
 

 

 رقم 
ً
ًالقانون النافذ حكما ً ً ً ً
 
ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً6ً

20202020ًً//33//55الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 
ًً

20202020ًًعام عام لللل  املوازنة العامة واملوازنات امللحقةاملوازنة العامة واملوازنات امللحقة

ًً
                                                                          مااااداةور ااااعلىاأاااادرارئاااالاملاارياااارىاىيااااتياةمتمعلىهااااواةوةاااالة  ااةو اااا اأماااا ار   اااا اة لة ةااااوا ا  65             بماااا املااة اااا   ا

                                         شعرابعراإح وت  اإللاةمحكلمواوهط بانشره ، ا               ةون  ييوافياخالل
 

                                                          مل ااايافااياحااا لاة ةةااا  اة ع اااوا وااإوااارةىاةوةااا  لااملواإر  أااايا عع ااا ا ا                  ماااداةور اااعلىاأااادرارئااال ا  65      ة ااا   ا ا       وبماا املا

اووجبانشره،
ً
احكم 

ً
           ةوة  لاا   ذة

ً
     

ً
              

 

                 وملح وااااياىيااااتياما اااايا ا    0202    عاااا  ا                                                                 وبماااا املااما ااااياةوداااالةااملاااااراااااا  لااة لة  ااااواةوع مااااواوة لة  اااا  اة  حةااااواو

  ،    0202 / 0 / 3                                ةودلةااإللاةمحكلمواو نشرابع ىهخا
 

     واا ا    0202 / 3 / 4                                مااداةور اااعلىاأكااالاااااراة ةةااا ابعااا ىهخا ا  65                                         وبماا املاامع اااواةوشااعراة ديااال ار   ااا افااياة ااا   ا

                         ،او وااملاا عياارهاإلاالاما اايا    0202    عاا  ا                                   ة لة  ااواةوع مااواوة لة  اا  اة  حةااواو                             ملاارياارىاىيااتياةمتمعلىهااواااا  لاا

        ةودلةا،

 

      وذوك،

األحك  اة    ا
ً
             وأدفيذة
ً
            مداةور على، ا  65       

اووجبانشرهابع ىهخا ا    0202    ع  ا                                   ة لة  واةوع مواوة لة    اة  حةواو ا      ا  لا        عع  ا
ً
احكم 

ً
                     ذة

ً
     

ً
     6 / 3 / 0202    .  

 



 

 

ً قانوًن 
ً
ًنافذ حكما
 
ً ً ً ً ً ً ً ً 6ً رقم ً

5/3/2020ًالصادر بتاريخ 
ًً

20202020ًًلعام لعام املوازنة العامة واملوازنات امللحقة املوازنة العامة واملوازنات امللحقة 
ًً

ًًأقر مجلس النواب،أقر مجلس النواب،

ًًالقانون التالي نصه:القانون التالي نصه:وينشر وينشر 
ًً

ًًالفصل األوًلالفصل األوًل

ًًمواد املوازنةمواد املوازنة
ًً

ًً

ًاملامل ًً ًاد  األول اد  األول ً ًً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًتحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنةً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً

                                                                            أحااار املىاااا  اة لة  اااواةوع ماااواوة لة  ااا  اة  حةاااواراااداةوفااادواة  وياااواةو ااا اأ ااارملافاااياملولا

األحكااا  اة ااا  أ ااةوي  ياااوا ا    0202           كااا  لااةألولا ا  33          وأنعهااا افااايا ا    0202             كااا  لااةويااا ن ا
ً
                       و ةااا 
ً
    

                         وةوي ويوامداهذةاةوة  لا.
 

ًًاملاد  الثانية:املاد  الثانية: ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًاالعتماداتًً  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً

                                                             لة  واةوع مواوة لة    اة  حةواةالرعم  ة اة  تدوافيام ارأت :         أفعحافياة
ً

ً)لير ( 2020العام 

ًاملوازنة العامة

ًًالجزء األوًل ً ً ً ً ً ً ً ً ًً8,7,337,3375837000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ًالجزء الثاني ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً,ً9ً3730,79037000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًمجموع املوازنة العامةً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًًً8372387,937,267000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ًاملوازنات امللحقة

ًمديرية اليانصيب الوطني ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً927000ً ً ً ً ً ً 70007000ً ً ً ً ً ً ً ًً
ًًاملديرية العامة للحبوب والشمندر السكرًي ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً2,7,3072,27000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًاالتصاالت ً ً ً ً ً ًً270,07,9573957000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

278607526786,7000ًًمجموع املوازنات امللحقة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

207392738975937000ًًاملجموع العام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
  ا

 

او ترةولاىاما)
ً
              وذوكاو ة 
ً
                       (اة  حةواب ذةاةوة  لا. 4 و ا 3  ،ا ا 0  ،ا ا 3         



 

 

ًاملاد  الثالثةاملاد  الثالثة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًالواردالواردً ً ًً ً ًً ً ًً ً ًاتاتً ًً ً ً  ً ً ًً ً  

                                                              أةرىاوةى ة اة لة  واةوع مواوة لة    اة  حةوارئلاةولجياةوع لي:
ً

ً)لير ( 2020العام 

ًاملوازنة العامة

ًالجزء األول  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًالواردات العاديةً –ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً837395793370007000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

.ً00ً ًً ًالجزء الثاني  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًالواردات االستثنائيةً –ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً,733573057,267000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

8372387,937,2670ًًًمجموع املوازنة العامة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 00ً ًً
ًاملوازنات امللحقة

ًمديرية اليانصيب الوطني ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً92700070007000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ًًاملديرية العامة للحبوب والشمندر السكرًي ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً2,7,3072,27000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًاالتصاالت ً ً ً ً ً ًً270,07,9573957000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

278607526786,7000ًًمجموع املوازنات امللحقة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

207392738975937000ًًاملجموع العام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

او ترةولاىاما)
ً
              وذوكاو ة 
ً
    اا                       (اة  حةواب ذةاةوة  لا. ا 8 و ا 5  ،ا 5  ،ا 6         

ً

ًاملاد  الرابعةاملاد  الرابعة ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًإجاز  الجبايةإجاز  الجبايةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً

األحكاا  اهااذةاةوةاا  لااوألحكاا  اةوةاالة  ااةود  ااذ ،اج  رااوام ع اا اةوةاارةيبا
ً
                                                                رااا  او ةاا 
ً
         

         (اة  حةاااوا ا 8  وا ا 5  ،ا 5  ،ا 6                                                   وةور ااال اوةمح واااال اوةوع يااارة اة  تداااوافاااياةمتااارةولاىااااما)ا

              ب ذةاةوة  لا.

ً

ً

ً

ً

ً



 

 

ًاملاد  الخامسةاملاد  الخامسة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًاإلجاز  بااإلجاز  باً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًالقتراضالقتراضً ًً ًً ًً ًً ًً ً  

                                                                 راااا  او حكلماااوافاااياإ ااا ىاأملهااا اة اااعحة ا  اةوااا اةواااررلا،او ااامداحااارو اةو تااا ا -8ً

ى اإلاااااااالاةوعاااااااا  ا ىافااااااااياأدفيااااااااذاة لة  ااااااااوااوفااااااااياإ فاااااااا  اةالرعماااااااا  ة اة اااااااارون
                                            ن             ة ةااااااارن
 ا    0202    ن

                                                                  وةالرعمااا  ة اةف ااا  يو،اووعلطياااوا ااا  اةم  هداااواة عطااا  ا   فاااوا عربااا  او دااا اا

                         وااااارةىا ااااادرة اخ هداااااواب وعم اااااوا                 ماااااداهاااااذةاةوةااااا  لا،اإ ا  33                    و اااااوامااااا اوى افاااااياة ااااا   ا

                                                               ةو  د  يااااااواصجاااااا لااياااااا   اومعل ااااااطواو له ااااااو،اوذوااااااكابةاااااارةىة اأياااااارىارااااااداو هاااااارا

        ة  ويو.

 

ارئل: ا       ةمحكلمو     أط عا -2ً
ً
     ما ياةودلةاا ي ي 
ً
                  

                                       ةو ت اة حةوافياأدفيذاة لة  واوةم  هدو، -

                                 إ ف  اةالرعم  ة اة روى اوةف   يو، -

      رره ،                                           ملاف طاةوررلااةورةخ يواوةم  ىجيواةو  اأماتفر -

                                                                       تيااواإواارةىا ادرة اةم  هدااواب وعم ااواةو  د  ياواة ااا  اإوارةىه ابملجااباةو داارا -

                                                            ةألولامداهذهاة    ،ا م اب وعمال اةألجدبيواة ا   ابةلة  ااخ وو.

  .               ف  اةم  هدو -

ً

ًاملاد  السادسةاملاد  السادسة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًحسابات القروضحسابات القروضً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً      ً     ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًًً

                          بملجااااابامرة ااااايماأع اااااذافاااااياما ااااايا ا                             أفاااااعحاو ةاااااروزاحفااااا ب  اخ هداااااواخ واااااو - 3

               أةيااااااااراوعاااااااا اةوةاااااااايما ا                         و هااااااااراة  ويااااااااواوةواااااااال هراة  ااااااااعر                   ابداااااااا  ارئاااااااالاإا اااااااا ة ا      ةواااااااال ىة

ا
ً
 ة ة ل اااااواماااااداملوااااا اهاااااذهاةوةاااااروزاوأةيااااارار   ااااا اةوةااااايماةو ااااا اأااااار عاتفااااارررة
ً
                                                            

                         وألاف طاوةوفدرة اة فعحةو.
 

                                                                   أفاااااعحافاااااياة لة  اااااواةوع ماااااواو ةاااااروزاةو ااااا اتعةاااااره اةوروواااااو،املواتعةااااارامحفااااا ب  ،ا - 0

                   ةرعم  ة ارةراو  ع.

 

 

ً

  



 

 

ًاملاد  السابعاملاد  السابع ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً: : ًًةةً ًً ًتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجيةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً 

     ،املوا         وتعاااررال    ا                         مااادااااا  لااة ح  ااا واةوعملمياااو ا  60                     أة ااا او اااواملحكااا  اة ااا   ا - 3

                                                     ماااداةور اااعلى،اةوع ااا  اوةوةاااروزاةم  ىجياااواة ةرماااواإلااالاكااا امااادا ا  60      ة ااا   ا

                                                                 ةف ةىة اةوع ماااواوة   فااا  اةوع ماااواوة يااا مىاة فاااعة وارئااالامل لةرعااا ،اوإلااالا

                                                  عيئااااااا  اوةوياااااااد  روارئااااااالاةخاااااااعال اتفااااااامي    ،اوإلااااااالاةو  ااااااارر  ا          ة اااااااا وياوةو

                                                                وةأحااااا  ة اةو  ااااارر  او ااااا يراة   فااااا  اوةوعيئااااا  اةو ااااا اأعااااالللاإ ةى امرة اااااوا

                                                              ر مو،اوه ةعاةف ف  امداةوع   اةودةرراواوماداةوةاروز،ا الة اكا ااذواكا

                                                            مااااداةمتاااا  اة حئااااياملوامااااداةمتاااا  اةألجدااااا ،اورا بااااوا راااالةااة ح  اااا واحفاااابا

        ةألولل.ا

                        مااااادامشاااااروااةوةااااا  لااة ل ااااالاا ا  05                                  اااااواملحكااااا  اةوفةااااار اةوي  ياااااواماااااداة ااااا   ا    الاأط - 0

 ا    3153 /  30 /  32              ةوياااااا  ىابعاااااا ىهخا ا     34151                              مل ااااااعاةوعدفيااااااذابملجااااااباة ر اااااال اىاااااااما

                                                               رئااااالاةالرعمااااا  ة اةف ااااا  يواة عع ةاااااواب وع ااااا  اةودةرراااااواحيااااا ارمكااااادا ةااااا اهاااااذها

      أأشااا  ا ا                                                               ةالرعمااا  ة امااادابداااراإلااالا خااارابةااارةىاماااداةوااال هراة  اااعراوو هاااراة  وياااوابعااار

                                                                  ة رةااااااباة ر اااااا قاوعةاااااراةودفةاااااا  ،اونعاااااراملااأيباااااا اةف ةى اة عدياااااواى  ااااااواةمتعااااااوا

                          ةولةه وابإجرة اهذةاةودة .

                                           ماادامشااروااةوةاا  لااة ل االاامل ااعاةوعدفيااذابملجاابا ا   324                 أط ااواملحكاا  اة اا   ا - 3

                        وتعررالأاااااااااااايا)ااااااااااااا  لااة ح  اااااااااااا وا ا    3153 /  30 /  32      أاااااااااااا ىهخا ا     34151           ة ر اااااااااااال اىاااااااااااااما

                              ة عطااااا  اوااااار عاةودفةااااا  اة ملواااااوامااااادا ا       ةوط ىياااااو    وياااااوا                         ةوعملمياااااو(ارئااااالاةوفااااا ف  اة  

 ا       ةوط ىيااااو                                                            ةوع اااا  اةودةررااااواوهمكااااداأااااروهراةالرعماااا  ة اة  تاااال  او فاااا ف  اة  ويااااوا

                                                                وة عع ةاااااواب وع ااااا  اة عطااااا  اخااااااللا ااااادوام وياااااوامعيداااااواوعأ راااااواملج ااااا  ارععااااار ا

                                                                  أدفياااااذه اةوفااااادواوااااار عاةودفةااااا  اة ملواااااواماااااداهاااااذهاةوع ااااا  امحااااا ااة ت ااااا  اأدفياااااذا

                                                   ة عع ةواب وع و،اإللاملة    اةوفدلة اة  ويواةوالحةو. ا      ةألرم ل

                                                                    رااااعماأااااروهراملىواااار اةالرعماااا  ة اك  ااااوا  اااا اة عةاااال  اة ملوااااوامااااداةوع اااا  اةودةررااااوا - 4

                                   وةوةروزاإللاملة    اةوفد ااةوالحةو.

