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  اإلعداد مبادئ: األول الباب
  

 طابع ذات وأخرى عام طابع ذات معلومات االعتبار بعين تؤخذ معينة، سنة موازنة إعداد عند

  .خاص
  

 من الدولة وبمالية جهة من واالجتماعية االقتصادية بالحياة العام الطابع ذات المعلومات تتعلق

  .أخرى جهة
  

  .الدولة بموازنة الخاصة والنفقات باإليرادات بطترت فهي الخاص، الطابع ذات المعلومات أما

  

  عام طابع ذات معلومات -أوالً
  

 الموازنة، إعداد عند لذلك،.  العامة السياسة وتماسك توازن تحترم أن الدولة موازنة على

 بعض فإن. االعتبار بعين الدولة مالية على وانعكاساته واالجتماعي االقتصادي الوضع يؤخذ أن يجب

 ورؤوس واألرباح الدخل على والضرائب والخدمات السلع على الداخلية الرسوم مثل الموازنة، إيرادات

 االقتصادي، النمو (االقتصادية بالتقلبات وثيقا ارتباطا ترتبط الجمركية، الرسوم إلى إضافة ،األموال

 بهذا تتأثر ال  األمالك، على الرسوم مثل أخرى، إيرادات هناك بالمقابل،. ١..)الخ التضخم، معدل

  .االقتصادية بالتقلبات الوضوح

  

 يالحظ البلدان، معظم ففي.  االقتصادية بالتقلبات نفسها بالحدة يتأثر ال النفقات مستوى إن

. االجتماعية بالمساعدات عرضي وبشكل باألجور خاص بشكل المتعلقة العامة النفقات في كبير جمود

 وفقا عليها الطلب وتغيير والخدمات بالتجهيزات اصةالخ النفقات ضبط نسبيا السهل من كان فإذا

 بالنسبة يختلف فاألمر االقتصادية، التقلبات على وبالتالي الموازنة إيرادات على تطرأ التي للتغيرات

 إلى يؤدي األجور حجم في تقليص كل أن حيث االجتماعية، والمساعدات باألجور الخاصة للنفقات

  .تتقبلها أن حكومة يأل الصعب من اجتماعية فعل ردات

                                                 
 كانت إذا الجمركية الرسوم في ارتفاع توقع يمكن فال. المقترحة اإليرادات في التماسك هذا يظهر أن يجب  1

  .لألسعار رفع دون المستوردات في انخفاضا ترتقب االقتصادية االفتراضات
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 ينتج اقتصادي ركود أي فان ،النفقات العامة على التأثير من تخلو ال االقتصادية التقلبات لكن

 في متالزمة زيادة إلى يؤدي التضخم معدل في ارتفاع أي أن كما االجتماعية التحويالت في زيادة عنه

 الذي المدفوعات ميزان على وبتردداته يالدول االقتصادي بالجو متعلقة مشاكل ذلك إلى تضاف. األجور

 الكهرباء مثل (معينة قطاعات في الدولة عمل لسير الضرورية السلع استيراد على حاسم أثر له

  ).والدفاع والصحة

  

 تؤثر مثال السكان عدد على تطرأ التي التغيرات فان.  االجتماعية للظواهر بالنسبة الحال كذلك

 التجهيزات نفقات حجم على وكذلك والصحة التعليم نفقات على خاص وبشكل الموازنة حجم على كذلك

  ).بالمياه والتجهيز المشتركة والخدمات المساكن مثل ( العامة

  

 واولوياتها الدولة توجهات تحديد تم إذا إال واضحة بصورة الموازنة إعداد يمكن ال لذلك،

  .معين اقتصادي إطار وفي اإلعداد عملية بداية منذ والمالية واالجتماعية االقتصادية

  

  خاص طابع ذات معلومات - ثانيا
  

 وهي. العجز حال في وتمويل ونفقات إيرادات من الموازنة بمعطيات المعلومات هذه تتعلق

 عند أنه، إلى اإلشارة من بد ال ولكن.  السابقة الموازنات في المتوفرة المعلومات مجموعة من تستمد

 غير ونفقات، إيرادات من ،٢-س السنة موازنة لتنفيذ العائدة لمعطياتا تكون س، السنة موازنة إعداد

  .اإلعداد عملية يعقد مما  بدايتها، في ١-س السنة تكون بينما الحاالت معظم في كاملة

  

 حول النهائية المعطيات على وقت بأسرع الحصول المناسب من الموازنة، إعداد مهمة فلتسهيل

 حول معطيات توفر عدم فإن كذلك، .ممكن حد أقصى إلى المتممة فترةال وتقصير ٢-س الموازنة تنفيذ

 بشكل يحسب ما ألن س للسنة التمويل حاجات تقدير في هاما انحرافا يسبب المدورة االعتمادات حجم

 المدورة لالعتمادات حساب أي يحسب أن دون معينة مالية فترة خالل المسددة النفقات تمويل هو عام

 المشكلة هذه ترك مما وجوده، لعدم لذلك، المخصص االحتياطي المال استعمال يتم لم اآلن، ولغاية(

  ).مناسب حل بدون
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  الموازنة إيرادات تقدير - الثاني الباب
  

 بالتقديرات متعلقة مشاكل المتوقعة اإليرادات قيمة لتقدير المستعملة الطرق مختلف تواجه

 بعين السابقة األحداث أخذ فيها بما الدولة إيرادات على االقتصادية األحداث ترددات وبقياس االقتصادية

 لفهم بدراسات القيام ويجب. والتضخم النمو معدالت حول افتراضات وضع يمكن لكنه.  االعتبار

 دراسات من انطالقا والتضخم النمو معدالت وتغيرات للضريبة الخاضعة المادة تغيرات بين العالقة

  .متخصصة هيئات بها وقامت سبق

  

 عند معروفة النتائج تلك كانت إذا ،٢-س السنة نتائج على األولية التقديرات ترتكز أن ويمكن

 تم ما االعتبار بعين يؤخذ السنة، تقدم مع ولكن،. ١-س السنة أول في الموازنة إعداد بأعمال البدء

 وماتمعل على ١-س السنة من أيلول شهر في الحصول يمكن كي متحركة سنوية فترة على تحقيقه

 تقديرات بتحديد يسمح مما. ١-س السنة من وحزيران ٢-س السنة من تموز بين الممتدة الفترة حول

 مضاعف عامل مكاناإل عند عليها يطبق وجديدة حقيقية معطيات من انطالقا س السنة موازنة إيرادات

 المعتمدة الجديدة والقوانين التشريعات االعتبار بعين األخذ أيضا ويجب. االقتصادي بالتطور متعلق

  .تدريجياً التنفيذ موضع وضعت والتي ١-س و ٢-س السنتين خالل

  

  :التالية الثالث الفئات ضمن اإليرادات تصنف
  

 على الداخلية والرسوم الدخل، على الضرائب مثل االقتصادية، الحالة بتغير تتغير التي االيرادات )١

 نمو معدل مع متناسبة التغيرات تلك نتكو أن ويمكن. الجمركية والرسوم والخدمات السلع

 ومن تصاعديا؛ الضريبة حساب كان إذا متناسبة من أكثر أو التضخم معدل ومع االستهالك

. عكسية عندئذ تكون آثارها لكن االقتصادي الفتور حال في تتجلى نفسها الظاهرة هذه أن الواضح

 فان. الموازنة إعداد لدى االعتبار نبعي الضرائب الحتساب المطابقة الفترات أخذ من أيضا بد وال

  .المقبلة س السنة أساس على اآلخر وبعضها ١-س السنة أساس على تحتسب الضرائب بعض

 ثابتة قيمتها تكون والتي األمالك على الرسوم مثل االقتصادية، بالحركات تتأثر ال التي اإليرادات )٢

  .ثابتة قوانين ظل في نسبيا
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  .أخرى إلى سنة من هام بشكل تتغير أن يمكن التي االحتمالية  اإليرادات)٣

  

 التحليل يركز أن المناسب من فعالية، أكثر بشكل س السنة بموازنة الخاصة المعطيات إلعداد

  .مردوداً األكثر اإليرادات فئات على

  

 القيمة من% ٥٧ تشكل الجمركية الرسوم أن على مثال يدل ١٩٩٧ موازنة مشروع هيكل إن

 والرسوم القيمة تلك من% ١٣ حوالي األمالك على الضريبة تمثل بينما الضريبية، يراداتلإل اإلجمالية

 أن%.  ١٢ حوالي الدخل على بالضرائب يتعلق وما% ٩ حوالي تمثل والخدمات السلع على الداخلية

 بين الداخلي التجانس بعض هناك كان فإذا. المجموع من% ٩١ تشكل األساسية األربع الفئات هذه

 على الضرائب احتساب ألن الرابعة الفئة على ينطبق ال فهذا التركيب، حيث من األولى الثالث اتالفئ

 تصريحات عن ينتج اآلخر والبعض المصدر في اقتطاع من يأتي فبعضها منتظما منهجا يتبع ال الدخل

 تقدير بأي مللقيا مجال ال الدخل، على للضرائب فبالنسبة لذلك،.  السابقة السنة نتائج على مستندة

   .متماسك إجمالي

  

  س للسنة االقتصادي النشاط بتغيرات المرتبطة اإليرادات) ١
  

  والرسوم الضرائب قطاع
 

  %)٥٧ (الجمركية والضرائب الرسوم -

 االقتصادي النشاط بين العالقة دراسة يستحسن الفئة، لهذه بالنسبة ( األمالك على الضرائب -

