولوزير المالية أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها. 

 

وحيث إّن هذا الترتيب التسلسلي والتالزم بين قطع الحساب والقوانين المالية )المتضمنة قانون 

 le principe de  chaînage»الموازنة(، يشار اليه في فرنسا بمبدأ "التسلسل )أو الترابط( الفاضل 

vertueux  » بحيث يقدّم مشروع قانون قطع الحساباتloi de règlement  آب، ويتم قبل األول من

فحصه في القراءة األولى من قبل البرلمان قبل التصويت على مشروع قانون المالية للعام التالي، كي 

يتسنى له مراقبة نتائج تنفيذ الموازنة العائدة للعام المنصرم قبل الشروع في مناقشة االعتمادات 

 واألهداف المقترحة للسنة المقبلة،

 

ن إقرار قانون قطع الحساب قبل إقرار قانون الموازنة العامة، يكون وحيث إن مجلس النواب، بتخلّفه ع

قد تقاعس عن القيام بإحدى أهم الوظائف التي أناطها به الدستور والتي يستمدها من السيادة الشعبية، 

وهي الرقابة على أداء الحكومة وعلى انفاقها للمال العام، بغية إبراء ذمتها للسنة المنصرمة من خالل 

الحساب المدقّق، قبل الموافقة على مشروع الموازنة العامة المقدّم من الحكومة والمرتكز بدوره قطع 

الى قطع الحساب المدقّق من ديوان المحاسبة، والذي أوجده الدستور كهيئة قضائية رقابية لهذه الغاية 

 من الدستور(، 18بالذات )المادة  

 

قطع الحساب بوجود ظروف استثنائية تمنع من اعداده وحيث إنّه ال يجوز تبرير عدم إقرار قانون 

واقراره، علماً أّن تقدير وجود ظروف استثنائية يعود للمجلس الدستوري وفق اجتهاد مستمر في هذا 

تاريخ  1، والقرار رقم 1448ايلول  10تاريخ  1/48الصدد )يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 

(.  وإنني، كما المجلس في قراره موضوع 18/10/0210خ تاري 0/0210، والقرار رقم 01/11/0222

 هذه المخالفة، ال نعتبر أنه يوجد ظروف استثنائية تبرر هكذا تخلّف،

 



 

وحيث إن امتناع مجلس النواب عن إقرار قانون قطع الحساب قبل إقرار الموازنة العامة وفق الترتيب 

الدستور، يؤدي الى تطبيع مخالفة فادحة للدستور من  18التسلسلي االلزامي الذي نصت عليه المادة 

وخرق لالنتظام المالي العام الذي كّرسه الدستور في أحكام صريحة ومتالزمة في ما بينها يقتضي 

 التقيّد بها.

 

  

 

 من الدستور 12و 20السبب الثاني: في عدم احترام المهل الدستورية لجهة مخالفة أحكام المادتين 

لبناني نّص على مهل زمنية واضحة ومحدّدة ترعى اعداد الموازنة وإقرارها. فألزم حيث إن الدستور ال

منه بأن ترسل مشروع الموازنة الى مجلس النواب في بدء عقد تشرين األول  12الحكومة في المادة 

منه أْن يخصص جلساته قبل أي عمل تشريعي  20من كل سنة، كما ألزم المجلس النيابي في المادة 

 اقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل نهاية السنة،آخر لمن

 

بحدّ أقصى في  0200وحيث إّن االلتزام بتلك المهل الدستورية كان يحتّم إقرار الموازة العامة للعام 

، 11/12/0200، في حين أنّها أقّرت بتاريخ  21/10/0201، أي في 0201نهاية العقد العادي للعام 

، أي  بتأخير يقارب السنة. 15/11/0200اً بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ وأصبحت نافذة حكم

األمر الذي يجعلها مفتقدة لطابعها التوقّعي وتقديري، وغير ذي جدوى على مستوى اجازة الجباية 

 على القاعدة  االثني عشرية لحين إقرارها، -أي االنفاق –، والذي تّم 0200واالنفاق للعام 

 

وحيث إنّه سبق للمجلس الدستوري أن شدّد على أهمية تحديد المهل الدستورية بشأن الموازنة،         

والذي "يهدف الى منع التباطؤ في اعداد الموازنة ودرسها وإقرارها، لما لذلك من أثر خطير على 

لى حيث أّكد ع المالية العامة وانتظامها"، واعتبر أّن التأخير في إقرار الموازنة يشكل خرقاً للدستور