ً

ً

ً



 

 

ًملاد  الثامنةملاد  الثامنةًًاا ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًفتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائيةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً      ً ً ًً ً ً  

األحكاا  اة اا   ا
ً
             أدفيااذة
ً
                           تياةمتمعلىهااو،اإذةا راا ا اارو ا                    مااداةور ااعلى،ارمكااداوااري ا  86      

ابدااااا ً ارئااااالااااااارةىاوااااا  ىاراااااداما ااااايا
ً
ً                          ىياااااواودفةااااا  امفاااااع ت و،املاارع اااااذامر ااااالم      
ً
                                    

                                                                            ةوااال ىة ،ابفاااعحاةرعمااا  ة اة اااعاد ييواملواإ ااا  يواملوابدةااا اةرعمااا  ة افاااياملة  اااواةوعااا  ا

                                                                 ،ارئاااااالاملااالاأعااااااا و اهااااااذهاةالرعماااااا  ة ام يااااااوام ياااااا ىاو اااااا  او د  يااااااو،اوهاااااااباملاا    0202

                                                          ارئلاملة ةواة ا ياةودي ن افياملولارةرار عئما ييابعراذوك.                تعرزاهذهاةوعرةب 

 

ًملاد  التاسعةملاد  التاسعةًًاا ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًإجاز  نقل االعتماداتإجاز  نقل االعتماداتً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً  ًًًً

                                                                     رااا  اةودةاا افااياةحعياا   اة لة  ااواةوع مااواماادابدااراإلاالا خاارا اامداهااذةاةالحعياا   ا - 3

ً                                         بةاارةىامااداما ااياةواال ىة ابداا ً ارئاالاةا اا ة او هااراة  ويااو.اوهط ااواهااذةاةوعاارب          ارئاالا                         

             لة  وام حةو.            ةحعي   اك ام

                                                              راااا  ا ةااا اةالرعمااا  ة اة  يياااواوروةأاااباةوفااا يااماااداة ااال ف ااوة عع اااارردا ا - 0

               ة ة ااا اابملة ةاااوا ا               وة   فااا  اةوع ماااو ا                                     وةألجااارة اوة ععااا م  اافاااياةف ةىة اةوع ماااوا

                                                                   ما ياةم رمواة ر يوامداةف ةى اة دةللامن  اإللاةف ةى اة دةللاإو   .ا

                                         وابعراأأش  اة رةاباة ر  قاوعةراةودفة  .اا                             رعماةودة ابةرةىامداو هراة  وي

 ا–                                                              رااااااااا  ا ةاااااااا اةالرعماااااااا  ة اة  حل ااااااااوافااااااااياملة  ااااااااواو ةى اةورةخ يااااااااواوةو  اااااااارر  ا - 3

                                                     ة  ييااواوعيئااواإ ةى اةوفاا  اوةصوياا  اوة ر  اا  اإلاالاملة  ااوا ا–                ةوااروةيراةف ةىهااوا

 ا                                                                     ةوعيئااواة ااذكلى ابعااراوااروىاةأل صمااواةم  وااواب اا ،ابةاارةىامااداو هااراة  ويااو،اابعاار

                                   أأش  اة رةاباة ر  قاوعةراةودفة  .ااا

                                                          راااااااا  ا ةااااااا اةالرعمااااااا  ة اة  حل اااااااوافاااااااياأنفاااااااتبا محرواااااااا  ا ااااااا ي و اويااااااا مىا ا - 4

                                                                      ةألجعااا  اةوعفاااكرهوافااااياملة  اااواو ةى اةورةخ ياااواوةو  اااارر  اإلااالاةوعنفاااتباة م  اااا ا

                                                                فاااااياةوفياااااللاةألخااااار اوذواااااكابةااااارةىاماااااداو هاااااراةورةخ ياااااواوةو  ااااارر  ابعاااااراأأشااااا  ا

         ةودفة  . ا                  ة رةاباة ر  قاوعةر

ً

ً



 

 

ًاملاد  العاشر املاد  العاشر  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثماريةلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثماريةً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً

                                مرررهاااااااواة  وياااااااواةوع ماااااااو(اةالرعمااااااا  ة ا ا–                                     أ حاااااااوافاااااااياة لة  اااااااواةوع ماااااااوا)و ةى اة  وياااااااوا

                                                              ة ط لبااااااااااواوااااااااااررما لةيااااااااااراةوةااااااااااروزاةال ااااااااااتيم ىهوا) ىةريااااااااااو،اوااااااااااد ريو،ا ااااااااااي حيو،ا

                         ئااالاهاااذهاةوةاااروزا يمااا ارعع اااوا                                             وأكدلولجياااواومع لم أياااواوبيهياااو(اوهااالةم اةألىبااا  ار

                 ب  ي ى اةف الميو.

 

                                                                   أحاار املوااللاوشااروطاةال ااعف   امااداةوفلةيااراة ررلمااو،اوهاالةم اةألىباا  ارئاالاهااذها

                                                             ةوةااااروزا يماااا ارعع ااااواب  ياااا ى اةف ااااالميوابملجاااابا صاااا  اخاااا  ارياااارىابمر اااال ا

ً                                              رع ااااذافااااياما ااااياةواااال ىة ابداااا ً ارئاااالاةا اااا ة او هااااراة  ويااااواونعااااراة ااااعطالااىملقاحاااا  ما                         

                                                           او داااااا ا،اوه ةااااااعاةف فاااااا  اوألوااااااللاة دياااااال ار   اااااا افااااااياااااااا  لااة ح  اااااا وا    مياااااار 

          ةوعملميو.

 

                                                                   ملماااا ا يماااا ارعع ااااواباااا وةروزاة ررلمااااوامااااداملماااالةلامياااار او داااا ااةم  وااااواملواملماااالةلا

اب ألوولهاااااااا  اةوةط ريااااااااوا
ً
                    ةالحعياااااااا طاورراااااااايا يعاااااااال ا ا ااااااااياةواااااااال ىة املاارياااااااارىاااااااااارةىة
ً
                                             

                  قاة  وياااااااواوةالاعيااااااا  ا                                              وال اااااااعف   اماااااااداةواااااااررماوشااااااارو ياوذواااااااكابااااااا ا  ة اماااااااداو هااااااار 

                                         وةوعا ى ابعراة عطالااىملقاح  مامير او د ا.

ً

ًًاملاد  الحادية عشر املاد  الحادية عشر  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًاعتمادات املعالجة الصحيةاعتمادات املعالجة الصحيةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً  ً ً ًً ًًً

ً                                أاااال اابمر اااال ارع ااااذافااااياما ااااياةواااال ىة ،اابداااا ً ارئاااالاةا اااا ة اةواااال هراة  ااااعراوو هاااارا                                       

،اةالرعماااااا  ة اة روااااااار ابياااااالى اإجم وياااااااوافاااااايام ع ااااااا املباااااالةااة لة  اااااااوا
ً
                                                        ة  ويااااااوامعااااااا 
ً
          

                                                            ع مااااااواة  ييااااااواو مع متااااااوافااااااياة   فاااااا  اوة فتشاااااافي  اةم  وااااااواوةمحكلميااااااوا  ةو

                                   وةوعةل امعاةأل    افياةوةط ااةم   .

ً

ً

ً



 

 

ًاملاااااد  الثانيااااة عشاااار املاااااد  الثانيااااة عشاااار  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًاقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااديات اقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااديات ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًللقرى التي ليس فيها بلدياتللقرى التي ليس فيها بلديات ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً  ً ً ًً ًًً

ً

                  ا ااا األ اععااا ،ام  ااا ا ا                                                     أةعطاااعاو ةى اة  وياااواماااداةفرااارة ة اة حيااا واويااا مىاةو  ااارر  ،

                                                                         ااعوام ياا ىة او اا  ،اأ يااراوأل اا ى اوةألشاال لاوةوعدصيفاا  افااياةوةاار اةو اا اوااتيا   اا ا

                                                                  ب ااااااارر  ا)بااااااارال ا  ااااااااواوواااااااي  واوأاع ااااااا ة اوأدصيفااااااا  (ابلة اااااااطواو ةى اةورةخ ياااااااوا

ً                                    وةو  اااااارر  .اأاااااال ااةفراااااارة ة ابمر اااااال ابداااااا ً ارئاااااالاةا اااااا ة او هاااااارقاة  ويااااااواوةورةخ يااااااوا                                    

                                        ة ر ل اجميعاةوةر اةو  اوتيا    اب رر  . ا                      وةو  رر  ،ارئلاملاا شم 

ً

ًاملاااااااد  الثالثااااااة عشاااااار املاااااااد  الثالثااااااة عشاااااار  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً : :ً ًً ًإعطاااااااء مهسسااااااة  هرفاااااااء لبنااااااان ساااااالفة  زينااااااة ومعالجااااااة إعطاااااااء مهسسااااااة  هرفاااااااء لبنااااااان ساااااالفة  زينااااااة ومعالجااااااة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًمسألة الديون املترا مةمسألة الديون املترا مة ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً  ًًًً
ً

      م يااا ىا ا    3622 ا         بحاااراملا ااا                                                تعطاااؤام  فاااوا عربااا  او دااا اا ااا فواخ هداااوا له اااواةألجااا ا

                ة حروااا  اوتفااارررا ا                                    م ياا ىاو اا  او د  يااو(،اوتفاارررا تاا اشاارة  ا        وخمفاام يو    ملواا ا ) ا    و اا  

                                                                  لةيااااراوملافااااا طاةوةاااااروزاوياااا مىام  فاااااوا عربااااا  او داااا ا،ارئااااالاملااأااااا   اةوفااااا فوا

اورئااالاملاا
ً
         باااأمرامااادامحتفاااباة  وياااواة ر ااا قابعاااراملة ةاااواو هاااراة  وياااواوتفااار ا ةااارة
ً
                                                             

امن اااااا اب وةاااااارى ارئاااااالا
ً
                   عع اااااا امااااااار اة ااااااععم لاةمتعااااااواة فااااااع فواوعااااااذهاةوفاااااا فواإااااااارةىة
ً
                                                   

                     افياهذهاة    .                          ةوتفررراو واةأل ياة ديل ار 

                                                                    الارااااال ا   فااااوا عرباااا  او داااا ااورئاااالامفاااا وويت  املااتفااااععم اةوفاااا فواملواملقاجاااا  ا

                                        من  افيا   اةول رواةو  املرطي امداملج ع .

           ماااداةوةااا  لاا ا  33                                                        أحااار ا يفياااواتفاااررراهاااذهاةوفااا فواو اااواةألحكااا  اةوااالةى  افاااياة ااا   ا

               اة  حةاااااااااواوعااااااااا  ا                              )اااااااااا  لااة لة  اااااااااواةوع ماااااااااواوة لة  ااااااااا  ا    0238 / 4 /  38      أااااااااا ىهخا ا  51    ىااااااااااما

0238    .)   