  %)١٣) (بينهما ناسبت هناك هل. الرسم هذا حجم وتغير

  %)٩ (والخدمات السلع على الداخلية الرسوم -

  المصدر في تحصل التي واألجور الرواتب على الدخل ضرائب -

  .المصدر في التحصيل كان إذا األموال رؤوس على الدخل ضرائب -
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  الضريبية غير االيرادات
  

  المالية غير عامة مؤسسات من حاصالت

  )لبنان مصرف (اليةم عامة مؤسسات من حاصالت

  .والبرق البريد حاصالت

  

  ١-س للسنة االقتصادي النشاط بتغيرات المرتبطة االيرادات) ٢
  

  والرسوم الضرائب قطاع
  

 الشركات أرباح على الضريبة مثل المكلفين تصاريح على المعتمدة الدخل على الضرائب -

   .األشخاص وشركات األشخاص أرباح على والضرائب

  

  الضريبية غير داتاإليرا قطاع

  

  .الملحقة الموازنات في وفر عن الناتجة اإليرادات -

 قبل معروفا العناصر من عدد تطور يكون ما بقدر سهولة أكثر اإليرادات هذه تقدير يكون

 ومعدل التضخم معدل مثل ،١-س السنة من كبير لجزء بالنسبة المجلس إلى الموازنة تسليم

  .النمو
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  االقتصادي بالجو تتأثر ال التي اإليرادات) ٣
  

  والرسوم الضرائب قطاع

  المبنية األمالك على الرسوم -

  

  الضريبية غير اإليرادات قطاع

  نقدية وأحكام غرامات -

   والمبيعات اإلدارية والعائدات الرسوم -

  

 في عديلت إلى العائدة التغيرات بعض تظهر أن الممكن من لكنه نسبيا، ثابتة اإليرادات هذه قيمة إن

  .التحصيل نظام في أو التشريع

 

  االحتمالية اإليرادات) ٤
  

  والرسوم الضرائب قطاع

  االنتقال رسم -

  التحسين ضريبة -

  

  الضريبية غير اإليرادات قطاع
  الهبات -

  البناء مخالفات تسوية عن ناتجة إيرادات -

  األحراج رسوم -

  
 خاصة المتوفرة، المعطيات على التوقعات تعتمد  ،اإليرادات من األخير القطاع لهذا بالنسبة

  .الموازنة إعداد عند معرفتها يمكن حيث بالهبات يتعلق فيما
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 كانت إذا ما لمعرفة بتحليل القيام يجب مرتفعة، القيمة تكون عندما االنتقال لرسوم بالنسبة أما

 إذا أو البلدان عضب في الحال هو مثلما واألخرى السنة بين المحصلة المبالغ في هامة تغيرات هناك

  .السابقة المجموعة ضمن عندئذ الفئة هذه فتصنف ما حد إلى ثابتة المحصلة المبالغ كانت
  

  

 المتعلقة المعلومات فيه تدرج فقرة لكل سطر من اإليرادات بمجمل الخاص الجدول يتكون

 يستحسن مثال،١٩٩٨ السنة موازنة إلعداد فبالنسبة. السنوات من العام لعدد التحصيالت أو باإلنجازات

 باإلضافة ١٩٩٦ و ١٩٩٥و ١٩٩٤ و ١٩٩٣ األعوام بتحصيالت المتعلقة المعلومات على الحصول

 الجدول إعداد لتاريخ بالنسبة األخيرة شهرا ١٢ فترة عن والتحصيالت ١٩٩٧ عام افتراضات إلى

 بالنسبة أخرى إلى سنة من التغير بمعدالت المعلومات هذه ترفق.  ١٩٩٨ للعام والتقديرات

   .اإليرادات لنوع وفقا المرتفعة االقتصادية القيم تغير بمعدالت ممكنا، ذلك يكون وعندما  للتحصيالت،
  

 أما أعاله المذكورة المعلومات من انطالقا ١٩٩٨ تقديرات بتقييم الخاص ١م المعدل يحدد

 اقتصادية بقيم خاصة ونم معدالت من انطالقا وإما السابقة للتحصيالت بالنسبة تغير معدل باحتساب

  .معبرة



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

(1)م(س-1) /م(س-2) /م(س-3) /م(س-4) /تقديراتنسبة التغيرتقديراتالتحصيلالتحصيلالتحصيلالتحصيلنوع االيراد م

(س-2)(س-3)(س-4)(س-5)سنةفي التحصيلسنةسنةسنةسنةسنة
سسنة س-2/س-1س-2س-3س-4س-5

سنة س-1

المجموع

ان رسماً بيانياً للمعلومات الواردة لكل بند من الموازنة يمكن ان يساعد على احتساب التقدير بالنسبة للسنة س. ويمكن ارفاق ذلك بتقديرات مرتبطة بالمنتوج الوطني الصافي

معلومات حول فترة سنة يتم تعديلها كلما توفرت معطيات جديدة.1-

جــدول

ايرادات الموازنة
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 تقييم نفقات الموازنة: الباب الثالث
  

فالتصنيف االداري . يشمل تصنيف نفقات الموازنة التصنيف االداري ، الوظيفي واالقتصادي
. الذي يقدم الى المجلس من أجل اعتماد الموازنة يتضمن التصنيف الوظيفي والتصنيف االقتصادي

بحسب طبيعتها ضمن هيكلية ادارية منفردة أو حالياً، يتم إعداد النفقات بشكل أولي حيث تجمع النفقات 
أما التصنيف الوظائفي الذي ابتكر مؤخرا فسوف يشكل في المستقبل عنصراً اساسياً .  متعددة الوظائف

  .في تحليل تكاليف العمليات التي تقوم بها الدولة
  

  :لجارية لموازنة الدولةتحتاج المعلومات ذات الطابع الخاص الى معطيات دقيقة حول مختلف أنواع النفقات ا
   نفقات الموظفين،)١
   نفقات تسيير العمل االداري،)٢
   نفقات االعالن والمطبوعات،)٣
   نفقات الهاتف والكهرباء والمياه،)٤
   نفقات التدفئة والتبريد،)٥
   نفقات النقل واالنتقال،)٦
   نفقات الموازنة في قطاع التربية والتعليم،)٧
  علقة باالبنية، النفقات الجارية المت)٨
   النفقات المتعلقة بالتحويالت)٩
  . نفقات أخرى)١٠

  

وللحد من هذا الجمود الذي يترجم بإعادة .  ان معظم نفقات الموازنة تتكرر من سنة الى أخرى
ادراج اوتوماتيكية لالعتمادات، يستحسن عند إعداد الموازنة التأكد من حقيقة هذه الحاجات وتقدير 

وعليه يجب تحديد كلفات . ري في نطاق محاولة تحسين استعمال األموال العامةفهذا ضرو.  قيمتها
 مقارنات بين وزارة بإقامةمختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لكل وحدة اقتصادية كبيرة،  مما يسمح 

  .وأخرى أو مع القطاع الخاص
  

  :ويجب استخراج المؤشرات الهامة التالية
  التجهيزات االدارية لكل وزارة ولكافة موظفي الدولة؛ كلفة كل موظف اداري من حيث -
   معدل كلفة الكيلومتر بالنسبة للسيارات االدارية يمكن تفصيله حسب فئة السيارة؛-
   كلفة تنظيف المكاتب االدارية بالمتر المربع؛-
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   كلفة التدفئة والتبريد بالمتر المربع  ولكل موظف؛-
 المستوى االبتدائي وفي المستوى التكميلي وفي المستوى الثانوي  في قطاع التعليم، كلفة التلميذ في-

 .وفي التعليم المهني وفي التعليم العالي
  . في قطاع االستشفاء، كلفة السرير في المستشفى-

  .إن تصنيف المصروفات وظائفيا يساعد كثيرا في  تحديد هذه التكاليف
لة فعالة لتحسين عملية إعداد الموازنة تشكل هذه المؤشرات التي يمكن مضاعفتها بعد ذلك وسي

  .بتضمينها دراسة أكثر فعالية لالعتمادات التي تطلبها الوزارات
  

يتم ذلك لكل ادارة على .  ان التفاصيل التالية  تتعلق بطريقة إعداد الموازنة حسب فئات النفقات
صل عندما يشمل هذا واالدارة تطابق الفصل في الترميز الخاص بالموازنة، أو جزءا من الف. حدة

  .األخير عدة ادارات
  
  نفقات الموظفين) ١

  .٨ الى ١تسجل هذه النفقات في الجداول 
أما .  لكل وزارة ولكل ادارة٢-تحسب نفقات الموظفين للسنة س انطالقا من معطيات السنة س

  :المعلومات الضرورية فهي
  قيمة الرواتب واالجور المدفوعة فعليا-
  ئة التي ينتمون اليها عدد الموظفين والف-
  ٢- المكافآت المدفوعة للسنة س-
  التوقعات الخاصة بالتوظيف-
  . التقديرات الخاصة بالتقاعد-

 والتقديرات المتعلقة ١-ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار قيمة التعديالت على الرواتب للسنة س
  .بتعديل الرواتب بالنسبة للسنة س

رواتب واألجور، لكل وزارة ولمجموع المؤسسات العامة لكي ويستحسن تقدير القيمة االجمالية لل
  .تستعمل هذه المعلومات في دراسات مستقبلية

لذلك يجب القيام بدراسة منهجية لتصنيف جميع فئات . إن قطاع التعويضات والمكافآت في غاية التعقيد
ها، وعدد الموظفين المكافآت والتعويضات كملحقات لألجور نقدية أو عينية، من حيث عددها وطبيعت