عدم تقيّد الّسلطتين اإلجرائية واإلشتراعية بالمهل الدستورية أدّى إلى انتهاك الدستور وعدم انتظام »أّن 

ي )قرار المجلس الدستور« المالية العامة، وإلى التمادي في اإلنفاق على أساس القاعدة االثني عشرية

(. وإن أهمية 0211موازنات الملحقة للعام : الموازنة العامة وال 19/5/0211، تاريخ 0/0211رقم 

إقرار الموازنة في مواعيدها كمحّرك أساسي للسلطة التنفيذية يتجلّى أيضاً في نص الفقرة الرابعة من 

من الدستور، التي نصت على امكانية حّل المجلس النيابي في حال قام بردّ الموازنة برمتها  85المادة 

 مدى أهمية قانون الموازنة النتظام عمل الدولة وأجهزتها، بقصد شل عمل الحكومة، ما يعكس 

 

وحيث إن المشترع الدستوري حدّد هذه المهل إلعداد مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء، ودرسه 

واقراره في مجلس النواب قبل الدخول في السنة المالية التي ستتم فيها الجباية واالنفاق، من أجل الحفاظ 

مالية العامة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، علماً أّن تلك المهل تُعدّ تكريساً لمبدأ سنوية على انتظام ال

الموازنة، وهو أحد المبادئ الدستورية النصية التي ترعى الموازنة العامة، والمنصوص عليها في 

إجراءات ذات من الدستور. فال يمكن بالتالي اعتبار تلك المهل الصارمة والواضحة مجرد  12المادة 

 طابع شكلي، كونها تتصف بأهمية بالغة إذ تساهم في استقرار االنتظام المالي للدولة،

 

وبما أنه ال وجود لظروف استثنائية تحول دون التقيد بالمهل الدستورية بشأن اعداد مشروع         

 الموازنة ودرسه واقراره، كما سبق وأشرنا اليه،

 

سلطتين اإلجرائية واإلشتراعية بالمهل الدستورية المذكورة أعاله، والذي وحيث إن عدم تقيد ال        

ً في انتهاك أحكام الدستور، وهو القانون األسمى  ً بدون أي رادع، يشكل تماديا أصبح يتكّرر سنويا

للدولة، واستسهاالً غير مبّرر لالنفاق على أساس القاعدة االثني عشرية خالفاً لما نصت عليه المادة 

 ن الدستور،م 18



 

 

وحيث إّن إقرار قانون الموازنة العامة في غياب قطع الحساب وخارج المهل الدستورية المشار         

كل من صدقيتها وطابعها  0200اليها آنفاً، أي في وقت متأخر من السنة، يفقدان الموازنة العامة للعام 

ة العامة وبالقواعد الدستورية التي ترعاها التوقعي واالجازي، ما يعتبر مساساً جوهرياً بطبيعة الموازن

وانتهاكاً فادحاً لالنتظام المالي الدستوري الذي حرص المشترع التأسيسي على تحصينه بأصول ومهل 

 دستورية يقتضي التقيّد بها،

 

وحيث إن الظروف المالية واالقتصادية واالجتماعية المأزومة الراهنة تلقي على عاتق كل من السلطتين 

ريعية واالجرائية مسؤولية مضاعفة، توجب عليهما احترام الدستور والتقيّد بأحكامه وبمبادئه، بغية التش

النهوض بالدولة واستعادة عافيتها وهيبتها، وإعادة الثقة واالنتظام الى ماليتها ومؤسساتها، تحقيقاً للعدالة 

 االجتماعية الشاملة والمصلحة الوطنية العليا.

 

 ب،لجميع هذه األسبا

 

المطعون فيه، من دون  0200أسّجل هذه المخالفة إذ أرى أّن إقرار قانون الموازنة العمومية للعام 

من الدستور وخالفاً  18، خالفاً ألحكام المادة 0201إقرار قطع حساب للسنة المالية السابقة، أي للعام 

السنة المالية، بما يخالف أحكام للمبادئ العامة الدستورية، كما وخارج المهل الدستورية في نهاية 

من الدستور، يعتبر انتهاكاً فادحاً وفاضحاً لألحكام والمبادئ الدستورية التي تحكم  12و 20المادتين 

المالية العامة والموازنة، ما يوجب برأيي ابطال قانون الموازنة العامة المطعون فيه برّمته، خالفاً لرأي 

 األكثرية.
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