 

 

ً

  الفصل الثانيالفصل الثاني

ًً  تعديالت قوانين البرامجتعديالت قوانين البرامج

ً

ًًاملاد  الرابعة عشر :املاد  الرابعة عشر : ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًًً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًتعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامجًً  ً ً ًً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ًًً

ا  ارئي:
ً
         عرلابر  مجاةرعم  ة اةور عافياك امداالة  ااةو  ةمجاة  تدوامل   هاو ة 
ً
                                                                     

 

ًقانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء -8ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 
 

ًقاااااانون برنااااااامج لتشااااااييد أبنيااااااة لاااااا دارات ال - ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًعامااااااة لااااااي ساااااا يل اساااااات ناء الدولااااااة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًوإداراتهااااااا الرساااااامية عاااااامل أعباااااااء وأ ااااااالي اساااااات جار املباااااااني واإلنشاااااااءات التاااااااي  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً

ًتش لها  مرا ز ومكاتب لها ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 
 

  (ا    0238        )ملة  اااااااوا ا    0238 / 4 /  38      أااااااا ىهخا ا  51                                  ة ااااااا   اةوف   اااااااوارشااااااار اماااااااداةوةااااااا  لااىااااااااما

 ا  31  02 / 5 /  33      أااااااا ىهخا ا   344                                                وتعاااااااررال   اال ااااااايم اة ااااااا   اةورةبعاااااااوارشااااااار امااااااادااااااااا  لااىااااااااما

                                                           (ااااااااا  لاابر ااااااا مجاوتشااااااتيراملبنياااااااواواااااااأل ةىة اةوع مااااااوافااااااايا ااااااابي اة اااااااعلد  ا    0231        )ملة  ااااااوا

                                                                             ةورووااواوإ ةىة  اا اةور ااميواراااداملر اا  اومل ااال اة ااتئا ىاة  ااا ن اوةفنشاا  ة اةو اا اتشااال ع ا

                                                                    مرة  اومك أباوع .ابحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:
 

       ويي ح:

2020ً2028ً2022ً2023ً202,ً

ًم ي ىاو   865ً2,5ً800ً200ًً-
 

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً2028ً2022ً2023ً

ًم ي ىاو    200ً865ً2,5ً800
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (. ا

 



 

 

ًقاااااانون برناااااامج لترتياااااب منطقاااااة اليااااااحية الجنوفياااااة ال رفياااااة ملديناااااة بياااااروت  - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ً)اليسار(  ً ً ً ً ً ً ً ً 
ً

        )ملة  اااااوا ا    0223 / 5 /  08      أااااا ىهخا ا   305                                      ة ااااا   اةوع  اااااعواوةوعشاااااروااماااااداةوةااااا  لااىااااااما

                                                                (اوتعاااررال   ا)أرأتااابامدطةاااواةوةااا حيواةمتدلبياااواةولربياااوا ررداااواب ااا و (،ا    0223

        )ملة  اااوا ا    0231 / 5 /  33      أااا ىهخا ا   344                                        ال ااايم اة ااا   اةورةبعاااوارشااار اماااداةوةااا  لااىااااما

                                                  (ابحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:    0231
 

       ويي ح:

2020ً2028ً2022ً

 م ي ىاو    62.6 46 2
 

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً2028ً

 م ي ىاو    46 62.6
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 

ًقانون برنامج لي وزار  املالية -2ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 

ًأعماااال التحدياااد والتحريااار والكيااال واملاااا  وواااا  الخااارائ  ال هائياااة لاااي  - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًجمي  ً ً ًاألراض ي اللبنانيةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً    ا ً
 

392ً                                      ة ا   اةوي  يااواوةوعشارواامااداةوةا  لااىاااما ً 2002ًً/2ًً/3ً      أا ىهخا اً ً ً         )ملة  ااوا اً

2002ً ً ً                                      بر اااااا مجاألرمااااا لاةوعحررااااااراوةوعحرهااااارا)مياااااا حوا                   (اوتعاااااررال   ،ااااااا  لااً

      أاااااا ىهخا ا   344                                                  ة فااااا حو(،االا ااااايم اة ااااا   اةورةبعاااااوارشااااار اماااااداةوةااااا  لااىااااااما

                                     (اابحيااا ارااال ااىوااايراةرعمااا  ة اةوااار عارئااالا    0231        )ملة  اااوا ا    0231 / 5 /  33

              ةوشك اةوع لي:

       ويي ح:

2020ً2028ً
ًمليار لير 0ً5ً

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً
ًمليار لير 5ً

 

  (.)وةو  قيا وااتعرر



 

 

ًقااانون برنااامج إلنشاااء أبنيااة وزار  املاليااة ولتنفيااذ مشااروع إنشاااء املبناا   - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً

ًاملوحد إلدار  الجمارك لي حرم مرفأ بيروت ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

        )ملة  ااااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أاااااااا ىهخا ا  55                                  ة اااااااا   اةوف   ااااااااوارشاااااااار امااااااااداةوةاااااااا  لااىاااااااااما

      أاا ىهخا ا   344                            ةورةبعااوارشاار امااداةوةاا  لااىاااما                        (اوتعااررال   اال اايم اة اا   ا    0235

                                  بحياااا ارااااال ااىواااايراةرعمااااا  ة اةواااار عارئااااالا ا (    0231      لة  ااااوا  )م ا    0231 / 5 /  33

              ةوشك اةوع لي:

 

ًمساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أبنية لوزار  املالية ا- ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً:ًً

ًًليصبح: ً ً ً ًً

2020ً2028ً2022ً2023ًً

ًمليار لير 0ً8.5ً2.5ً83ً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

2020ً2028ً2022ًً

ًمليار لير 83ً875ً2.5ً
     

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 

ًمساااهمة ملجلااس اإلنماااء واالعمااار إلنشاااء املبناا  املوحااد إلدار  الجمااارك لااي  ا- ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًحرم مرفأ بيروت ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً:ًً

ًًليصبح: ً ً ً ًً
ً

2020ً2028ً2022ً2023ًً

ًًمليار لير 8,0ً6ً.,0ً9ً ًً ًً ً ً ً ًً

ً

ً
 
ًبدال
 
ً ً ًًممل:ً ً ًً

2020ً2028ً2022ًً

ًًمليار لير 8,0ً.,6ً9ً ًً ًً ً ً ً ًً
 

ً                    )وةو  قيا وااتعرر (.

ً



 

 

ًقانون برنامج لتسديد ديون وتعوييات االستمالً - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً  ًكً

  (ا    0235        )ملة  ااااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أاااااااا ىهخا ا  55                                  ة اااااااا   اةوفاااااااا بعوارشاااااااار امااااااااداةوةاااااااا  لااىاااااااااما

                                                               ااااااااا  لاابر اااااااا مجاوتفااااااااارررا راااااااالااوتعلهةاااااااا  اةال اااااااااعمال اوتعررالأااااااااياال اااااااايم اة ااااااااا   ا

        (،ابحياااااا ا    0238        )ملة  ااااااوا ا    0238 / 4 /  38      أاااااا ىهخا ا  51                            ةم  مفااااااوارشاااااار امااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما

                                           رل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:
 

       ويي ح:

ًاعتمادات الدف  )بمليارات الليرات(

 2020ً2028ً2022ً2023ً202,ً

 362 2 32 35 2                    ما ياةف م  اوةفرم ى

 42 2 5 35 2                    و ةى اةوط اواوة ي ه

 32 022 4 8 2               يراةف ةىة 

0ً68ً,0ً200ً200ًًاملجموع العام

 

امد:
ً
    برال
ً
    

ًاعتمادات الدف  )بمليارات الليرات(

 0202 0203 0200 0203 

 2 32 35 362                    ما ياةف م  اوةفرم ى

 2 5 35 42                    و ةى اةوط اواوة ي ه

 022 4 8 32               يراةف ةىة 

200ً68ً,0ً200ًًاملجموع العام
 

  .                   )وةو  قيا وااتعرر (



 

 

ًًقانون برنامج لي وزار  األش ال العامة والنقل:ً -3ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًً

ًقانون برنامج ألعمال اليم والفرز  ً.ًًًأ ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًاإلسكان والتنظيم املدنيً –ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًً

         (اة عرواااوا    3115        )ملة  اااوا ا    3115 / 3 / 5      أااا ىهخا ا   500                             ااا   اةوعشاااروااماااداةوةااا  لااىااااما ة

  (ا    0222        )ملة  اااااااااوا ا    0222 / 0 /  34      أااااااااا ىهخا ا   353                              ب  ااااااااا   اةم  مفاااااااااواماااااااااداةوةااااااااا  لااىااااااااااما

                                 ةف اااااك ااوةوعدصااااايماة ااااارن (اوتعررالأاااااي،ا ا–                                )اااااا  لاابر ااااا مجاألرمااااا لاةوةاااااماوةوفااااار ا

        )ملة  اااااوا ا    0231 / 5 /  33  خا    أاااا ىه ا   344                                        ال اااايم اة اااا   اةورةبعاااااوارشاااار اماااااداةوةاااا  لااىااااااما

                                                  (ابحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:    0231
 

       ويي ح:

2020ً2028ً2022ً2023ً202,ً

 و   امليار80ً5ً85ًً,0ً

 

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً2028ً2022ً2023ً

 و   امليار80ً5ًً,85ً

 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 

ًقاااااااااااااانون برناااااااااااااامج ملشاااااااااااااروع إنشااااااااااااااء معهاااااااااااااد العلاااااااااااااوم البحرياااااااااااااة - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًوالتكنولوجياااااااااااااا ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً

(MARSATI) ًًًلي البترون ومبن  للمديرية العامة للنقل البري والبحرًي ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً 

ً

        )ملة  اااااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أااااااااا ىهخا ا  55                                      ة ااااااااا   اةوي  ياااااااااواوةوعشاااااااااروااماااااااااداةوةااااااااا  لااىااااااااااما

                                                                   (،ااااا  لاابر ااا مجا شاااروااإنشااا  امععاااراةوع ااال اةو حرهاااواوةوعكدلولجيااا اوم  ااا ا    0235

                                 اة ااا   اةورةبعاااوارشااار اماااداةوةااا  لاا                                        و مرررهاااواةوع ماااواو دةااا اةو ااا قاوةو حااارقاال ااايم

                           (،ابحيااااااا ارااااااال ااىوااااااايراةرعمااااااا  ة ا    0231        )ملة  اااااااوا ا    0231 / 5 /  33      أااااااا ىهخا ا   344    ىااااااااما

                        ةور عارئلاةوشك اةوع لي:

 

 

 

 



 

 

       ويي ح:

ً)بآالي الليرات(

ًالتنسيب ً ً ً ً ً ًً2020ً2028ً2022ً

3ً/ً9ً/ً829ً ً ً/ً,35ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً2ً/ً2ًً

ًإنشاء أبنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

0ً,.235.,,3ً ً ً ً ً ً ً ً ًً9.000.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً9ً/ً829ً ً ً/ً,35ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً2ًً

ًنف ًقااااااااااااااااااااااااااااااات درو  واستشااااااااااااااااااااااااااااااارات ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًومراقبة ل نشاءات ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً

0ً0ً500.000ً ً ً ً ً ً ًً

3ً,,.235.,0ًًاملجموع ً ً ً ً ً ً ً ًً9.500.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

               )بآال اةو   ة (

2020ً2028ً

9.500.000ً,.235.,,3ً
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

ً
  قانون برنامج إلنشاء مرفأ سياحي لي  ليج جونيه -

        )ملة  اااااااوا ا    0235 /  33 / 3 ا     أاااااا ىهخ ا  55                                      ة اااااا   اةمح  رااااااواوةوعشاااااارواامااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما

      م يااااا ىا ا  52                                                      (،ااااااا  لاابر ااااا مجافنشااااا  امر اااااأا اااااي  يافاااااياخ ااااايجاجل ياااااياةو ااااا و ا    0235

      أاااا ىهخا ا   344                            ةورةبعااااوارشاااار امااااداةوةاااا  لااىاااااما                           ل.ل.اوتعررالأااااي،اال اااايم اة اااا   ا

                                  بحياااااااا اراااااااال ااىواااااااايراةرعماااااااا  ة اةواااااااار عارئاااااااالا  اا (    0231        )ملة  ااااااااوا ا    0231 / 5 /  33

              ةوشك اةوع لي:
 

ًًليصبح: ً ً ً ًً

               )بآال اةو   ة (

2020ً2028ً2022ًًسيبالتن

ًًإنشاءات أ رًى ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً9ً/ً830ً ً ً/ً,522ً ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً9ً/ً8ًً

0ً2.3,,.239ً8279537360ً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة ل نشاءات ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً9ً/ً830ً ً ً/ً,522ً ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً2ًً

0ً0ً0ً



 

 

  ممل:
 
ًًبدال ً ً ً
 
ً ً ًً

 )بآال اةو   ة (

2020ً2028ًًالتنسيب

ًإنشاءات أ رى  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً9ً/ً830ً ً ً/ً,522ً ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً9ً/ً8ًً

8279537360ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً273,,7239ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًًنفقات دًر ً ً ً ً ً ً ًو  واستشارات ومراقبة ل نشاءاتً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ًً

3ً/ً9ً/ً830ً ً ً/ً,522ً ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً2ًً

0ً0ً

 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 
ًقانون برنامج الستكمال وتأهيل طريق التوفيقية  - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًرأ  بعلبك ً -ً ً ً ً ً ً ً ً ًالقاعً –ًً ً ً ً ً ًًً 

        )ملة  اااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أاااااا ىهخا ا  55                                      ة اااااا   اةوي ويااااااواوةوعشاااااارواامااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما

 ا-          ىملسابع  اااااكا ا–       يةياااااوا                                         (،ااااااا  لاابر ااااا مجاال اااااعكم لاوأأهيااااا ا رهاااااواةوعل     0235

      أااا ىهخا ا   344                            ةورةبعاااوارشااار اماااداةوةااا  لااىااااما                            ةوةااا ااوتعررالأاااي،اال ااايم اة ااا   ا

                                  بحيااااااا ارااااااال ااىوااااااايراةرعمااااااا  ة اةوااااااار عارئااااااالا ا (    0231        )ملة  اااااااوا ا    0231 / 5 /  33

              ةوشك اةوع لي:

ًًليصبح: ً ً ً ًً

               )بآال اةو   ة ( ا

2020ً2028ً2022ً2023ً202,ً

0ً80.000.000ً5.000.000ً8.698.35,ً8070007000ً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

               )بآال اةو   ة (

2020ً2028ً2022ً2023ً

80.000.000ً80.000.000ً5.000.000ً87698735,ً
 

ً                    )وةو  قيا وااتعرر (.