ان بعض المهام ترتبط في الوقت ذاته بتقديم . المستفيدين، والقيم العائدة لكل منهم، وطريقة الحساب المتبعة
في هذه الحاالت، يجب تقدير الكلفة ..). المحتسبون العموميون وامناء الصناديق، الخ(مكافأة وبدفع كفالة 

  .ظام عند مراجعة القوانين اال اذا كان مبررا فعليابالنسبة للربح وعدم المحافظة على هذا الن
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مالحظـــــــــــــــــاتاالعتماداتاالعتماداتاالعتماداتتعويض تعويض تعويض المخصصاتالعددالرتبة

المطلوبةالمفتوحةالمدفوعةسيارةتمثيلعائليالسنوية

لسنة سلسنة س-1لسنة  س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________
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بنـــدالتصنيف الوظيفيفصل
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لسنة سلسنة س -1لسنة س-2فقرة  1  نبذة  2

المجموع

تعويض الحضور السنويفقرة 3   نبذة 13-

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________تعويضات عائليةفقرة 3   نبذة 21-

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________تعويض السكن السنويفقرة 3   نبذة 39-

تعويض السيارة السنويفقرة 3   نبذة 49-

12 تعويض التمثيل السنويفقرة 3   نبذة 59-
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تعويض الحضور السنويفقرة 3   نبذة 13-
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14 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________



5الوزارة ........................................  جـدول رقم
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مالحظاتاالعتماداتاالعتماداتاالعتماداتاالجرةعددنوع العملاالعتماداتاالعتماداتاالعتماداتاالجرةعدد ايامعدد 

المطلوبةالمفتوحة المدفوعةاليوميةايام العملالمطلوبةالمفتوحة المدفوعةاليومية العمل السنوياالجراءالوظيفة

لسنة سلسنة -1لسنة س-2لسنة سلسنة س-1لسنة س-2

المجموعالمجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

15 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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جدول رقم 6االدارة .........................................

 اجور المعلمين بالساعةمشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1322

مالحظـــــــــــــــــات االعتماداتاالعتماداتاالعتماداتاجرة الساعةعدد الساعاتعدد المعلميننوع المادة

المطلوبة لسنةالمفتوحة لسنةالمدفوعة لسنةسنوياً

سس-1س -2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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........................................ 7الوزارة جـدول رقم

......................................... تعويضات عن اعمال اضافيةاالدارة

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصلمشروع موازنة سنة ...........................
1332

مالحظات  االعتماداتاالعتماداتاالعتماداتاجرة الساعةمعدل االجرعدد الساعاتطبيعة العمل
المطلوبةالمفتوحة لسنةالمدفوعة لسنةالواحدة

لسنة سس-1س-2

المجموع

__________ تقديرات السنة س      النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 /

__________ تقديرات السنة س     النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/
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........................................ 8الوزارة جدول رقم

......................................... تعويضات مختلفـةاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1339

مستنداالعتماداتاالعتماداتاالعتماداتعددقيمة التعويضنوع التعويضالوظيفة

المالحظاتالتعويضالمطلوبةالمفتوحةالمدفوعةالمستفيدينالشهري

لسنةلسنةلسنة

سس-1س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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 19

  االدارات عمل تسيير  نفقات) ٢
   

  ).١٠ و ٩الجداول (تسجل هذه النفقات في 

  

 من لذلك.  المكتبية باألعمال مباشرة ترتبط وهي المكاتب تجهيز تكاليف النفقات هذه تتضمن

  .موظف لكل الكلفة تحديد الضروري

  

 الكلفة دلمع يحسب ثم موظف لكل الكلفة فتحدد الفصل مستوى على البداية في الحساب يتم

 يمكن األخير، هذا أساس وعلى.  الموازنة مديرية تحدده موظف لكل اجمالي كلفة معدل ثم وزارة لكل

 وعلى النفقات عقد مراقبي على ويجب.  الموازنة من موظف لكل يخصص ما تقدير المستقبل في

 اعتمادها يمكن بةمناس قاعدة تحديد ويمكنها موثوقة المعلومات هذه أن من التحقق الموازنة مديرية

  .الالزمة االعتمادات لتقدير

  

  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبنـــــدالتصنيف الوظيفيفصــل

111

مالحظاتتنسيب النبذةاالعتماد المخصصعدد الموظفيناالعتمادات سعر الوحدةالكميـةاالعتماداتاالعتماداتالكميـةالشـرح

لكل موظففي االدارةالمطلوبة لسنةالمطلوبة لسنةالمفتوحة لسنةالمدفوعة لسنةفي سنة

-2س-2 سسس-1س

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 9

لوازم مكتبية

 20



الوزارة ........................................

10االدارة ......................................... جدول رقم
........................... مالبسمشروع موازنة سنة

نبذةفقرةبنـــــدالتصنيف الوظيفيفصــل

1121

   مالحظــاتالكلفةعدد الموظفيناالعتماداتسعرالكمية االعتماداتالكمية المطلوبةالنوع

لكل موظفالمطلوبةالوحدةالمطلوبةالمفتوحةلسنة

لسنة سلسنة سلسنة سلسنة س-1س-1

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 21
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  والمطبوعات االعالن نفقات) ٣
  

  ).١٣ و ١٢ - ١١ الجداول (في النفقات هذه تسجل

  

 المطلوبة الخدمات تكون أن ويجب.  االستهالكية الخدمات فئة في االعالن مصاريف تدخل

  .الخدمات مقدمي قبل من المطلوبة األسعار مستوى في بالتدقيق يسمح بشكل مفصلة

  

.  للتبذير مصدرا تشكل أن ويمكن االدارة عمل سير تكاليف نم عالية نسبة المطبوعات تستهلك

 االعتبار، بعين يؤخذ أن شرط الضرورية بالحاجات النفقات من النوع هذا حصر الممكن من أنه غير

 من المخزون حجم يتعدى ال بحيث السنوي واالستهالك المخزونة الكميات المقترح، االعتماد تقييم عند

 المراقبة هيئات تقوم أن يستحسن حال، كل على. المختصة االدارات تحددها معينة كمية المطبوعات

  .الحقيقية االدارات حاجات لتحدد المجال هذا في بتحقيق االدارية

  

 من مجموعة تمثل فهي.  االعالم نفقات طبيعتها حيث من بالمعارض المتعلقة النفقات تشبه

 عدم حال وفي.  موضوعها حسب النفقة بيعةط تصنيف يكون القطاع، هذا ففي. المختلفة النفقات

 كان اذا أما.  المعارض نفقات عنوان تحت  تصنيفها يجب لطبيعتها، وفقا النفقات هذه تحديد امكانية

  .االقتصادية لطبيعتها وفقا تفصل أن المفضل فمن ممكنا، تحديدها

  

  
 



الوزارة ........................................

......................................... 11االدارة جدول رقم

........................... نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصلاعالنـــــــــاتمشروع موازنة سنة

1241

االعتماداتالسعر التقديريالكمية المطلوبةالموضوعالشرح

مالحظـــــات المطلوبةالمطروح

لسنة س

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

23 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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مجموع سعرالكمياتاالعتمادالكمياتاالعتماداتالكميات المتوفرةالكمياتالكمياتالغرضالشرح

مالحظـــــاتاالعتماداتالوحدةالالزمةالمفتوحالمطلوبةالمدفوعةلغاية آخرالمستهلكةالمطلوبة

لسنةفي سنةلسنةلسنةلسنةلسنةسنةلسنةلسنة

سسسس-1س-1س-2س-2س-2س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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13الوزارة ........................................ جدول رقم

معـــارضاالدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبنـــــدالتصنيف الوظيفيفصــل

1244

مالحظــــــــــــــــــــــاتاالعتماداتالكلفة المقدرةمكان اقامة المعرضنوع المعرض

   المطلوبة لسنة

س

 

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

25 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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  والكهرباء والمياه الهاتف نفقات) ٤

  

 عملية تختلف النفقات من معينة فئة ضمن والكهرباء، المياه نفقات مثل الهاتف، نفقات تصنف

 بالطرق االستهالك من الحد يمكن وال مسبقا اذنا تتطلب ال فهي.  األخرى النفقات عن فيها االستهالك

 السلكية المواصالت ادارة (عامة مؤسسات وأ حكومية ادارات هم المزودين ان كما.  البسيطة

 ألن محدودا النفقات هذه ضبط يكون التطبيق، وعند...).  المياه مكتب لبنان، كهرباء والالسلكية،

 من بد ال عالية أرقاما أحيانا تبلغ النفقات هذه لكن.  االدارة تستهلكه ما تطابق الصادرة الفواتير

  .ضبطها

  

  :التالية االجراءات اتخاذ يجب  عدادات، على فواتيرها دتعتم التي للنفقات بالنسبة

  

  الكهرباء أو المياه عداد أو الهاتف رقم تحديد -١

  المستهلكة االدارة معرفة -٢

  المكان تحديد -٣

  االستهالك مستوى تحديد -٤

  المستفيدين الموظفين عدد معرفة -٥

  موظف لكل والكلفة االستهالك تحديد -٦

  

  
 
  



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

1173

مالحظاتالكلفةعددالكلفة السنويةاالستهالك رقم الهاتفالمركز

لكل موظفالموظفيناالجمالية لسنةالشهري

المستفيدينس

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________التقديرات لسنة س-1   ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

جــدول رقم 14

االتصاالت السلكية والالسلكية
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مالحظاتالكلفةعددالكلفة السنويةالكلفةالحجمرقم عدادالمركز

لكل موظفالموظفيناالجمالية للسنةالشهريةالمستهلكالمياه

المستفيدينس

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________التقديرات لسنة س-1   ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