ً

 



 

 

ًقااااااااانون برنااااااااامج السااااااااتكمال جاااااااازء ماااااااامل أوتوسااااااااتراد الشاااااااامال طاااااااارابلس  - ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً– ً

ًالحدود الشمالية  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً-  ً ًقسم البداوي ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًالحدود الشماليةً –ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 

ً

        )ملة  اااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أااااااا ىهخا ا  55   ااااااااما                                    ة ااااااا   اةورةبعاااااااواوةوعشاااااااروااماااااااداةوةااااااا  لااى 

 ا–                                                        (،اااااااا  لاابر اااااا مجاال ااااااعكم لاجاااااا  اماااااادااملوأل اااااا  ة اةوشاااااام لا اااااارةب يا    0235

      ال ااااااايم ا ا                         ةمحااااااارو اةوشااااااام ويواوتعررالأاااااااي، ا–                             ةمحااااااارو اةوشااااااام ويو،اافاااااااماةو ااااااارةوقا

        )ملة  اااااااااوا ا    0238 / 4 /  38      أااااااااا ىهخا ا  51                            ةم  مفاااااااااوارشااااااااار اماااااااااداةوةااااااااا  لااىااااااااااما      ة ااااااااا   ا

                  رئلاةوشك اةوع لي: ا                               ،ابحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور ع (    0238

       ويي ح:

2020ً2028ً2022ً2023ًً

ًمليار لير 0ً80ً5ً80ً

ً

امد:ًًً
ً
    برال
ً
    

2020ً2028ً2022ًً

ًمليار لير 80ً80ً5ً
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (. 

 
,ً .ً ًقانون برنامج لي وزار  الدفاع الوطنيً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً:ً 

ًقانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وفن  تحتية ملحة لصال  الجيش - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 

                                 )ةفجاااا   او حكلمااااوارةاااارا فةاااا  امااااداملجاااا ا ا    0236 /  33 /  04      أاااا ىهخا ا  32    ىاااااما        ةوةاااا  لاا

                                                                 أحةيااااوارعاااا  اوأاع اااا ة اوب اااا اأحعيااااوام حااااواوياااا مىاةمتاااات (اوتعررالأااااي،اال اااايم ا

  (ا    0231        )ملة  ااااوا ا    0231 / 5 /  33      أاااا ىهخا ا   344                                  ة اااا   اةورةبعااااوارشاااار امااااداةوةاااا  لااىاااااما

                                                بحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:
 

ًًليصبح: ً ً ً ًً

ًالليرات( )بآالي

2020ً2028ً2022ًًالتنسيب

ًتجهيزات فنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً2ً/ً8ًً

0ً
803.6,5.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً3.,22.500ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًتجهيزات فنية مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً2ً/ً9ًً

0ً
83.285.00,ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً2.500.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً



 

 

ًالليرات( )بآالي

2020ً2028ً2022ًًالتنسيب

ًتجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً3ً/ً8ًً

0ً
322.000ً ً ً ً ً ً ًً250.000ً ً ً ً ً ً ًً

ًتجهيزات للنقل ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً,ً/ً8ًً

0ً
858.,90.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً0ًً

ًإنشاء أبنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً2ً/ً2ًً

0ً
,3.380.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً83.5,0.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًصيانة أبنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً2ً/ً2ًً

0ً
5.,,,.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً3.085.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًصيانة التجهيزات الفنية ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً6ً/ً8ًً

0ً
6.360.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً560.000ً ً ً ً ً ً ًً

ًصيانة وسائل النقل ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً3ً/ً8ًً

0ً
,3.53,.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً3.300.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً9ًً

0ً
6.360.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً0ً

ً,0ً,39.5,0.00ًاملجموع ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً36.98,.500ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

ً)بآالي الليرات(

2020ً2028ًًالتنسيب

ًتجهيزات فنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً2ً/ً8ًً
30.2,2.500ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً3,.825.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًتجهيزات فنية مختل ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًفةً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً2ً/ً9ًً
2.500.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً83.285.00,ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًتجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً3ً/ً8ًً
250.000ً ً ً ً ً ً ًً322.000ً ً ً ً ً ً ًً

ًتجهيزات للنقل ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً226ً ً ً/ً,ً/ً8ًً
53.,50.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً93.0,0.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًإنشاء أبنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً2ً/ً2ًً
83.5,0.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً,3.380.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًصيانة أبنية متخصصة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً2ً/ً2ًً
3.085.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً5.,,,.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًصيانة التجهيزات الفنية ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً6ً/ً8ًً
560.000ً ً ً ً ً ً ًً6.360.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً



 

 

ً)بآالي الليرات(

2020ً2028ًًالتنسيب

ًصيانة وسائل النقل ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً223ً ً ً/ً3ً/ً8ًً
3.300.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً,3.53,.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً80ً ً/ً888ً ً ً/ً280ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً9ًً
0ًً6.360.000ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

500ً.,888.98ًاملجموع ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً36,.5,0.00,ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
   ا 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 
ًقانون برنامج لي وزار  التربية والتعليم العاليً -5ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 

ًقانون برنامج ألبنية الجامعة اللبنانيةً  - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 

        )ملة  ااااااوا ا    3114 / 0 /  30      أاااااا ىهخا ا   085                                      ة اااااا   اةوي  يااااااواوةوعشاااااارواامااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما

                                                                (اوتعاااااااررال   ا)اااااااا  لاابر ااااااا مجاألبنياااااااواةمت معاااااااواةو  د  ياااااااو(،اال ااااااايم اة ااااااا   ا    3114

       (ابحياا ا    0231        )ملة  ااوا ا    0231 / 5 /  33      أاا ىهخا ا   344                        بعااوارشاار امااداةوةاا  لااىاااما    ةورة

                                           رل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:

 

       ويي ح:

2020ً2028ً

 و   امليار0ً22ً

 

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً

ًمليار لير 22ً
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.   

 

 

 

 



 

 

  الرسمية قانون برنامج إلنشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين املداًر -

  واإلدار  املر زية لوزار  التربية والتعليم العالي
 

        )ملة  اااااوا ا    0235 /  33 / 3      أااااا ىهخا ا  55                                      ة ااااا   اةوف   اااااواوةوعشاااااروااماااااداةوةااااا  لااىااااااما

                                                              (ااااا  لاابر ااا مجافنشااا  ا صااا  اةأيااا ال امع لم أياااوابااا ااة ااارةىساةور اااميوا    0235

        ةورةبعااوا            ال اايم اة اا   ا                                                         وةف ةى اة ر  هاواواال ةى اةو  بيااواوةوعع اايماةوعاا لياوتعررالأااي،ا

     بحياااااا ا  (ا    0231        )ملة  اااااوا ا    0231 / 5 /  33      أااااا ىهخا ا   344                    رشااااار اماااااداةوةااااا  لااىااااااما

                                           رل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي:
 

ًًليصبح: ً ً ً ًً

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

ًتجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً88ً ً/ً883ً ً ً/ً938ً ً ً/ً226ً ً ً/ً3ً/ً8ً ًًًً

0ً3.5ً3.5ً3.5 

ًم ي ىاو   
ًصيانة تجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً88ً ً/ً883ً ً ً/ً938ً ً ً/ً223ً ً ً/ً,ً/ً8ًً

0ً0.5ً0.5ً0.5ً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

2020ً2028ً2022ًًالتنسيب

ًتجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً

3ً/ً88ً ً/ً883ً ً ً/ً938ً ً ً/ً226ً ً ً/ً3ً/ً8ً ًًًً

3.5ً3.5ً3.5ً

ًم ي ىاو   
ًصيانة تجهيزات للمعلوماتية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً

3ً/ً88ً ً/ً883ً ً ً/ً938ً ً ً/ً223ً ً ً/ً,ً/ً8ًً

0.5ً0.5ً0.5ً

ً

ًً)والباقي دون تعديل(. ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً

ً
ًقانون برنامج إلنشاء وتجهيز أبنية مد ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًرسية لوزار  التربية والتعليم العاليً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 

        )ملة  ااااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أاااااااا ىهخا ا  55                                      ة اااااااا   اةوفاااااااا بعواوةوعشاااااااارواامااااااااداةوةاااااااا  لااىاااااااااما

                                                                  (،اااااااا  لاابر ااااااا مجافنشاااااا  اوأاع ااااااا املبنيااااااوامرى ااااااايواواااااال ةى اةو  بياااااااواوةوعع ااااااايما    0235

 ا    0231 / 5 /  33      أاا ىهخا ا   344                            ةورةبعااوارشاار امااداةوةاا  لااىاااما                    ةوعاا لي،اال اايم اة اا   ا

                                                بحي ارل ااىويراةرعم  ة اةور عارئلاةوشك اةوع لي: ا (    0231        )ملة  وا

 



 

 

ًًليصبح: ً ً ً ًً

ً)بآالي الليرات(

2020ً2028ًًالتبويب
0.533ً,,0ً                              مل  ثاومفروش  اوأاع  ة امكعبيو  3 / 3 /   005 /   130 /   331 /  33 / 3
0ً2.350.000ً                   إنش  املبنيوامع ييو  0 / 0 /   005 /   130 /   331 /  33 / 3
0ً9,0.000ً                   وي  واملبنيوامع ييو  0 / 0 /   008 /   130 /   331 /  33 / 3
0ً352.500ً                                       فة  ا ىوساوة تش ىة اومرةا واوألنش  ة   0 / 3 /   001 /   130 /   331 /  33 / 3

883.033ً.,982ً0ًمجموع الوظيفة 
0ً0ً                              مل  ثاومفروش  اوأاع  ة امكعبيو  3 / 3 /   005 /   100 /   331 /  33 / 3
38.250ً,.0ً8                   إنش  املبنيوامع ييو  0 / 0 /   005 /   100 /   331 /  33 / 3
0ً653.000ً                   وي  واملبنيوامع ييو  0 / 0 /   008 /   100 /   331 /  33 / 3
0ً890.900ً                                       فة  ا ىوساوة تش ىة اومرةا واوألنش  ة   0 / 3 /   001 /   100 /   331 /  33 / 3

922ً0ً2.230.850ًمجموع الوظيفة 
889ً0ً6.393.833ًالفصل 

889ً6.393.833ًاملجموع العام للفصل 
ً

ً

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ًً

  ً ً)بآالي الليرات(ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً

2020ًًالتبويب
0.533ً,,       مكعبيو                       مل  ثاومفروش  اوأاع  ة ا  3 / 3 /   005 /   130 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ًً
2.350.000ً                   إنش  املبنيوامع ييو  0 / 0 /   005 /   130 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ً ً ًً
9,0.000ً                   وي  واملبنيوامع ييو  0 / 0 /   008 /   130 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ًً
352.500ً                                       فة  ا ىوساوة تش ىة اومرةا واوألنش  ة   0 / 3 /   001 /   130 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ًً

883.033ً.,982ًمجموع الوظيفة  ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ًً          امكعبيو                     مل  ثاومفروش  اوأاع  ة  3 / 3 /   005 /   100 /   331 /  33 / 3
38.250ً,.8                   إنش  املبنيوامع ييو  0 / 0 /   005 /   100 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ً ً ًً
653.000ً                   وي  واملبنيوامع ييو  0 / 0 /   008 /   100 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ًً
890.900ً                                       فة  ا ىوساوة تش ىة اومرةا واوألنش  ة   0 / 3 /   001 /   100 /   331 /  33 / 3 ً ً ً ً ً ًً

922ً2.230.850ًمجموع الوظيفة  ً ً ً ً ً ً ً ًً
889ً6.393.833ًمجموع الفصل  ً ً ً ً ً ً ً ًً

 اااااااااااااااااااا

 )وةو  قيا وااتعرر (.



 

 

 : قانون برنامج لي وزار  الطاقة واملياه -6

ًقانون برنامج لألش ال املائية والكهرفائية لي مختلف املناطق - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً 

        )ملة  ااااااوا ا    0223 / 5 /  08      أاااااا ىهخا ا   305                                      ة اااااا   اةوي  يااااااواوةوعشاااااارواامااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما

      ىهخا أااااا ا   344                                                     (اوتعاااااررال   ،اال ااااايم اة ااااا   اةورةبعاااااوارشااااار اماااااداةوةااااا  لااىااااااما    0223

                                         (اأااااااال ااةرعمااااااا  ة اىوااااااايرابر ااااااا مجاةوااااااار عاوةاااااااا  لاا    0231        )ملة  اااااااوا ا    0231 / 5 /  33

                                                                   بر  مجاوألشل لاة  ييواوةوكعرب ييوافيام ع  اة د  وارئلاةوشك اةوع لي:

ًًليصبح: ً ً ً ًً

ً)بآالي الليرات(

2020ً2028ً2022ًًتعريف األش الًالوظيفة

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/805/638/22,/,/8ً

ًإنشاءات مياه الشفة

تأمين موارد مائية 

ًإاافية
0ً2,.383.335ً2,.222.525ً

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/805/638/22,/,/8ً

ًإنشاءات مياه الشفة

مشاري  مياه 

ًالشرب
0ً0ً88.000.000ً

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/809/638/22,/,/2ً

ًمياه الرًي إنشاءات

مشاري  مياه الري 

ًوالصري الصحي
0ً0ً0ً

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/809/638/22,/,/2ً

ًإنشاءات مياه الرًي

مشاري  تقويم 

وصيانة مجاري 

ًاألنهر

0ً9,,.,9,ً53,.,88ً

,358ً

ًاملصادر التقليدية للكهرفاء

3/83/803/,358/226/9/8ً

ًتجهيزات أ رًى

ً

ًفائيتجهيز  هًر
0ً8.,,9.686ً386.233ً

ً,,,.0,2.993ً39.0,3.,0ً2ًاملجموع

ً

ً

ً



 

 

 ممل:
 
ًًبدال ً ً
 
ً ً ً 

ً)بآالي الليرات(

2020ً2028ًًتعريف األش الًالوظيفة

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/805/638/22,/,/8ً

ًإنشاءات مياه الشفة

تأمين موارد مائية 

ًإاافية
,,.222.525ً,.383.335ً

638ً

ًدار ، البناء، االستثمار والتخطي اإًل

3/83/805/638/22,/,/8ً

ًإنشاءات مياه الشفة

مشاري  مياه 

ًالشرب
88.000.000ًً

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/809/638/22,/,/2ً

ًإنشاءات مياه الرًي

مشاري  مياه الري 

ًوالصري الصحي
-ًً

638ً

ًاإلدار ، البناء، االستثمار والتخطي 

3/83/809/638/22,/,/2ً

ًإنشاءات مياه الرًي

مشاري  تقويم 

وصيانة مجاري 

ًاألنهر

53,.,88ً9,,.,9,ً

,358ً

ًاملصادر التقليدية للكهرفاء

3/83/803/,358/226/9/8ً

ًتجهيزات أ رًى

ً

ًتجهيز  هرفائي
386.233ً8.,,9.686ً

0,2.993ً.,ً,,,.59.0,3ًاملجموع
 

                     )وةو  قيا وااتعرر (.

 

ًتوزيااااااا  اعتماااااااً - ً ً ً ً ً ً ً ً ًادات مخصصاااااااة لااااااابعج الاااااااوزارات بموجاااااااب القاااااااانون رقااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً63ً ًتااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً

2,ً ً/ً80ً ً/ً2086ً ً ً ً:ًً

 

        (اااااا  لاا    0238        )ملة  ااااوا ا    0238 / 4 /  38      أاااا ىهخا ا  51                                  ة اااا   اةم  مفااااوارشاااار امااااداةوةاااا  لااىاااااما

                                                                      بر اااا مجاوعدفياااااذابعااااااة شااااا ىاعاوةرماااا لاةال اااااعمال اةوع يااااار اوعاااا افااااايامدطةااااواحااااالزا  ااااارا

            (ابحياااااا اراااااال اا    0235 /  32 /  05      أاااااا ىهخا ا  53                                        ةو يطاااااا ن امااااااداةود ااااااعاإلاااااالاة ياااااابا)ةوةاااااا  لااىاااااااما

ا  ارئي:
ً
        ىويراةرعم  ة اةور عارئلاةول ةىة او ة 
ً
                                      



 

 

       ويي ح:

 لي باب وزار  الطاقة واملياه: -8

ً)بمليارات الليرات(

ًوزار  الطاقة واملياه

ًاملديرية العامة للموارد املائية والكهرفائية
ًبرنامج اعتمادات الدف 

ً,2020ً2028ً2022ً2023ً202ًالتنسيب

3ً/ً83ً ً/ً883ً ً ً/ً638ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً,ً/ً8ً ًًًً

ًاستمالكات إلنشاءات املياه املبتذلة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً85ً0ً0ً85ً

3ً/ً83ً ً/ً883ً ً ً/ً638ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً,ً/ً,ً ًًًً

ًإنشاءات املياه املبتذلة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً823ً83,ً855ً823ً

3ً/ً83ً ً/ً883ً ً ً/ً638ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً9ً ًًًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً82ً86ً83ً82ً

0ً850ً200ً863ً850ًًاملجموع العام

ً

ًات()بمليارات الليًر 

ًوزار  الطاقة واملياه

ًاملديرية العامة لالستثمار
ًبرنامج اعتمادات الدف 

ً,2020ً2028ً2022ً2023ً202ًالتنسيب

3ً/ً83ً ً/ً88,ً ً ً/ً638ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً9ً/ً8ً ًًًً

ًإنشاءات أ رى  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً– ًًًً

ًمساهمة للمصلحة الوطنية ل هر الليطاني ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً07,ً07,ً076ً0.,ً

 

 لي باب وزار  البي ة:  -2

ً)بمليارات الليرات(

ًبرنامج اعتمادات الدف ً ةوزار  البي

ً,2020ً2028ً2022ً2023ً202ًالتنسيب

3ً/ً28ً ً/ً803ً ً ً/ً562ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً9ً/ً8ً ًًًً

ًًإنشاءات أ رًى ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً875ً3ً3ً8.5ً

3ً/ً28ً ً/ً803ً ً ً/ً562ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً9ً ًًًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً875ً2ً2ً8.5ً

0ً3ً5ً5ً3ًًاملجموع العام

 



 

 

                                املراااالهاب وععااا وااماااعابر ااا مجاةألماااما                                              رئااالاملااأعااالللاو ةى اةو تئاااواأدفياااذاةألرمااا لاة اااذكلى 

                                                                ة عحاااااااار اةف ماااااااا ا ابحياااااااا اأر اااااااااعاة فاااااااا همواة  ييااااااااواوعاااااااااذةاةو   اااااااا مجابماااااااا ا عااااااااا  لا

                        ةالرعم  ة اة ذكلى املراله.

 

 لي باب وزار  الصناعة: -3

ً)بمليارات الليرات(

ًبرنامج اعتمادات الدف ًوزار  الصناعة

ً,2020ً2028ً2022ً2023ً202ًالتنسيب

3ً/ً25ً ً/ً800ً ً ً/ً,3,ً ً ً/ً2ً29ً ً/ً8ً/ً9ً ًًًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً073ً073ً073ً073ً

 

 لي باب وزار  الزراعة: -,

ً)بمليارات الليرات(

ًوزار  الزراعة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًبرنامج اعتمادات الدف ًً

ً,2020ً2028ً2022ً2023ً202ًالتنسيب

3ً/ً8,ً ً/ً800ً ً ً/ً,28ً ً ً/ً229ً ً ً/ً8ً/ً9ً ًًًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
0ً073ً073ً073ً073ً

 

امد: ب
ً
    رال
ً
   

 لي باب وزار  الطاقة واملياه: -8

ً)بمليارات الليرات(

ًوزار  الطاقة واملياه

ًاملديرية العامة للموارد املائية والكهرفائية
ًبرنامج اعتمادات الدف 

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

3ً-83ً ً-883ً ً ً-638ً ً ً-22,ً ً ً-,ً-8ًً

ًاستمالكات إلنشاءات املياه املبتذلة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
85ً85ً0ً0ً

3ً-83ً ً-883ً ً ً-638ً ً ً-2ً2,ً ً-,ً-,ًً

ًإنشاءات املياه املبتذلة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
823ً823ً83,ً855ً

3ً-83ً ً-883ً ً ً-638ً ً ً-229ً ً ً-8ً-9ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
82ً82ً86ً83ً

850ً850ً200ً863ًًاملجموع العام



 

 

 

ً)بمليارات الليرات(

ًوزار  الطاقة واملياه

ًاملديرية العامة لالستثمار
ًبرنامج اعتمادات الدف 

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

3ً/ً83ً ً/ً88,ً ً ً/ً638ً ً ً/ً22,ً ً ً/ً9ً/ً8ً ًًًً

ًًإنشاءات أ رًى ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً-ً

ًمساهمة للمصلحة الوطنية ل هر الليطاني ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

07,ً07,ً07,ً076ً

 

 لي باب وزار  البي ة: -2

ً)بمليارات الليرات(

ًبرنامج اعتمادات الدف ًوزار  البي ة

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

3ً-28ً ً-803ً ً ً-562ً ً ً-22,ً ً ً-9ً-8ًً

ًًإنشاءات أ رًى ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
875ً875ً3ً3ً

3ً-28ً ً-803ً ً ً-562ً ً ً-229ً ً ً-8ً-9ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
875ً875ً2ً2ً

3ً3ً5ً5ًًاملجموع العام

ً

                                                                            رئاالاملااأعااالللاو ةى اةو تئاااواأط ياااواةألرمااا لاة اااذكلى املراااالهاب وععااا وااماااعابر ااا مجاةألماااما

                                                                ة عحاااااااار اةف ماااااااا ا ابحياااااااا اأر اااااااااعاة فاااااااا همواة  ييااااااااواوعاااااااااذةاةو   اااااااا مجابماااااااا ا عااااااااا  لا

            ذكلى املراله.            ةالرعم  ة اة 

 

 لي باب وزار  الصناعة: -3

ً)بمليارات الليرات(

ًبرنامج اعتمادات الدف ًوزار  الصناعة

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

3ً-25ً ً-800ً ً ً-,3,ً ً ً-229ً ً ً-8ً-9ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
073ً073ً073ً073ً

 

 



 

 

 لي باب وزار  الزراعة: -,

ً)بمليارات الليرات(

ًرنامج اعتمادات الدف بًوزار  الزراعة

2020ً2028ً2022ً2023ًًالتنسيب

3ً-8,ً ً-800ً ً ً-,28ً ً ً-229ً ً ً-8ً-9ًً

ًنفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
073ً073ً073ً073ً

ً

ً

 

ًًقانون برنامج لي وزار  االتصاالت: - ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًًً 

ًقاااانون برنااااامج لتطاااوير وتوسااااعة الشاااابكة الثابتاااة ومتمماتهااااا والخاااادمات  - ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًاملرافقة ً ً ًً ً ً 

 

        )ملة  ااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أاااااا ىهخا ا  55               مااااااداةوةاااااا  لااىاااااااما ا                      ة اااااا   اةوع  ااااااعواوةوعشااااااروا

      أااااااااااااا ىهخا ا   344                            ةورةبعااااااااااااوارشااااااااااااار امااااااااااااداةوةااااااااااااا  لااىاااااااااااااما              (اال اااااااااااايم اة ااااااااااااا   ا    0235

                                       ،ابحيااااا ارااااال ااىوااااايراةرعمااااا  ة ابر ااااا مجاةوااااار عا (    0231        )ملة  اااااوا ا    0231 / 5 /  33

                                                                       وةااا  لاابر ااا مجاوعطااالهراوأل اااعواةوشااا كواةوي بعاااواومعمم   ااا اوةم ااارم  اة رة ةاااو،ا

ا  ارئي:
ً
        و ة 
ً
     

 

  :     ويي ح

2020ً2028ً2022ًً

ًمليار لير 5ً825ً25ً,
ً

امد:
ً
    برال
ً
    

2020ً2028ًً

ًمليار لير 800ً825ً
 

 )وةو  قيا وااتعرر (.اااااااااااااااااااااااااااا

 

ً

ً
ً



 

 

ًً

ًًالثالثالثالثالفصل الفصل 

ًًالتعديالت اليري يةالتعديالت اليري ية

ً

ًاملاد   ً ً ً ً ًالخامً ً ً ً ًسةً ًًعشر ً ً ً ً :ً ًتعديل اً ً ً ً ً ً ًملاد  ً ً ً ً ً82ً ًممل القانون رقم ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً6,ً ً/ً208,ً ً ً ً ًًًً
ً

ًتعّدل املاد   ً ً ً ً ً ً ً ًّ ً ً82ً ًممل القً ً ً ً ً ً ًانون رقم ً ً ً ً ً ً ً ً ً6,ً ً/ً208,ً ً ً ًًبحيث تصبح  ما يلي:ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

األق
ً
   خال ااا 
ً
                                                          خااار،اأ ةاااعاجااالةي اةوي  ياااتباةوااال   اةو  دااا ن اوجااالةي اةوي  ياااتبا ا   ااار ا    

                                                                         ةألجدااااا اة ااااا  ابيااااعاملوىةااااايافااااياو داااا ا،اوذوااااكارداااارم اأعااااا و اايمااااواةمتاااا ي  اةولةحاااار ا

                            مل ااااع  ا من اااا ،اور اااامانفااااا اااااارىها     رشاااار ا                                    و لىاااااواملواةو ط اااااواملواةوشاااا كواةولةحاااار ا

افياة لة  واةوع مو.  02          ااب   روا)     رشرو 
ً
                   %(امداايمواةمتلةي ،اوه خذاإررة ة
ً
                                 

 

ًاملااااااد  ً ً ً ًالسً ً ً ًادساااااً ً ًًعشااااار ً ًةً ً ً :ً ًتعاااااديل الفقااااار  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًمااااامل املااااااد  التاساااااعة والعشااااارون مااااامل ً 3ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًالقااااااانون رقاااااام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتاااااااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ً)قااااااانون املوازنااااااة العامااااااة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًلعام  ً ً ً ً2089ً ً ً ً)ًً

ً
ًتعاااادل الفقااااار   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًمااااامل املااااااد  التاساااااعة والعشاااارون مااااامل القاااااانون رقااااامً 3ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااااااريخ ً ً ً ًً ً ً

38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ً)قانون املوازنة العامة لعام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ًً( بحيث تصبح  ما يلي:ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

األقا ااااارا خااااار،ا عفاااااؤاوى اااااوامااااا وك اةوعةااااا ىة اةو ااااا املشاااااير ار   ااااا ام يمااااا  ا
ً
                                                             خال ااااا 
ً
    

 ا                                                                      ةوالجئاا ااةوف فااطيني اامااداى ااماةال عةاا لارااداهااذهاةوعةاا ىة اومااداةور اال اةوعة ىهااو

  .           ة يموار                                           ومداى ل اتفلهوام  وف  اةو د  اوألبنيواةو
 

                                                                         ما اتعفاؤاماداةور ال اةوعة ىهاوارم يا  اةوعفاركاراداأ اكاةوعةا ىة اةو ا اأحيا ابا اا

        ةولى و.
 