جــدول رقم 15

المياه

 28



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1172

الكلفة لكلعددالكلفة السنويةالكلفةالطاقةرقم العدادالمركز

مالحظاتموظفالموظفيناالجماليةالشهريةالمستهلكةالكهربائي

المستفيدين لسنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 16

الكهرباء

 29



 26

  تبريدالتدفئة وال نفقات) ٥
  

  ).١٧(سجلت هذه النفقات في الجدول رقم 

  

أما اذا . إن نفقات التدفئة محدودة حالياً وتدخل في أغلب األحيان ضمن نفقات الكهرباء

  :كانت منفصلة تماما، فيجب العمل على تصنيفها لكل فصل على الشكل التالي

  

  زيت او غاز أو كهرباء: وقود التدفئة المستعمل -

 حجم االستهالك المتوقع -

 المكان -

 الحجم المدفأ -

 االدارة المستفيدة -

  

  .يعاد استعمال هذه المعلومات فيما يتعلق بنفقات التبريد

  

  
 
  



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

1125

مالحظاتالكلفةعددالكلفة السنويةالكلفةقوة المحركالحجماسم المركز

لكل موظفالموظفيناالجمالية للسنةالشهريةاو الوقودالمقصود

المستفيدينسالمستعمل

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________التقديرات لسنة س-1   ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

جــدول رقم 17

محروقات وزيوت للتدفئة

 31



 32

  واالنتقال النقل نفقات) ٦
  

  ).٣٤ إلى ٣٣ (رقم الجداول في النفقات هذه تسجل

  

 استعمال عن أو العام النقل استعمال أوعن االدارة سيارات استعمال عن النفقات هذه تصدر

  .بالموظف خاصة سيارة

  

  لالدارة تابعة سيارات بواسطة التنقل تكاليف -أ 
  

  :التالية المعلومات على يحتوي سيارة لكل شامل  بمستند المقترحة الجداول تدعم أن يجب

  

  المستهلكة الكيلومترات وعدد والرقم الطراز الدولة، سيارات تعريف -

  االستعمال في وضعها سنة -

  استعمالها مكان -

  المقطوعة الكيلومترات -

  صيانتها كلفة -

  الكيلومتر كلفة تقدير -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الوزارة ........................................

......................................... 18االدارة جدول رقم
........................... محروقات سائلة وزيوت وشحوممشروع موازنة سنة

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

11113

تنسيب االستهالكعدد الكيلومتراتعدد الكيلومتراتاالعتماداتسعر الليتراالستهالك السنوينوععددنوع

  مالحظاتالنبذةلـ 100 كلمالمتوقعة لسنةالمستهلكة لسنةالمطلوبةبالليترالمحروقاتاآللياتاآلليات

س س-1لسنة س

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 33



........................................ 19الوزارة جـدول رقم

......................................... قطع غيار لوسائل النقلاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1133

مالحظـــــــــــاتاالعتماداتسعر الوحدةالعددنوع القطعةعددتاريخ الصنعنوع

المطلوبة الكيلومتراتاآللية

لسنة سالمستهلكة

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

   المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 34



 35

  

  العام النقل استعمال) ب

  

 تقدير: التالية التفاصيل العام النقل وسائل استعمال بتكاليف المتعلقة المعلومات تتضمن أن يجب

  ).٣٦ (رقم الجدول في سجلت.  وكلفتها المهمات تلك وعدد بمهمات القيام لهم المأذون الموظفين عدد

  

  
 



........................................ 20الوزارة جـدول رقم

.........................................  نقل وانتقال في الداخل والخارجاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل 

163

البدل اليوميعدد االيامنوع المهمة البدل اليومينقل- مالحظاتتنسيباالعتماداتانتقال-

النبذة المطلوبةالخارجيالداخلي

لسنة س

المجموع

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________
 36



 37

  

  الخاصة السيارات استعمال) ج

  

  سنويا  المجازة الكيلومترات عدد

  السيارة فئة حسب كيلومتر لكل تسدد التي القيمة تحديد

  

  ).٣٨ (رقم الجدول في النفقات هذه سجلت

  

  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

مالحظاتتنسيب النبذة االعتماداتالكلفة المقدرةعدد الكلمالمهمةنوع السيارة الخاصة

المطلوبةللكلمالمجازة

لسنة س

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________التقديرات لسنة س-1   ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

جدول رقم 21

استعمال السيارات الخاصة

 38



 39

  

  سيارات استئجار) د

  

  .التنقل أجل من سيارات استئجار الى تحتاج ان الحاالت بعض في لالدارة يمكن
 

 وقد. العامة األشغال قطاع في نقل وسائل  الستئجار بالنسبة مماثل جدول استعمال يمكن

  ).٣٩ (رقم الجدول في النفقات هذه سجلت

  
 



جـدول رقم 22الوزارة ........................................

استئجار سيارات وآلياتاالدارة .........................................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصلمشروع موازنة سنة ...........................

126

مالحظـاتاالعتماداتبدل االيجارعددالغرض من السيارة او نوع اآللية المستأجرة

المطلوبةاالياماالستئجار

لسنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 40



 41

  

  والمؤتمرات بالوفود متعلقة نفقات) هـ

  

  ).٢٣ (رقم الجدول في تسجل

  

 أساس على االخيرة هذه وتحسب االستضافة ونفقات التنقل نفقات على النفقات هذه تشتمل

  .مقطوع تعويض

  
 



........................................ 23الوزارة جدول رقم

......................................... وفود ومؤتمراتاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

164

تنسيباالعتماداتنفقات اخرىالبدل اليوميكلفةعدد االيامنوع المهمة
1 مالحظاتالنبذة المطلوبة التنقل

لسنة س

المجموع

يمكن ان تحسب نفقات التنقل اما عن اليوم الواحد واما عن ذهاب واياب في بدء وانتهاء المناسبة.1-التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 42



 43

  والتعليم التربية قطاع في الموازنة نفقات) ٧
  

  ).٢٥ و ٢٤ (رقم الجداول في تسجل النفقات هذه تسجل

  

  :النفقات من نوعين القطاع هذا يتضمن

  

  المدارس قرطاسية -

  المدرسية التقديمات -

  

 دفاتر من للتعليم، الضرورية والمواد اللوازم جميع المدارس بقرطاسية الخاصة النفقات تشمل

... الخ الصور، تسليط وأجهزة الصبورات مثل التدريس، صالة داخل يستعمل ما كل الى مدرسية تبوك

  .التعليم مراحل من مرحلة كل وضمن تلميذ كل عن اللوازم تلك كلفة معدل تحديد الى يصار أن ويجب

  

 بعةمتا من ولتمكينهم لمساعدتهم التالميذ لبعض تمنح تحويالت فهي المدرسية التقديمات أما

   المعلومات استخالص المجال هذا في ويجب.  الدراسة

  

  المستفيدين، التالمذة عدد -

  .التدريس من نوع لكل المنحة وقيمة -

  
 



24الوزارة ........................................ .جدول رقم

قرطاسية للمدارساالدارة .........................................

........................... مشروع موازنة سنة

نبذةفقرةبنـــــدالتصنيف الوظيفيفصــل

1123

   مالحظــــاتكلفةعدد التالمذةمجموع االعتماداتسعر الوحدةالكميةاالعتماداتالكميةالكميةالنوع

التلميذالمستفيدونالمطلوبة لسنةالمطلوبةالمفتوحة لسنةالمطلوبةالمنفذة

سلسنة سس-1لسنة س-1لسنة س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

44 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________



25الوزارة ........................................ جدول رقم 

التقديمات المدرسيةاالدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1346

االعتماداتقيمة المنحةعدد المستفيدين  االعتماداتقيمة المنحةعدد المستفيدينمجموعقيمة المنحةعدد المستفيدينمرحلة التعليم

مالحظاتالمطلوبةلسنة للسنة المفتوحةلسنةلسنة المنح المعطاةلسنةلسنة

لسنة س سسلسنة س-1س-1س-1لسنة س-2س-2س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 45



 46

  باألبنية المتعلقة الجارية النفقات) ٨
  

  ).٢٧ و ٢٦ (الجداول في النفقات هذه تسجل

  

 وتكاليف جهة من المشتركة والخدمات االيجار تكاليف باألبنية المتعلقة الجارية النفقات تشتمل

  .أخرى جهة من التنظيف

  

 أما. بملكها يسل مكان الستعمال الدولة تسددها التي األعباء جميع االيجار تكاليف تتضمن

  .ملكيته في يشتركون مبنى استعمال في المشتركون يتحمله ما فهي المشتركة، الخدمات

  .االدارة تستعملها التي األمكنة حول معلومات توفير يجب النفقات، من الفئتين لهاتين

  

 أو بالتنظيف تقوم مؤسسة خدمات تستعمل عندما تتحملها التي النفقات فهي التنظيف تكاليف أما

 عنوان الواردة المعلومات تتضمن أن ويجب.  مباشرة التنظيف بهذا للقيام والمواد اللوازم تشتري عندما

  .تنظيفه المقصود المكان ومساحة

  

 الدولة لمستأجرات ملف بتكوين أعاله المذكورة المعلومات تسمح أن يجب ذلك، الى اضافة

 نفقات مثل اخرى نفقات مع المعطيات هذه مالئمة مراقبة بواسطته يمكن تملكها التي الثابتة واألصول

  .والصيانة والتنظيف والكهرباء الهاتف
 



الوزارة ........................................