ر ار   اا اهااذهاة  يماا  افااياحاا لاكاا ااةوتشااتيرارئاالا                          ن                                            رحيااراةفرفاا  اب  فاا ح  اة شااين

                        ج  املواملج ة امداةوعة ى.



 

 

ارئاالاةولى ااواواار اةولحاارة 
ً
                       ر ةااؤاملجااباةوعياارهحارااداهااذهاةوعةاا ىة اا يماا 
ً
       ة  ويااوا ا                                       

                                                       ة  عيااااااااااوافرطاااااااااا ال ماةو اااااااااا خيراة ط اااااااااالااوال عحياااااااااا لارئاااااااااالاحكااااااااااماحيااااااااااراإىثا

اوألولل.
ً
       وإرط ال مامذ رة اةال عة لاو ة 
ً
                             

 

  .                   ريرىارداو هراة  ويو                                                  أحر ا ا يواأط يواهذهاة    اردراةالاعة  ابملجباارةىا

 

ًاملاااااد   ً ً ً ً ًالساااااابعةً ً ً ً ً ً ًًعشااااار ً ً ً ً :ً ًتعاااااديل الفقااااار  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًماااامل املااااااد  ً 5ًً ً ً ً ً ً ً ً ً86ً ًمااااامل القاااااانون رقااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ً ً

ًتاريخ ًً ً ً ً8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ًوتعديالته )اليريبة عل  القيمة امليافة(ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًًً 
ً

ً

ًتعااااااادل الفقااااااار   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًمااااااامل املااااااااد  ً 5ًً ً ً ً ً ً ً ً ً86ً ًمااااااامل القاااااااانون رقااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ًتااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ً ً

ًًوتعديالته )اليريبة عل  القيمة امليافة( بحيث تصبح  ما يلي: ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً
ً

              ،اوأ اااكاة عديااااوا                                                      ملنشاااطواةوعيئااا  اوةمتمعيااا  اةو اااا اأعمعاااعابيااافواة دفعااااواةوع ماااوا ا- 6

                                                      ذوقاةفحعي جاااااااااا  اةم  وااااااااااواوة فااااااااااد ااوةألرعاااااااااا  اوةأل فاااااااااا لاوة ياااااااااا ب اا       برر رااااااااااوا

                                                                 باااا ألمرةزاةوعة يااااواوةوفاااار   يواو اااا يرااةألماااارةزاةو اااا اأحاااار ابةاااارةىامااااداما اااايا

                          ب  ااعاد  اةألنشااطواةو اا اأةاال ا ا  ،ا                                  أحةيةاا او ل راا  اةو اا املنشااه امااداملج عاا          ةواال ىة ،ا

      فااااااا  ا                                                          ب اااااا ابشاااااااك امعكاااااارىاوةو ااااااا ا شاااااااك اإرف  هاااااا امد  فاااااااوا  اااااا امعك  ئاااااااواو م  

                 ةم   عواو ةره و.

 

ًاملاااد   ً ً ً ً ًالً ًثامنااةً ً ً ً ًًعشاار ً ً ً ً :ً ًإاااافة البنااد ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًإلاا  املاااد  ً 5ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً83ً ًماامل القااانون رقاام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ًتاااريخ ً ً ً ًً ً ً

8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ًوتعديالته )اليريبة عل  القيمة امليافة(ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً 
ً

ًيياااااااي إلاااااا  املاااااااد   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً83ً ًماااااامل القااااااانون رقاااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ًتاااااااريخ ً ً ً ًً ً ً8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ًوتعديالتااااااه ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ً)اليريبة عل  القيمة امليافة( البند  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًالتاليً 5ًً ًً ً ً ًًنصه:ً ً ً ً 
ً
 

                                                             ة ااااع  ة اة اااالة اةألوويااااواةو اااا اأاااارخ ام  شاااار افااااياوااااد رواةأل وهااااوامااااداا اااا ا -5ً

  ا .            مي نعاةأل وهو
 

      وو هااارا ا                   رياارىاراااداو هااراة  ويااو ا     مشاا    ا                                      أحاار ا ااا يواأط يااواهاااذةاةو داارابملجاابااااارةى 

                            ةوصحواةوع مواوو هراةويد رو.



 

 

ًاملااااااااااااد   ً ً ً ً ًالً ًًتاساااااااااااعة عشااااااااااار ً ً ً ً ً ً ً ً ً :ً ًتعاااااااااااديل املااااااااااااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً59ً ًمااااااااااامل القاااااااااااانون رقااااااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ًتااااااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً

8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ً)اليريبة عل  القيمة امليافة وتعديالته(ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًًً 

 

ًيعاّدل ناامل املاااد   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًّ ً ً59ً ًمامل القااانون رقاام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً3,9ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً8,ً ً/ً82ً ً/ً2008ً ً ً ً)اليااريبة علاا  ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً

ًًالقيمة امليافة وتعديالته( ليصبح عل  الشكل التالي: ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

                                                              رحااااااوا  ااااااباة اااااا   ة اك ماااااا اةوةااااااره واةو اااااا اةواااااا ب اةالوااااااللاةوي بعااااااواةو اااااا اأااااااما

                                          رماا لاةوع ويااواة عفاا  امااداةوةااره واو ةاا االحكاا  ا                            ة ااععم وع امااداةجاا اةوةياا  اب أل 

                مداهذةاةوة  لا: ا  35 و ا  35        ة   أ اا

              ود رواةال وهو. ا-

                                                                واااد رواة ااالة اةولذةيياااواة عفااا  اماااداةوةاااره وارماااالابأحكااا  اةوفةااار ا)ا(امااادا ا-

                مداهذةاةوة  لا. ا  35      ة    ا

                           ةال تشف  اوة  ع  ة اةوط يو. ا-

         ةوعع يم. ا-

                                           ةو ا اأعمعاعابيافواة دفعاواةوع ماو،اوأ اكاة عدياوا                        ملنشطواةوعيئا  اوةمتمعيا  ا ا-

                                                             برر راااااااواذوقاةفحعي جااااااا  اةم  واااااااواوة فاااااااد ااوةألرعااااااا  اوةأل فااااااا لاوة يااااااا ب اا

                                                                باا ألمرةزاةوعة يااواوةوفاار   يواو اا يراةألماارةزاةو اا اأحاار ابةاارةىامااداما اايا

         ةول ىة .

                     ةودة اة ش   اوالش   . ا-

                              ود رواةوكعب،اوةمترةيراوة اال . ا-

                                                              واااد رواة ااالة اةويااايرال يوابمااا ا   ااا اةألواااد  اوأل اااععم لاةويااا ياوةويااايرليا ا-

                                                             )كلةايااااااا  امداااااااعاةمحمااااااا ،اةمحااااااالةج اةوذ رهاااااااو،اةوفااااااالطاوةولةايااااااا  اةوصاااااااحيو،ا

                                       حف    اةأل ف لاوةألود  اةوصحيواة م   و(.

                                                                   وااد رواةواالى اوةوكرأاالاامااداةأل االةااة فااععم وافااياةوكع بااواملواةوط  رااو،اوى ا ا-

                           وف يح،اةمح  اة عراو ط  رو. ا                 صح ابشك اوف  املو 

 

                                                         رةيااااااااراب الوااااااااللاةوي بعااااااااوابمفعاااااااال اهااااااااذهاة اااااااا   اةصال اوة عاااااااارة اة  ييااااااااوا

                           وال ععم لاةورةيمافياة   فو.

 

                                        %امااداةوةااره واةو اا اةواا ب اة ياا ىه اةمت ىهااوا   322                     ماا ارحااوا  ااباة اا   ة ا

                                    ة عع ةواب وعم ي  اة ش ىاإو   املراله.



 

 

      رلماااا ،ا ا  02                        رااااوا اااادواميال رااااواو اااامدامع ااااوا مل               رةاااار ارداااارا   رااااوا   ملاا           رحاااواو مك اااا ا

                                                                      ااباة اا   ة اب ونفاا واو عم ياا  اة عفاا  او ةاا  األحكاا  اهااذهاة اا   ،ارئاالاملااالا

                                                                   رةااا اة   اااا اة ط وااااباب  ااا   ة هارااااداخمفااااوامالراااا ااو ااا  او د  يااااو،اوهااااروىاة   اااا ا

                                                                ةواااذقارةااا اراااداخمفاااوامالرااا ااو ااا  اةلااالاةوفااادواةوالحةاااو،املمااا افاااياحااا لاواااما عااارا

 
ً
 ة ك ااا امياااادف 
ً
األحكااا  اهااااذهاة اااا   ا يحااااواواااياةاارةاااار ا  ااااباةف اااا   ة ا ا           

ً
                                              و ةاااا 
ً
    

                             ة ذكلىامعم اب ل اايمواةوط ب.

 

ً      أحاااار ا اااااا يواأط يااااواهاااااذهاة اااا   ،ارداااااراةفاعةاااا  ،ابمر ااااال ارع ااااذابدااااا ً ارئااااالا                                                         

                    ةا  ة او هراة  ويو.

 

ًاملااااد  ً ً ً ًالعشااارونً ً ً ً ً ً ً ً :ً ًفاااارض ااااريبة ً ً ً ًً ً ً ً ً ًعلاااا  املصااااري  واملهسسااااات املالياااة ومهسسااااات ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًالوساطة املالية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
 

ً

                                                                  راااااالو ارئااااالاةوةاااااره وارئااااالاةألىبااااا  ااو اااااواة عااااارلاةوةااااا  لن ،اأفااااارزارئااااالاة يااااا ى اا

          ،اا ااااره واا    0202                                                    وة   فاااا  اة  ويااااواوم  فاااا  اةول اااا  واة  ويااااوارااااداملرماااا لا اااادوا

               ،اتفاار ارئاالا ااالثا    0231                                 %امااداىاااماملرماا لاكاا امن اا اخاااللاةوعاا  ا 0             مةطلرااواااارىه ا

                                  ع  امتف وهوا مداة ع اةوع ويو:
 

                    ونف واو ر عواةألولل.  ب  ا    0202 / 5 / 3    ا  ا -

                        ب ونف واو ر عواةوي  يو. ا    0202 / 1 / 3    ا  ا -

                        ب ونف واو ر عواةوي ويو. ا    0202 /  30 / 3    ا  ا -

                                                                 أعلجاااابارئاااالاكاااا اماااادارعااااأخرارااااداتفااااررراةوةااااره وا اااامداة عاااا اة شاااا ىاإو  اااا املرااااالها

                                                 %ارداك اشعراأأخ  امعاةرع  ىا فراةوشعراشعرةاك مال. 0             رةمواارىه ا

  اا ،                                اااااااماةألرماااااا لاوةودماااااالذ اة  يااااااراو تفااااااررر                    ةوعد وااااااراةو اااااا اتشااااااك اى  ا         رااااااعماأحرراااااار

                                بملجباارةىاريرىارداو هراة  ويو.

 

 



 

 

ًاملااااد   ً ً ً ً ًالً ًحاديااااةً ً ً ً ًوالعشاااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًتساااويةً ًً ً ًأوااااااعً ً ً ً ً ًالعمااااالً ً ً ً ً ً ًاألجانااابً ً ً ً ً ً ًاملً ً ًخااااالفين لشاااارو  ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً

ًالعمل واإلقامة لي لبنان ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ًًًً
ً

 :
 
ًأوال ً
 
ً ً فااااااال اً

ُ
    ت
ُ
                                   ج  ااااااابامااااااادام ع ااااااا اةوفئااااااا  ،اةوعااااااا م  اارئااااااالا               و ااااااا ااةوعمااااااا لاةأل  مل 

                                  ارمااااااا اوإا ماااااااوارمااااااا ،اوة فاااااااعةرم اا                        ىةضاااااا  اةو  د  ياااااااوابملجاااااااباإجااااااا   ةأل 

  دا ر                    واشاااارك  او   هاااا ،اوةوااااذ مل         وام  فاااا  ا مل      اااارة ا مل                  و عماااا امااااداا اااا ا فااااال ا

                                                              ة ت اا اوااالحيوامفااتدرة  ماوواامارااار وه اا اا اأاا ىهخا فاا ذاهااذةاةوةاا  لا،ا

                  رئلاةودحلاةوع لي:
 

                  لةرعا ،ا ما اأ  الا ملُ                                            ُ عفؤا فال اه ال اةوعم لامدا رةما  اةوعاأخ  ارئالا ا-

                    وأ  أاااابار اااا  ماةور اااال ا ا                    وياااا  ى ابحااااوابعااااااهاااا ال ،                ااااارةىة اةو  حياااا اة

                      شاااارطاأةااااررما   اااا  اتفاااالهوا ا                              وةوةاااارةيباراااادا اااادلة اةوعااااأخ  ا ةاااا ،

                                 ة رررهااااواةوع مااااواوألمااااداةوعاااا  او حيااااللا    إلاااالا                 لاااالاو ةى اةوعماااا او  إ     و اااا اا مل

 ا    نشااار               ةشاااعراماااداأااا ىهخا ا     ال اااو              ا ماااوا ااامدامع اااوا        جااا   اوةف             رئااالاأارراااراةف 

             هذةاةوة  لا.

 

ً
 
ًثانياااا
 
ً ً ً ً                                           ج  اااباة فاااعةرم ااماااداا ااا امك أاااباةال اااع رة ابدااا  ا                    :اب ونفااا واو عمااا لاةأل ً

         ا ماااااوارمااااا ا إ           جااااا   ارمااااا او  إ         اااااع ا مل           وحااااا  وةارئااااالا ا                رئااااالا فاااااال اوهميااااا ا،

                                                             شرريو،اوة ت ا اواالحيوامفاتدرة  ماوواماراار وه اا ا اأا ىهخا فا ذاهاذةا

فل ا
ُ
    ةوة  لا،ا ت
ُ
                         و  رعمارئلاةوشك اةوع لي: مل           

 

  ا-
ً
فااااعلفلامااااادامك أااااباةال اااااع رة اةو اااا اة اااااعةرمت ما وىة

ُ
 ت

ً
                                           

ُ
            ك  ااااواةور ااااال ا ا 

                    وتشااااطباأ ااااكاة ك أااااباماااادا ا                                   وةولرةماااا  اة   أ ااااواراااادا اااادلة اةوعااااأخ  ،

                     ج  ااااااااباواااااااار او ةى اةوعماااااااا ا مل             ااااااااعةرة ارماااااااا لا                   اليحااااااااواة فاااااااامل اوعااااااااماب

                            وة رررهواةوع مواوألمداةوع  .

فال ا
ُ
    ت
ُ
                                                   و اا ااهاذهاةوفئااوامااداةوعما لابعةااررما   اا  اتفالهوامااداا اا ا مل 

             واةمحيااللارئاالا مل ا    ا مااو        جاا   اوةف                               فياا اجررااراو حيااللارئاالاأاررااراةف 

                                                   ا ماااااوااجررااااارأ اااماااااداو ةى اةوعمااااا اوة رررهاااااواةوع ماااااواوألمااااادا إ       جااااا   او  إ

                                     ال واةشعرامداأ ىهخانشراهذةاةوة  لا.                ةوع  ،ا مدامع وا
 

                                                      وفاااياحااا لارااار اأةاااار اهااا ال ابط  ااا  اتفااالهوا اااامداأ اااكاة ع اااواأع ااااذا ا-

                        جرة ة اةو  حي اة د   و. إ      بحةعما



 

 

                     مرةىارم عااااماواااار ام اااارو ا                                  وفااااياحاااا لاأ  فعاااامارااااداةوتفاااالهواو باااا اة ااااع ا-

اكاااااااا اا
ً
     جرراااااااار،اش ياااااااا 
ً
                        وىة اا  ل يااااااااوا يااااااااعماتلاااااااارهما مل             اشاااااااار و،ا واا مل          

                                 واااااااااللابمااااااااا ا   ااااااااا ا  اااااااااعاةور ااااااااال ارااااااااادا ااااااااادلة ا               ة فاااااااااع ر احفاااااااااباةأل 

                                    وهااارقاأرحياا اةوع ماا ارئاالا فةااواة فااع ر ا ا                    ةال ااع رة ا  اا اةوشاار ي،

افجرة ة اةأل 
ً
            و ة 
ً
          مداةوع  .    

 

ً
 
ًثالثا
 
ً ً ً ً                              و دا اابيالى ا  ا اشارريواوةواذردا   لالا إ              ج  اباةوارةخ  اا                    :اب ونف واو عم لاةأل ً

اكااااا اا ا                           ا مااااوارماااا اواااار اىاارماااا او داااا ن ، إ       جاااا   او  إ            عم اااالاا واا
ً
      اااار ة
ً
 ا  مل     

ةااااااااااااار ا   ااااااااااااا  اتفاااااااااااالهوا ا        وام  فاااااااااااااو، مل     شاااااااااااار وا
ُ
                أ
ُ
              و ااااااااااااا رعماماااااااااااااداا ااااااااااااا ا مل 

فااعلفلامااداة فااع ر ا ه   رااال  مل                                  مفااع رم  مارئاالاةودحاالاوة ع ااواة حاار  ا
ُ
                 ،اوت
ُ
    

 ا     اااالةا مل            رف ياااايامااااداكاااا ا إ                                     ةور اااال اراااادا اااادلة اتشاااالي اةوع ماااا اورراااايامااااعا

          ةولرةم  .

                            و اا اارم واايا ع  أاابار يااياك ماا ا مل                              وفااياحاا لاأمدااعاة فااع ر ارااداتفاالهوا

                                                          ةور ااال او رةمااا  اةوعاااأخ  ارااادا ااادلة اتشااالي اةوع مااا اة  ااا و اورراااي،ا

                          واللاماداا ا اة رررهاواةوع ماوا                           جرة ة اأرحي اةوع ما احفاباةأل  إ      وأع ذا

                              وألمداةوع  اورئلا فةواة فع ر .

 

ً
 
ًرابعااا
 
ً ً ً                                 لاالاو داا اابياالى ا  اا اشاارريواوةوااذردا إ        واارةخ  اا      ج  ااباة                    :اب ونفاا واو عماا لاةأل ًً

           شاعراو عيالىا مل                                                  عم لاا ييا وااىاارم امحر ،ا يعطؤاه ال امع وا ال اوا

اوألوللاة رريواةف  مل                رئلا في اوتفلهوا
ً
                 و  رعماوة ع رةمعماو ة 
ً
      جرة .                      

ُ     وفااياحاا لاة ةةاا اة ع ااوا وااأةااررما  ااباتفاالهوامااداا اا ا فياا ،اُررحاا ا                                                      

اوألوااالل 
ً
       ةوع مااا اة  ااا و او ةااا 
ً
                                     ة ععمااار افاااياة رررهاااواةوع ماااواوألماااداةوعااا  ا ا                  

                                                            ةو ااا اتفاااعلفياى ااال اةو  حيااا اوةولرةمااا  امااادامامااالااة فاااع رم ااةواااذردا

                             رم اوري ماخاللا دلة اة   وفو.

 

ً
 
ً امساا
 
ً ً ً ً             و اا رعما ياال ا مل                                هاذهاة اا   ارئاالاةوعماا لاةواذرداأر االا      ملحكاا  ا         :االاأط ااواً

         كاةودياال ا                                       واةأف اياا  ا د ييااو،ابحياا ارااعماةالو اا ة ابع اا مل             ا  ل يااواخ وااوا

         م اخيعم. ا             وةالأف اي  افي

 

ً
 
ًسادسااااا
 
ً ً ً ً                بةاااارةىامشاااا   اماااادا ا ،           ردااااراةالاعةاااا   ا ،                            :اأحاااار ا ااااا يواأط يااااواهااااذهاة اااا   ً

                                 و هرقاةوعم اوةورةخ يواوةو  رر  .

 



 

 

ًاملااااااد  ً ً ً ًالثانياااااً ً ً ً ً ً ًة والعشااااارونً ً ً ً ً ً ًً ً ً :ً ًتمدياااااد املهااااال املنصاااااوم عليهاااااا لاااااي عااااادد مااااامل املاااااواد ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًالوارد  لي قانون موازنة العام  ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً2089ً ً ً ً ًًً 
 

ًتماادد ل ايااة سااتة أشاا -8ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًهر ماامل تاااريخ نشاار هااذا القااانون ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ًجمياا  ً ً ً ً ًاملهاال املنصااوم ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًعليها لاي املاواد التاالي بيانهاا والاوارد  لاي القاانون رقام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ً ً

ً)قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ً:)ًًً

                                                                ة ااااا   اةمح  راااااواوةوعشاااااروا:اإرفااااا  اة   فااااا  اةوع ماااااواوةو  ااااارر  اوةأحااااا  ة ا -

                                               ةش   اةوة  لااةوع  امداةولرةم  اة علج وار    .               ةو  رر  او  يرا

                                                                   ة اا   اةوي  يااواوةوعشااروا:اأ فااياابعااااةولرةماا  اة   أ ااواوياا مىاةورووااواملوا -

                                                              ةو  اااااارر  املواالأحاااااا  ة اةو  اااااارر  املواة   فاااااا  اةوع مااااااواملواوفاااااا يراملشاااااا   ا

               ةوة  لااةوع  .

                                       ة    اةوي مدواوةوعشروا:اى ل اةفنش  ة . ا -

                                        عشروا:اأدفيذاةو يلر  افياةوست اةوعة ىق                  ة    اةوع  عواوةو -

   مااااادا ا  33                                                       ة ااااا   اةويال ااااالا:اأمررااااارامعااااا اةو ااااا ةخيراة ديااااال ارن ااااا افاااااياة ااااا   ا -

  .    3151 / 3 / 4      أ ىهخا ا     33534           ة ر ل اىاما

                                                                ة اااا   اةوي  يااااواوةويال اااالا:اأ فااااياا رةماااا  اةوعحةااااواوةوعحيااااي اةو اااا اأعاااالللا -

    .                                                  مرررهواة  ويواةوع موافياو ةى اة  ويوا ر ع اوج  رت 

                                                                 ة اااا   اةوي ويااااواوةويال اااالا:اأ فاااايااةولرةماااا  اة علج ااااوارئاااالاملوةمااااراةوعحيااااي ا -

                                                             ةويااااااا  ى اراااااااداةف ةىة اةوع ماااااااواوة   فااااااا  اةوع ماااااااواوةو  ااااااارر  اوةأحااااااا  ة ا

                                                ةو  رر  او  يرااملش   اةوة  لااةوع  ا   اة فر  .

                                                                  ة    اةورةبعواوةويال لا:اأ فيااةولرةم  اة علج وارئلاى ل اة يك  يك. -

                                                                   اةم  مفااواوةويال االا:اأ فاايااةولرةماا  اة علج ااوارئاالاةور اال اةو  ررااوا  ة اا -

                و رةم  اةوعحةو.

                                                          ة اااااااا   اةوف   ااااااااواوةويال اااااااالا:اأ فاااااااايااةولرةماااااااا  اة علج ااااااااوارئاااااااالاةور اااااااال ا -

                                      ةو  ررواة علج وارئلاة   ف  اةوفي حيو.

                                                                   ة ااا   اةوفااا بعواوةويال ااالا:اأ فااايااةولرةمااا  او هااا  ة اةوعاااأخ  اة   أ اااوارئااالا -

                                       ةك  اةويدرو اةول   او ةم ااةالجعم  ي.   ةش 

                                                              ة اااااا   اةوي مدااااااواوةويال اااااالا:املرطاااااا  امع ااااااواإ اااااا  يواوالر اااااا ةزارئاااااالاةوةاااااارةيبا -

                                          وةور ل اةو  اأحةةع امرررهواة  ويواةوع مو.



 

 

   مااااادا ا  63                                                           ة ااااا   اةوع  اااااعواوةويال ااااالا:اإرفااااا  اة ك فااااا ااة عديااااا اابأحكااااا  اة ااااا   ا -

      حيي .                                       ا  لاا ره واةورخ امدا رةم  اةوعحةواوةوع

                                                                ة اا   اةألىنعاالا:اأةفااي ا  ااعاةوةاارةيباة ةعطعااواردااراة د ااعاوةوةااره وارئاالا -

               ةوةيمواة ة  و.

                                                                  ة اااا   اةمح  رااااواوةألىنعاااالا:اإجاااارة اتفاااالهوارئاااالاةوعكاااا وي اة عع ةااااواب وةاااارةيبا -

                                                          ةو ااااااااااا اأحةةعااااااااااا اوأحيااااااااااا ع امرررهاااااااااااواة  وياااااااااااواةوع ماااااااااااواة ةرماااااااااااواملمااااااااااا  امتااااااااااا اا

           ةالر  ة   .

                                          إجااااارة اإرااااا   اأةيااااايماة اااااعاد ييواوألواااااللاةوي بعاااااوا ا                       ة ااااا   اةوع  اااااعواوةألىنعااااالا: -

                                                                و مك فاااا اابةااااره واةواااارخ اوةوعةاااا ىة اة شااااملووابأحكاااا  اةو داااارا امااااداة اااا   ا

               مااااداةوةاااا  لااىاااااما ا  33                                        مااااداااااا  لاا ااااره واةواااارخ اة عروااااوابملجااااباة اااا   ا ا  46

  .    0235 /  32 /  02      أ ىهخا ا  54

         ى ة  ويااوا                                                             ة اا   اةمح  رااواوةم مفاالا:اإواا ة اةو  اارر  اكاا افاايا ط اعاا اتفاا يماو ة -

اب فشاااااااااااال ال اة ساااااااااااات واوةو اااااااااااا اتساااااااااااات ا اااااااااااامدا ط اعاااااااااااا او شاااااااااااارك  ا
ً
                                                شااااااااااااف 
ً
    

                                                               وة   فااااا  اةوعا ىهاااااواوةوياااااد ريواوة عدياااااواةوة يماااااوا ااااامدا ط اعااااا ،اوأ وهااااارا

                          و ةى اة  ويوابدتياواة سى.