......................................... 26االدارة جدول رقم
 ايجارات وخدمات مشتركةمشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل
121

تنسيبعددخدماتبدل الصيانةبدل االيجارتاريخ استئجارجهة االستعمالالمركز او المدينةالمساحةرقم العقار

مالحظات النبذةشاغليمشتركةالسنويالسنويالبناء للمرة

المركزاالولى

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 47



........................................ 27الوزارة جدول رقم

.........................................  نفقات خدمة وتنظيفاتاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

التصنيف الوظيفيفصل

 قيمة اللوازم والمواد لمختلف المراكزالتنظيف عن طريق مؤسسةالمساحة المركز
مالحظاتبند 12  فقرة 9  نبذة 3بند 11  فقرة 1  نبذة 9
االعتمادات المطلوبةسعر الوحدةالكميةنوع اللوازم والموادمجموع العقود لسنة

لسنة سس

المجموع

مجموع تقديرات السنة س-1 بالنسبة للتنظيف عن طريق مؤسسة    ___________

مجموع تقديرات السنة س-1 المتعلقة باللوازم والمواد    ___________

مجموع المبالغ المدفوعة لسنة س-2 بالنسبة للتنظيف عن طريق مؤسسة    ___________

مجموع المبالغ المدفوعة لسنة س-2 المتعلقة باللوازم والمواد    ____________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1/تقديرات السنة س فيما يتعلق بالتنظيف عن طريق مؤسسة    ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/تقديرات السنة س فيما يتعلق بالتنظيف عن طريق مؤسسة    ____________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1/تقديرات السنة س فيما يتعلق باللوازم والمواد    ____________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/تقديرات السنة س فيما يتعلق باللوازم والمواد    ___________

 48



 49

  بالتحويالت المتعلقة النفقات) ٩
  

  ).٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ (الجداول في النفقات هذه سجلت
  

  :مثل مقابل دون نفقات أي تحويالت بمثابة الموازنة نفقات تكون أن يمكن
  

  االجتماعية التقديمات

  العامة للمؤسسات المساهمات

   للمؤسسات المساعدات

  ودولية اقليمية منظمات في االشتراكات

  

 غايتها حيث من محددة الموازنة في المتوقعة االجتماعية التقديمات تكون أن يجب  )أ

  .الممنوحة القيمة حيث ومن

 االعتماد قيمة حيث من محددة العامة للمؤسسات المساهمات تكون أن يجب) ب

 أن أو المؤسسة عمل سير في مالي توازن تأمين الى التحويل يهدف هل:  الممنوح

 التدقيق يجب  ؟ االجور مثل المحددة النفقات بعض عاتقها على تأخذ العامة الموازنة

 من اقتطاع يشكل ما غالبا التحويالت من النوع هذا أن حيث عامة مساهمة كل في

  .الموازنة ادارة قوانين من للتهرب المجال ويفتح الموازنة

 أو المؤسسة حاجات مجمل تمويل الى المؤسسات الى المقدمة المساعدات تهدف) ج

 تمويل هو هل: عاتقها على الموازنة تأخذه ما تحديد المناسب من لكنه.  منها جزء

 تمويل أو للمؤسسة، االجمالي العجز تمويل أو االستثمار، لحساب العائدة الخسارة

 بعض تقديم أو بخسارة، المواد بعض تصنيع عن الناتج الفروع أحد توازن في اختالل

  الموظفين؟ من معينة فئة كلفة تأمين أو لة،الدو من بطلب الخدمات

  ودولية اقليمية منظمات في االشتراكات) د

  

 العمل سير لتأمين الدولية أو االقليمية المنظمات الى مقابل دون يدفع ما االشتراكات هذه تشمل

 نطاق في تصنف ال التي الدولية أو االقليمية المنظمات مال رأس في المساهمة عن تختلف وهي.  فيها

  .الجارية النفقات
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

1347

االعتماداتقيمة المنحةعدد المستفيديناالعتماداتقيمة المنحةعدد المستفيديناالعتماداتقيمة المنحةعدد المستفيديننوع المنحة

مالحظات المطلوبةللسنةللسنة المفتوحةلسنةلسنة  المدفوعةلسنةلسنةوموضوعها

للسنة س س سللسنة س-1س-1س-1لسنة س-2س-2س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 جـدول رقم 28 

تقديمات لنفقات اجتماعية
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29الوزارة ........................................ جدول رقم

المساهماتاالدارة .........................................

........................... بندالتصنيف الوظيفيفصلمشروع موازنة سنة

14

مالحظاتتنسيباالعتماداتقيمةقيمةنفقاتايرادات عددنوعالقطاعاسم المؤسسة

الموازنة المطلوبةالمساهمةالمساهمةالمؤسسةالمؤسسةالموظفينالمساهمة

لسنةفي سنةفي سنةفي سنةفي سنة

1س-2س-2 سس-1س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

يجب التأكد ان هذه المساهمة مأخوذة بعين االعتبار في العمود الخاص بأيرادات السنة س-2 والقيام بالتعديالت الالزمة اذا لم يكن.1-
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........................................ 30الوزارة  جدول رقم

......................................... المـســـــاعداتاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

بندالتصنيف الوظيفيفصل

14

مالحظاتتنسيباالعتماداتمجموعنفقات المؤسسةايرادات المؤسسةالقطاعالغرض مناسم المؤسسة

الموازنةالمطلوبةالمساعداتفي السنةفي السنةالمساعدة
2س-2 1 لسنة سفي السنة س-2س-2

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

نفقات المؤسسة او الفرع.2- واردات المؤسسة او الفرع1-
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

146

تنسيباالعتماداتقيمة االشتراكقيمة االشتراكاالعتماداتاالعتماداتنوعاسم المؤسسة

المالحظاتالنبذة المطلوبةبالعملة اللبنانيةبالعملة االجنبيةالمفتوحةالمدفوعةاالشتراك     

لسنة سلسنة س-1لسنة س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 31

االشتراكات
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 54

  األخرى النفقات) ٠١
  

  ).٣٢ (رقم الجدول في النفقات هذه تسجل

  

  :يلي ما الجارية األخرى النفقات تشمل

  

  ومصالحات قضائية أحكام -

  المختلفة النفقات -

  

  . احتمالية نفقات ألنها س للسنة توقعها الصعب من النفقات، من األولى بالفئة يتعلق فيما

  .  معين جدول لها يوضع لم التي بالنفقات تتعلق فهي النفقات، من الثانية الفئة أما

  

  

  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبنـدالتصنيف الوظيفيفصــل

161

   مالحظــــــــــــــــــــــات االعتمادات المطلوبةالشــــــــــــــــــــــــــرح

لسنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 32

أحكام قضائية ومصالحات
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 56

  االستثمار عمليات
  

 لهذه بالنسبة.  سنوات عدة تدوم وأخرى سنوية عمليات الثابتة باألصول المتعلقة العمليات تضم

 تقر التي النفقات اال االعتبار بعين تؤخذ ال الموازنة، إعداد في السنوية مبدأ لتطبيق ونظرا األخيرة،

  .الموازنة سنة فترة خالل

  

 المياه وشبكات والطرق لألبنية الكبيرة والصيانة التجهيزات قاتنف أيضا السنوية العمليات تشمل

  .المالية الثابتة باألصول المتعلقة والعمليات التجهيزات الى اضافة والكهرباء،

  

 الدراسات بمشاريع الخاصة بالنفقات تتعلق فهي سنوات، عدة تدوم التي العمليات أما

  .والكهربائية المائية واالنشاءات الطرق نشاءوا األبنية وبمشاريع ، والمراقبة واالستشارات

  .الدولة بأموال خاص بيان ضمن العمليات هذه جميع تسجل أن ويجب

  

  السنوية العمليات - ألف
  

  ).٣٩ إلى ٣٣ (الجداول في النفقات هذه سجلت
  

 والسيارات المعلوماتية وأجهزة الفنية والتجهيزات واآلالت المكتبية التجهيزات نفقات تشمل -١

  .المختلفة واألجهزة والتبريد التدفئة وأجهزة النقل ووسائل

  

  .تسديد لكل يعين أدنى حداً تفوق وقيمتها السنة تتعدى مدة تدوم الفئة هذه نفقات جميع
  

 كل لطبيعة وبالنسبة فيها تستعمل التي لالدارة وفقا المكتبية التجهيزات توزع أن يجب  -أ

 أن ويجب...  نسخ ماكينات حاسبة، آالت طباعة، آالت طاوالت، مكاتب، كراسي،: منها

  .ادارة كل في المستعملة واألجهزة الموظفين عدد بين نسبة تحدد
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 خاص بيان ضمن بتسجيلها يتعلق فيما ذاتها الطريقة الفنية لألجهزة بالنسبة تتبع أن يجب -ب

 األجهزة فان.  وظيفتها الى بالنظر األجهزة لهذه معايير اعتماد ويجب.  الدولة بأمالك

 والزراعة والتعليم الصحة مجال في المختلفة الفنية الدولة ادارات حاجات تطابق الفنية

  .الدفاع وزارة حاجات الى اضافة والنقل العامة والخدمات والطاقة والصناعة
  

.  الحاسبة والبرامج والطابعة والمالمس والشاشة الحاسبة على المعلوماتية اجهزة تشتمل -ج

 حتى حال، أي في ولكن،. مشروع نطاق في أوسع بشكل النفقات هذه تدخل أن ويمكن

 له تكون أن يمكن المعلوماتية أجهزة شراء فان سنوي، أساس على القرار عملية تتم عندما

 ولتفادي.  والبعيد المتوسط المدى على ما وزارة مؤسسات ادارة عملية على آثار

 تحت معينة ادارة في المسددة النفقات جميع مةقي تسجل المجال، هذا في" االنحرافات"

. المقدمة الخدمات والى المحققة األرباح الى بالنظر التجهيزات كلفة تدرس ثم واحد عنوان

 وفي .  النفقات تصنيف واعادة الموظفين توزيع العادة الدراسة هذه نتائج وتستعمل

 اتخاذ كذلك يمكن ناجحا، كني لم المعلوماتية الى اللجوء ان فيها يتبين التي الحاالت

  .العملية لوقف فورية قرارات
  

 بين بمقارنات القيام على تساعد أن الدراسة هذه شأن من الموازنة، مديرية ناحية ومن

  .الوزارات مختلف
  

 تستعملها التي االدارة بحسب النقل ووسائل السيارات شراء عمليات توزيع يتم أن يجب -د

 الموظفين عدد أخذ مع استعمال وجهة جهاز لكل عطىوت.  له تتبع الذي والمكان

 المعلومات فيه تسجل منسق بيان اصدار ويجب. االعتبار بعين المستفيدين أو المستعملين

  ).العمل ساعات عدد المنجزة، الكيلومترات عدد (التجهيزات هذه باستعمال المرتبطة
  

 كهربائية كانت اذا قوتها حول ماتمعلو مع بالتفصيل والتبريد التدفئة أجهزة تسجيل يجب -هـ

 معرفة كذلك ويجب.  للطاقة آخر مصدر على تعمل كانت اذا الساعة في استهالكها وحول

  .الدولة بتجهيزات خاص بيان في كذلك االجهزة هذه وتسجل.  تركيبها مكان

  

 بأمالك خاص بيان ضمن بتسجيلها يتعلق فيما المختلفة لألجهزة بالنسبة ذاتها الطريقة تتبع -و

  .منها والغاية وجودها مكان فيه بما الدولة



........................................ 33الوزارة جدول رقم

......................................... نفقـات شتـىاالدارة

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبنـــــدالتصنيف الوظيفيفصــل

169

مالحظاتتنسيباالعتماداتاالعتماداتاالعتمادات
النبذةالمطلوبةالمفتوحةالمدفوعةنوع النفقة

لسنة سلسنة س-1لسنة س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

58 النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________



34الوزارة ........................................ جـدول رقم

تجهيزات مكتبيةاالدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

2261

مالحظاتنسبة(2)االعتماداتسعر الوحدة الكميات المقدرة(1)الكميةاالعتماداتالكميةاالعتماداتالنوع

(1)/(2)عددالمطلوبةلسنةمجموعالمفتوحةالمفتوحةالموجودةالمدفوعة

الموظفينلسنةسالموجوداتلسنةلسنةلغاية آخرلسنة

سفي سنةس-1س-1سنة س-2س-2

س-1

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

 59



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

نبذةفقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2262

مالحظاتنسبة(2) االعتماداتسعرالكميات(1) الكمياتاالعتماداتالموجوداتاالعتماداتالغايةنوع الجهاز

(1)/(2) المرجع 1المطلوبةالوحدةالمقدرة لسنةمجموع الموجوداتالمقدرة لسنةالمفتوحة لسنةفي نهاية سنةالمدفوعة لسنة من االستعمال

لسنة سسلسنة س-1س-1س-1س-2 س-2

المجموع

يمكن ان يكون المرجع:1-

عدد الموظفين العاملين في االدارة المعنيةالنسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

عدد األسرة او الزيارات

عدد الكيلومترات المعوضةالنسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

عدد االبنية

المساحة، الخ…

تساعد هذه العناصر ايضا على استخالص معلومات للقيام بمقارنات بين ادارات مماثلة او وزارات…2-

جــدول رقم 35

تجهيزات فنية

 60



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2263

2(2)  االعتماداتسعر العدد(1) الكميات االعتمادات الموجوداتاالعتماداتالهدفنوع الجهاز مالحظاتنسبة

(1)/(2) المرجع 1المطلوبة الوحدةالمتوقع لسنةمجموع الموجوداتالمقدرة لسنةالمفتوحة لسنةفي نهاية سنةالمدفوعة لسنة 

لسنة سسلسنة س-1س-1س-1س-2 س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

ترتبط النسبة ايضا بقيمة النفقات التي يجب تحديدها وفقا لحاجات مصلحة الموازنة فيما يتعلق بالدراسات.2-يمكن ان يكون المرجع:1-

عدد الموظفين العاملين في االدارة المعنية

عدد المستندات المطلوب اصدارها

قسائم الدفع

كمية السلع، الخ….

جدول رقم 36

تجهيزات للمعلوماتية
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2264

مالحظاتنسبة (2)  االعتماداتسعرالعدد(1) الكمياتاالعتماداتالموجوداتاالعتماداتالغايةوصف اآللية

1المطلوبة الوحدةالمتوقع لسنةمجموع الموجوداتالمقدرة لسنةالمفتوحة لسنةفي نهاية سنةالمدفوعة لسنة من االستعمال (1)/(2) المرجع

لسنة سسلسنة س-1س-1س-1س-2 س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

تساعد هذه العناصر ايضا على استخالص معلومات للقيام بمقارنات بين ادارات مماثلة او وزارات…2-الكميات المنوي نقلها، الخ….عدد التالمذةعدد الموظفين العاملين في االدارة المعنيةيمكن ان يكون المرجع:1-

جــدول رقم 37

تجهيزات للنقل
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2265

مالحظاتنسبة (2)  االعتماداتسعرالكمية(1) الكمياتاالعتماداتالموجوداتاالعتماداتمكانوصف الجهاز

(1)/(2) المرجع 1المطلوبة الوحدةالمتوقعة لسنةمجموع الموجوداتالمقدرة لسنةالمفتوحة لسنةفي نهاية سنةالمدفوعة لسنة وجوده

لسنة سسلسنة س-1س-1س-1س-2 س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

يمكن ان يكون المرجع حجم المكان المستعمل او عدد الموظفين المستفيدين.1-

جــدول رقم 38

تجهيزات للتدفئة والتبريد
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2269

مالحظاتنسبة(2)  االعتماداتسعرالكمية(1) الكمياتاالعتماداتالموجوداتاالعتماداتالغايةنوع الجهاز

(1)/(2) المرجع 1المطلوبة الوحدةالمقدرة لسنةمجموع الموجوداتالمقدرة لسنةالمفتوحة لسنةفي نهاية سنةالمدفوعة لسنة من االستعمال

لسنة سسلسنة س-1س-1س-1س-2 س-2

المجموع

يمكن ان يكون المرجع:1-

عدد التالمذةالنسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

عدد األسرة او الزيارات

عدد الكيلومترات المعوضةالنسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

عدد االبنية

المساحة، الخ….

جــدول رقم 39

تجهيزات اخرى
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 65

  والتصليح الضخمة الصيانة نفقات -باء
  

 الثابتة األصول عمر ولتأثيرها على لقيمتها نظرا الثابتة األصول قسم في النفقات هذه تسجل

  ).٤٠ (رقم جدول. وتجهيزات وكهربائية مائية وانشاءات وطرق أبنية من
  
  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

بندالتصنيف الوظيفيالفصل

228

مالحظاتتنسيب االموازنةاالعتماداتالقيمة الشرائيةاجمالياالعمالاالعمالوصف االعمال

المطلوبةلألصول الثابتةاالعمال المتوقعةالمنفذة في

لسنة سالمنفذةلسنة س-1سنة س-2

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 40

اعمال الصيانة الضخمة والتصليح

 66



 67

   األصول الثابتة المالية-جيم 
  

  ).٤١ (رقم جدول في النفقات هذه تسجل

  

 اللبنانية، غير المؤسسات فيها بما خارجية أو لبنانية منظمات في الدولة اشتراكات تتضمن

  .الدولة تمنحها التي والقروض األجل طويلة والسلفات

  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

التصنيف الوظيفيالفصل

مالحظاتتنسيب الموازنة االعتماداتالمبلغالمبلغنسبة الفائدةالمدةالمبلغ المطلوباسم الهيئة المستفيدة
1 المطلوبة بالليرة  بالعملةالمطلوبة 2المتوقعة

3 لسنة ساللبنانيةاالجنبية

المجموع

فيما يتعلق بالسلفات والقروض الممنوحة1-التقديرات لسنة س-1   ___________

فيما يتعلق بالسلفات والقروض الممنوحة2-المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

فيما يتعلق بالمساهمات والسلفات والقروض الممنوحة خارج لبنلن3-النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 41

االصول المالية
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 69

  سنوات عدة تدوم التي العمليات - ثانيا
  

  ).٤٧ إلى ٤٢ (من الواردة الجداول على النفقات هذه سجلت 

  

  .  موازنة سنة مدتها تتعدى أن يمكن توظيف بمشاريع سنوات عدة تدوم التي العمليات تتعلق

  :الى العائدة النفقات جميع العمليات هذه وتتضمن  إلى

  

  أراضي، شراء -

  ابنية، شراء -

  أبنية، انشاء -

  طرق، انشاء -

  مائية، أشغال -

  كهربائية، أشغال -

  .أخرى أشغال -

  

 من بتمويل عامة مؤسسة بواسطة واما المعنية االدارة قبل من مباشرة اما األشغال هذه تنفذ

  .الدولة موازنة

  

  .الدولة بأمالك الخاص البيان في المعلومات هذه كافة تسجيل يجب

  
 



الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيالفصل

2211

مالحظات االعتماداتالقيمةالسعر االجماليالغرضالمكانوصف قطعة االرض

المطلوبةالمأذون

لسنة سصرفها

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________التقديرات لسنة س-1   ___________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

جــدول رقم 42

شراء االراضي
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........................................ 43الوزارة جدول رقم

......................................... مشاريع المبانياالدارة

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصلمشروع موازنة سنة ...........................

2272

مالحظــــاتتنسيب االعتماداتالنسبة المئويةالمبالغ المأذون  السعر مدةمكانوصف المشروع

النبذةالمطلوبةالمنوي انجازهاصرفهااالجمالياالشغالانشاءوالهدف منه
لسنة سفي سنة سالمبنى

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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........................................ 44الوزارة جدول رقم

......................................... مشاريع الطرقاالدارة

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصلمشروع موازنة سنة ...........................

2273

مالحظــــاتتنسيب االعتماداتالنسبة المئويةالمبالغ المأذون  السعر  السعر  الكميةمدة المشروعوصف المشروع

النبذةالمطلوبةالمنوي انجازهاصرفهااالجمالياالفرادي
لسنة سفي سنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

2274

مالحظــــاتتنسيب االعتماداتالنسبة المئويةالمبالغ المأذونالكلفة االجماليةسعر الوحدةالكميةمدة المشروعوصف المشروع
النبذةالمطلوبةالمنوي انجازهاصرفهاالمقدرة

لسنة سفي سنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 45

مشاريع االنشاءات المائية
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الوزارة ........................................

االدارة .........................................

مشروع موازنة سنة ...........................

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

2275

مالحظــــاتتنسيب االعتماداتالنسبة المئويةالمبالغ المأذونالكلفةسعر الوحدةالكميةمدة االشغالالهدف من المشاريع

النبذةالمطلوبةالمنوي انجازهاصرفهاالمقدرة
لسنة سفي سنة س

المجموع

التقديرات لسنة س-1   ___________

المبالغ المدفوعة لسنة س-2   ___________

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________

جدول رقم 46

مشاريع االنشاءات الكهربائية

 74



47الوزارة ........................................ جدول رقم

نفقات الدروس واالستشارات والمراقبةاالدارة .........................................

........................... مشروع موازنة سنة

فقرةبندالتصنيف الوظيفيفصل

2291

مالحظـــــــــــاتتنسيباالعتمادات المطلوبةالمبالغ المأذونالكلفة االجماليةنوع الدراسةمكان تنفيذ الدراسةالنوع

النبذةلسنة سصرفها

المجموع

النسبة المئوية لتقديرات السنة س-1 / تقديرات السنة س      __________

النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة لسنة س-2/ تقديرات السنة س     __________
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الجزء األول1
وزارة: 

المديرية العامة
مديرية 

 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008

مواد استهالكية11

لوازم مكتبية1

قرطاسية للمكاتب1

كتب ومراجع وصحف2

لوازم مكتبية أخرى9

لوازم إدارية2

مالبس1

نفقات تغذية2

قرطاسية للمدارس3

محروقات وزيوت للمولدات4

محروقات وزيوت للتدفئة5

لوازم إدارية أخرى9

نفقات تشغيل وسائل النقل3

محروقات سائلة1

زيوت وشحوم2

قطع غيار لوسائل النقل3

أدوية ومواد مخبرية4

أدوية1

مواد مخبرية2

مبيدات5

مبيدات1

مواد زراعية6

أسمدة1

مواد علفية2

بذور ونصوب وشتول3

مواد بيطرية4

א א

مجموع الفقرة رقم 3

مجموع الفقرة رقم 6

مجموع الفقرة رقم 5

مجموع الفقرة رقم 4

الجزء:

النبذةالفقرة البند

الوظيفة:
الفصل:
الباب:

الفرق في النفقات

مجموع الفقرة رقم 2

مجموع الفقرة رقم 1

بيان التبويب

تفصيل الموازنة2



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

مياه، كهرباء، اتصاالت سلكية والسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)7

مياه (بدل مقطوعية)1

كهرباء (بدل مقطوعية)2

اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)3

نفقات مياه، وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية أخرى9

لوازم متخصصة8

لوازم متخصصة1

مواد استهالكية أخرى9

مواد استهالكية أخرى1

خدمات استهالكية12

ايجارات وخدمات مشتركة1

ايجارات مكاتب وصيانتها1

ايجارات مدارس وصيانتها2

ايجارات عقارات أخرى وصيانتها3

خدمات مشتركة بين المالكين4

صيانة عادية وتصليح طفيف2

صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات واإلنشاءات1

بريد3

بريد1

إعالنات مطبوعات وعالقات عامة4

إعالنات1

مطبوعات2

أعياد وتمثيل3

معارض4

عالقات عامة أخرى9

مجموع الفقرة رقم 4

مجموع الفقرة رقم 3

مجموع البند رقم 11

مجموع الفقرة رقم 7

مجموع الفقرة رقم 8

مجموع الفقرة رقم 9

مجموع الفقرة رقم 2

مجموع الفقرة رقم 1

3 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

تأمين5

تأمين1

استئجار سيارات وآليات6

استئجار سيارات وآليات1

خدمات استهالكية مختلفة9

عموالت مصرفية1

بدالت أتعاب2

نفقات خدمة وتنظيفات3

المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها13

مخصصات ورواتب1

مخصصات السلطات العامة وملحقاتها1

رواتب الموظفين الدائمين2

رواتب الموظفين المؤقتين3

رواتب المتعاقدين وأجور األجراء والمتعاملين والمستشارين2

رواتب المتعاقدين 1

أجور األجراء2

أجور المتعاملين3

المستشارون4

تعويضات3

تعويضات عائلية1

تعويضات عن أعمال إضافية2

تعويض نقل مؤقت3

تعويضات مختلفة9

مجموع الفقرة رقم 9

مجموع الفقرة رقم 6

مجموع الفقرة رقم 5

مجموع البند رقم 12

مجموع الفقرة رقم 1

مجموع الفقرة رقم 2

مجموع الفقرة رقم 3

4 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

تقديمات للعاملين في القطاع العام4

تقديمات مرض وأمومة1

تقديمات زواج2

تقديمات والدة3

تقديمات وفاة4

نفقات معالجة في المستشفيات5

تقديمات مدرسية6

تقديمات لنفقات اجتماعية7

نفقات المعالجة في المراكز  الطبية المختلفة8

مكافاءات 5

مكافاءات 1

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد6

اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة1

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب2

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة3

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية4

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب5

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية6

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم7

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين8

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى9

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي7

مرض وأمومة1

تعويضات عائلية2

تعويضات نهاية الخدمة3

نفقات أخرى للمخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها9

احتياطي لتعبئة المالكات1

احتياطي لعطاءات مختلفة2

مجموع الفقرة رقم 4

مجموع البند رقم 13

مجموع الفقرة رقم 5

مجموع الفقرة رقم  6

مجموع الفقرة رقم  7

مجموع الفقرة رقم  9

5 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

التحويالت14

المساهمات داخل القطاع العام1

مساهمات في رواتب وأجور موظفي البلديات1

مساهمات في نفقات أخرى للبلديات2

مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية3

مساهمات في نفقات أخرى للجامعة اللبنانية4

مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين5

مساهمات إلى مجلس الجنوب6

مساهمات إلى مجلس اإلنماء واإلعمار7

مساهمات إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء8

مساهمات أخرى داخل القطاع العام9

مساهمات لغير القطاع العام2

مساهمات إلى هيئات ال تتوخى الربح1

عطاءات إلى جهات خاصة2

منح للطالب3

المساعدات داخل القطاع العام3

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية2

مساعدات لمؤسسات عامة3

مساعادات لمؤسسات مالية عامة4

مساعدات أخرى داخل القطاع العام9

المساعدات لغير القطاع العام4

مساعدات لمؤسسات خاصة1

مساعدات أخرى لغير القطاع العام9

مساعدات خارجية5

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية1

مساعدات خارجية أخرى9

االشتراكات6

اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية1

اشتراكات في مؤسسات مالية إقليمية ودولية2

مجموع الفقرة رقم  2

مجموع الفقرة رقم  1

مجموع الفقرة رقم 6

مجموع الفقرة رقم 5

مجموع الفقرة رقم 4

مجموع الفقرة رقم 3

6 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة7

معاشات التقاعد1

تعويضات نهاية الخدمة2

التحويالت األخرى9

مساهمات لحكومات أجنبية1

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة2

الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع3

نفقات مختلفة16

أحكام قضائية ومصالحات1

أحكام قضائية ومصالحات1

نفقات سرية2

نفقات سرية1

نقل وانتقال3

نقل وانتقال في الداخل1

نقل وانتقال في الخارج2

وفود ومؤتمرات4

وفود ومؤتمرات في الداخل1

وفود ومؤتمرات في الخارج2

دراسات5

دراسات1

رديات6

رديات1

مجموع الفقرة رقم 5

مجموع الفقرة رقم 4

مجموع الفقرة رقم 3

مجموع الفقرة رقم 2

مجموع الفقرة رقم 1

مجموع البند رقم 14

مجموع الفقرة رقم 9

مجموع الفقرة رقم 7

مجموع الفقرة رقم 6

7 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
النبذةالفقرة الفرق في النفقاتالبند بيان التبويب

نفقات استشفاء في القطاع الخاص7

نفقات استشفاء في القطاع الخاص1

نفقات شتى9

رسوم وضرائب مختلفة1

شراء قطع فنية2

نفقات شتى متنوعة9

النفقات المالية17

فوائد على القروض الداخلية1

فوائد على سندات خزينة داخلية1

فوائد على قروض داخلية أخرى9

فوائد على القروض الخارجية2

فوائد على سندات خزينة خارجية1

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية2

فوائد علىديون خارجية لصالح حكومات أجنبية3

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية4

فوائد على ديون خارجية أخرى9

نفقات مالية أخرى9

نفقات مالية أخرى1

النفقات الطارئة واالستثنائية18

احتياطي لنفقات طارئة1

احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة1

احتياطي لتسديد الزيادات التي رتبها قانون اإليجارات2

احتياطي لدعم فوائد القروض اإلنمائية - زراعية - صناعية - سياحية3

احتياطي لنفقات أخرى9

مجموع الفقرة رقم 1

مجموع الفقرة رقم 9

مجموع البند رقم 17

مجموع الفقرة رقم 9

مجموع الفقرة رقم 7

مجموع البند رقم 18

مجموع الفقرة رقم 2

مجموع الفقرة رقم 1

مجموع البند رقم 16

8 تفصيل الموازنة



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008

أراضي221

أراضي1

أراضي1

أبنية222

أبنية إدارية1

أبنية إدارية1

أبنية متخصصة2

أبنية متخصصة1

أبنية سكنية3

أبنية سكنية1

استمالكات إلنشاء وأشغال الطرق والمرافىء والمطارات223

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق دولية1

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق دولية1

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق رئيسية2

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق رئيسية1

استمالكات إلنشاء  وأشغال طرق ثانوية3

استمالكات إلنشاء  وأشغال طرق ثانوية1

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق داخلية4

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق داخلية1

3 مجموع الفقرة رقم

4 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 221

1 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 222

3 مجموع الفقرة رقم

א א א א

الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

9 األصول الثابتة المادية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

استمالكات  إلنشاء وأشغال المرافىء5

استمالكات  إلنشاء وأشغال المرافىء1

استمالكات إلنشاء وأشغال المطارات6

استمالكات إلنشاء وأشغال المطارات1

استمالكات إلنشاء وأشغال أخرى9

استمالكات إلنشاء وأشغال طرقات أخرى1

استمالكات إلنشاءات المائية224

استمالكات إلنشاءات مياه الشفة1

استمالكات إلنشاءات مياه الشفة1

استمالكات إلنشاءات مياه الري2

استمالكات إلنشاءات مياه الري1

استمالكات إلنشاءات مياه السيالن3

استمالكات إلنشاءات مياه السيالن1

استمالكات إلنشاءات المياه المبتذلة4

استمالكات إلنشاءات المياه المبتذلة1

استمالكات لإلنشاءات الكهربائية225

استمالكات إلنشاءات معامل اإلنتاج1

استمالكات إلنشاءات معامل اإلنتاج1

استمالكات إلنشاءات محطات التحويل2

استمالكات إلنشاءات محطات التحويل1

استمالكات إلنشاءات خطوط النقل3

استمالكات إلنشاءات خطوط النقل1

4 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

224 مجموع البند رقم

223 مجموع البند رقم
9 مجموع الفقرة رقم

6 مجموع الفقرة رقم

5 مجموع الفقرة رقم

10 األصول الثابتة المادية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

استمالكات إلنشاءات خطوط التوزيع4

استمالكات إلنشاءات خطوط التوزيع1

تجهيزات226

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية1

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية1

تجهيزات فنية2

تجهيزات فنية متخصصة1

تجهيزات فنية يدوية2

تجهيزات فنية مختلفة9

تجهيزات للمعلوماتية3

تجهيزات للمعلوماتية1

تجهيزات للنقل4

تجهيزات للنقل1

تجهيزات للتدفئة والتبريد5

تجهيزات للتدفئة والتبريد1

تجهيزات أخرى9

تجهيزات أخرى1

إنشاءات قيد التنفيذ227

إنشاءات أراضي1

إنشاءات أراضي1

إنشاء أبنية2

إنشاء أبنية إدارية1

إنشاء أبنية متخصصة2

إنشاء أبنية سكنية3

مجموع البند رقم 225

4 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

4 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 226

9 مجموع الفقرة رقم

5 مجموع الفقرة رقم

11 األصول الثابتة المادية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

إنشاء طرق3

إنشاء طرق دولية1

إنشاء طرق رئيسية2

إنشاء طرق ثانوية3

إنشاء طرق داخلية4

إنشاء طرق أخرى9

إنشاءات مائية4

إنشاءات مياه الشفة1

إنشاءات مياه الري2

إنشاءات مياه السيالن3

إنشاءات  المياه المبتذلة4

إنشاءات كهربائية5

إنشاءات كهربائية لمعامل اإلنتاج1

إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل2

إنشاءات كهربائية لخطوط النقل3

إنشاءات كهربائية لخطوط التوزيع4

إنشاءات أخرى9

إنشاءات أخرى1

صيانة228

صيانة األراضي1

صيانة األراضي1

صيانة األبنية2

صيانة أبنية إدارية1

صيانة أبنية متخصصة2

صيانة أبنية سكنية3

صيانة  الطرق3

صيانة طرق دولية1

صيانة طرق رئيسية2

صيانة طرق ثانوية3

صيانة طرق داخلية4

صيانة طرق أخرى9

3 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

227 مجموع البند رقم
9 مجموع الفقرة رقم

5 مجموع الفقرة رقم

4 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

12 األصول الثابتة المادية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

صيانة اإلنشاءات المائية4

صيانة إلنشاءات مياه الشفة1

صيانة إلنشاءات مياه الري2

صيانة إلنشاءات مياه السيالن3

صيانة إلنشاءات المياه المبتذلة4

صيانة اإلنشاءات الكهربائية 5

صيانة اإلنشاءات الكهربائية لمعامل اإلنتاج1

صيانة اإلنشاءات الكهربائية لمحطات التحويل2

صيانة اإلنشاءات الكهربائية لخطوط النقل3

صيانة اإلنشاءات الكهربائية لخطوط التوزيع4

صيانة التجهيزات الفنية6

صيانة التجهيزات الفنية1

صيانة تجهيزات للمعلوماتية7

صيانة تجهيزات للمعلوماتية1

صيانة وسائل النقل8

صيانة وسائل النقل1

صيانة أخرى9

صيانة أخرى1

نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية229

نفقات دروس واستشارات ومراقبة1

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات1

نفقات دروس واستشارات ومراقبة لإلنشاءات2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة9

6 مجموع الفقرة رقم

5 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 229

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 228

9 مجموع الفقرة رقم

8 مجموع الفقرة رقم

7 مجموع الفقرة رقم

4 مجموع الفقرة رقم

13 األصول الثابتة المادية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008

اكتساب سندات المشاركة251

سندات مشاركة داخلية1

سندات مشاركة في مؤسسات عامة1

سندات مشاركة في شركات مختلطة2

سندات مشاركة داخلية أخرى9

سندات مشاركة خارجية2

سندات مشاركة في منظمات دولية1

سندات مشاركة خارجية أخرى9

السلفات الطويلة األجل واألصول الثابتة المالية األخرى252

سلفات طويلة األجل للمؤسسات العامة1

سلفات طويلة األجل للمؤسسات العامة1

سلفات طويلة األجل للبلديات2

سلفات طويلة األجل للبلديات1

سلفات طويلة األجل لمؤسسات أخرى في القطاع العام3

سلفات طويلة األجل لمؤسسات أخرى في القطاع العام1

األصول الثابتة المالية األخرى9

األصول الثابتة المالية األخرى9

القروض التي تعقدها الدولة لصالح الغير253

قروض لمؤسسات عامة1

قروض لمؤسسات عامة1

بيان التبويبالنبذة

1 مجموع الفقرة رقم

9 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

א א א א

مجموع البند رقم 252

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 251

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

الفرق في النفقات

2 مجموع الفقرة رقم

الفقرةالبند

األصول الثابتة المالية16



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008
الفرق في النفقاتبيان التبويبالنبذة الفقرةالبند

قروض للبلديات2

قروض للبلديات1

قروض لمؤسسات أخرى في القطاع العام3

قروض لمؤسسات أخرى في القطاع العام1

قروض ألفراد أو لهيئات ال تتوخى الربح4

قروض ألفراد ولهيئات ال تتوخى الربح1

قروض للخارج5

قروض للخارج1

2 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 253

5 مجموع الفقرة رقم

4 مجموع الفقرة رقم

3 مجموع الفقرة رقم

17 األصول الثابتة المالية



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008

تسديد سندات خزينة داخلية361

تسديد سندات خزينة داخلية1

تسديد قروض داخلية أخرى369

تسديد قروض داخلية أخرى1

مجموع البند رقم 369

1 مجموع الفقرة رقم

بيان التبويبالنبذةالفقرةالبند

א א

الفرق في النفقات

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 361

א

16



 موازنة النفقات المقدرة لمشروع

العام 2006موازنة العام 2008

تسديد سندات خزينة خارجية371

تسديد سندات خزينة خارجية1

تسديد سندات خزينة خارجية1

تسديد ديون خارجية372

تسديد ديون خارجية إلى منظمات دولية1

تسديد ديون خارجية إلى منظمات دولية1

تسديد ديون خارجية إلى حكومات أجنبية2

تسديد ديون خارجية إلى حكومات أجنبية1

تسديد ديون خارجية إلى مؤسسات مالية غير حكومية3

تسديد ديون خارجية إلى مؤسسات مالية غير حكومية1

بيان التبويبالنبذة

א א

1 مجموع الفقرة رقم

مجموع البند رقم 371

مجموع البند رقم 372

الفرق في النفقات

1 مجموع الفقرة رقم

2 مجموع الفقرة رقم

1 مجموع الفقرة رقم

الفقرةالبند

16
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