                                                              ة اااا   اةوي مدااااواوةم مفاااالا:اىخيااااواةوعاااارخ اافااااياة   فاااا  اةوفااااي حيواةو اااا ا -

                              مااا ارعع اااواب  ع اااواة حااار  اوتفااارررا ا                                  تفاااعلفياةوشاااروطاةوصاااحيواوةوة  ل ياااوافاااي

                            ة ديل ار    افياةو دراةألول. ا    0231                        ةور ماردام اأ ةؤامدا دوا

                                                               ة اااا   اةوي مدااااواوةوفااااعلا:اإراااا   اجرووااااواباااارةمجاةوعةفااااي ا  ع اااا اةوةاااارةيبا -

                                                  وةور ل اةو  اأحةةع اوأحي ع امرررهواة  ويواةوع مو.

            اااااوامااااداا اااا ا                                               ة اااا   اةوفاااا علا:ا اااارزا ااااره وا خاااا امةطلرااااوارئاااالابيااااعاةوط -

                            ملصح ااة لورة اةوكعرب ييو.اااا

 

ًتماااااااادد  -2ً ً ً ً ًل ايااااااااة ً ً ً ً ً ً38ً ً/ً82ً ً/ً2020ً ً ً ًاملهاااااااالً ً ً ً ًاملنصااااااااوم عليهااااااااا لااااااااي ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًاملاااااااااد  السادسااااااااة ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً

ًوالتساااع ً ً ً ًًمااامل قاااانون موازناااة العاااام ً ًنًيًً ً ً ً ً ًً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً2089ً ً ً ًاملتعلقاااةً ً ً ً ً ً ً ًبواااا ً ً ً ً ًلوحاااات عمومياااة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًًلي التداوًل ً ً ً ً ً ً ً ً ً.ًً
 

ً

 



 

 

ًاملااااااد  ً ً ً ًالثالثاااااةً ً ً ً ً ً ً ًوالعشااااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًتخفااااايج ال راماااااات وزياااااادات التاااااأ ير والفوائاااااد ً ً ً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًاملترتبة عل  ً ً ً ً ً ًً ًً ًمتأ رات الصندوق الوطني لليمان االجتماعيً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً
ً

 فا -3
 
   أ
ُ
 ا: 

 ا        وةوفلةياااااااار ا        ةولرةماااااااا   ا    ا اااااااا ، ا   وماااااااا  ا    ٠١١١ ا    راااااااالة    وأل  ا       ب ونفاااااااا و ا ٪   ٠١١     بنفاااااااا و -

 ا      ةواال    ا        ةويادرو   ا       معااأخرة  ا   رئال ا        وة علج ااو ا      ة فار   ا      اا   ا    خ    أ   ةوعا ا       و ها  ة 

          ةالجعم  ي. ا      و ةم ا

 فا، -
 
    أ
ُ
اةوعأخ  او ه  ة اةولرةم  اةالرلة ،او ةيواب ونف وا٪٨٥ابنف وا 

 اراله،ملاو   إاة ش ىاة فر  ا    اوةوفلةير

فر ااملاشرط
 
   ت
ُ
افياوةوفلةيراخ   أةوعاو ه  ة اةولرةم  امعاة عأخرة اهذها 

 ةوة  لا.اهذةانشر اأ ىهخامداشعر ملا عوااي ه ملامع و

 

عفؤ - 0
ُ
   ت
ُ
  ا    افاط  ا    ةو ا  ا      ة فار   ا      ا   ا      ة   و  ا 

ً
  ادرة
ً
 ا        ةوةا  لا  ا  ماد ا  ٠٠ ا     ا    ة ا    حكا    أل  ا    

 ا     أااااااااااااااااا ىهخ ا   ٠44 ا        ةوةااااااااااااااااا  لا  ا  ماااااااااااااااااد ا  ٧٩ ا       وة ااااااااااااااااا   ا    ٠١٠٨ / 4 /  ٠٨ ا     أااااااااااااااااا ىهخ ا  ٩٧ ا   ىاااااااااااااااااام

 ا      تياااو ا     ر   اا  ا     ر اا  ا    ةو اا  ا ٪  ٠٠ ا       ونفاا ت   ا      اا  يو   ةف  ا       ةوف ياار  ا  مااد ا    ٠١٠٧ / ٩ /  ٧٠

 ا  أاااام ا   حاااا ل ا  فااااي ا    وذوااااك ا     ة حاااار  ا     ة لراااار ا  فااااي ا    افاااا ط  ةأل ا  حاااار مل ا     تفااااررر ا  رااااد ا      أ  فعاااا 

  ا        ةوة  لا. ا   هذة ا    نشر  ا     أ ىهخ ا  مد  اا     ملشعر  ا     ال و ا    مع و ا   خالل ا       تفررره 

 

 ا     جرووااو ا    راا    إ ا ل  خااال ا  مااد ا   راااله مل ا       ة ااذكلى  ا         ةوع فيةاا   ا  مااد ا        ةال ااعف    ا    رمكااد - 3

  اا     رالة ، مل ا    خمفاو ا    ار  ا     ر   ا  ا       ة علج او ا      ة  ا و  ا     أةتف  ا  و  ا      ة فر   ا         ا       ةوفدرة 

 ا         وةو ها  ة  ا        وةوفلةيار ا        ةولرةما   ا  ماع ا      ة  ا و  ا   هاذه ا    ايماو ا  مد ا ٪ ا  ٠١ ا     تفررر ا   شرط

 ا  فاي و ا        ةوةا  لا. ا   هاذة ا    نشر  ا     أ ىهخ ا  مد ا    شعر  مل ا    عو ا     اي ه  مل  اا    مع و ا   خالل ا       ة  فةو،

 ا     ة لرااااار ا  ماااااد ا    شاااااعر  ا   خاااااالل ا    افااااا ط  ةأل ا   هاااااذه ا  حااااار مل ا     تفاااااررر ا  راااااد ا      ةوع  ااااا  ا   حااااا ل

فرز ا     ة حر 
ُ
   أ
ُ
  . ٪  ٠٠ ا      نف ت   ا        يو إ ا       ير  ا      ة ةفطو ا      ة   و  ا   رئل ا 

ً

ً

ً



 

 

ًاملاااااااد  ً ً ً ًالرابعااااااةً ً ً ً ًً ً ًوالعشاااااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًإل اااااااءً ً ً ً ًناااااامل املاااااااد   اً ً ً ً ً ً ً ً ًالسادسااااااة والخمسااااااً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًن ماااااامل ًيً ً ً ً ً

ًالقااااانون  ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااااااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ًاملوازنااااة العاماااااة واملوازناااااات ً)ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً

ًامللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ً، واالستعااة عنه بنمل آ رً(ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً
ً
 

ًيلغاا  ً ً ًناامل املاااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً56ً ًماامل القااانون ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتاااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً0,ً ً/ً2089ً ً ً ً)قااانون املوازنااة ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًالعامة واملوازنات امللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ًً، ويً(ً ً ًتعاض عنهًسً ً ً ً ً ً ً ًًالنمل التالي:ًبً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً
 

         وتعررالأاااايا ا    0223 /  30 /  34      أاااا ىهخا ا   351           مااااداةوةاااا  لاا ا  35                  رةاااا  اإلاااالا ااااراة اااا   ا

            ةوع ليا يي: ا  30                                  )ةوةره وارئلاةوةيمواة ة  و(اةو درا
 

                                        وىاةمحة  واة رخراوع اةوعم افياحة احةا  وا                      ةألنشطواةو  اأةل اب  ا  ا-  30

                              ةأل ف لارئلاةألىةض  اةو  د  يو.
  

                                                                  رةيرابأنشطوا وىاةمحة  واةألنشطواة عع ةوابإررةااةأل ف لاوةألوال اةواذردا

اةوعم ياااا  اةو اااا اأةاااال اب اااا اهااااذهاةوااااروىا
ً
                                  هااااما وااةوفاااادواةوي ويااااو،اوتشاااام املرةاااا 
ً
                                

 ا ساةم ا  اب ااذهاةواروىاو 
ن
                       متعاوا ة عاماوبايععماةو 
ن
                         ةونشا    اةو ا اأدصمعا اهااذها                     

               ةوروىاأل ف وع .

 

ا وىاةمحةا  وا ا     شام                                                   ح             هاذةاةفرفا  اةوف ا ة اةوةارهبيواةوفا بةواةو ا اواماتفاعل ح

               خالوع اةوةره و.

  

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

 

ًاملااااد  ً ً ً ًالخامساااةً ً ً ً ً ً ً ًوالعشااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًتعاااديل املااااد  الساااابعة والعشااارون مااامل القاااانون ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًرقم  ً ً ً8,,ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً0,ً ً/ً2089ً ً ً ًً)قاانون املوازناة العاماة واملواًزً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ًناات ً ً ً ً

ًامللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ً)ًً

 
ًتعااااادل املااااااد  الساااااابعة والعشااااارون مااااامل القاااااانون رقااااام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااااااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً0,ً ً/ً2089ً ً ً ً ً

ً)قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ًً( بحيث تصبح  ما يلي:ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

             )ااااااا  لااةوفاااااا  ا ا    0230 /  32 /  00              ةوياااااا  ىابعاااااا ىهخا ا   043                     رةاااااا  اإلاااااالاةوةاااااا  لااىاااااااما

  :           ةوع ليا يع  ا 3-   364              ةمتررر(اة    ا

 

  : 3-   364         ا   ة

او فةااااار ا
ً
        خال ااااا 
ً
                                 ماااااداهاااااذةاةوةااااا  لا،اأياااااد املىاااااا  اولحااااا  ا ا   364         ماااااداة ااااا   ا ا 8    

                                                                   ةصويا  اةوفااي حيواة م ا  ابملجااباااارةىاريارىارااداو هاراةورةخ يااواوةو  اارر  ،ا

ا  اااااا امم اااااا  
ً
          وتعع اااااا اكاااااا اةألىااااااا  اةم  ىجااااااوارااااااداهااااااذةاةوعيااااااني املىا ماااااا 
ً
      ،ا ماااااا ا                                              

امدا اMP              فععم اةورم ا
ً
    برال
ً
   AP ا        ةودي ن  ا           ألرة  اة ا ي ا.      

 

                                                                أفااارزاى ااال ارئااالامااا وك اولحااا  اةصويااا  اذة اةألىاااا  اة م ااا  اماااداكااا اةورمااال ا

ا  ارئي: اAP,AG,R,J,D,C                ب  عاد  اةورمل ا
ً
        وذوكاو ة 
ً
          

 

 
ً
 ملوال
ً
                                                              فااياباارلاةور ااماةوفاادلقارئاالاملىااا  اةو لحاا  اةوفااي حيواة م اا  اة ل االروا  :ا   

  :        فياةوف  

              م اااااا  ،اةوع ياااااار ا                                           أفاااااارزاى اااااال ا اااااادلهوامةطلرااااااوارئاااااالاملىااااااا  اةو لحاااااا  اة 

او عيني اة حر افياةمترولاة ر و.
ً
                               وآلوي  او ة 
ً
            

اماااااعاى ااااال اةوفااااا  ،او اااااواةوةااااالة  ااوةوةااااارةىة ا
ً
                                       أااااار عاهاااااذهاةور ااااال ا ااااادله 
ً
                     

                                   ة رريواةفجرة اوةصوي  اة  عيوابذوك.

                                                            ر  أاابارئااالاأ  ااا ام واااكاةو لحاااواراااداتفاااررراهاااذةاةور ااام،اأرة ماااياو عااا  ا 

                         ةصويااااواة عمااااللاب اااا افااااياى اااال ا                                 ة ة اااا ،امااااعاأرأاااابا رةماااا  اأحتفااااباباااادفيا

               ةوف  اةوفدلهو.

         ب ال ااااعةاللا ا    0231                                            اااار اوةحاااار ،اتفاااار اهااااذهاةور اااال ام  شاااار ارااااداةوعاااا  ا 

    .ا     0202 /  25 /  32                             رداى ل اةوف  افيامع واملاي ه ا

 



 

 

 
ً
    ي 
ً
  :                                فيابرلاةوع ييرابراماةو لحواة م    :ا     

                                                        رار عابارلاأ يايرا ار اوةحار اماداا ا اةورة ابابعم اكاةو لحااواذة ا ا- 3

ا  ارئي:ا       ةوراماة
ً
          م  ،ابعراأ ىهخا ف ذاهذةاةوة  لااو ة 
ً
                                      

 

                           (اةولةى  افياةمترولاة ر و:                   3.3,4.3,6.3,5.3,5.3         ةوفئ  :ا) ا   3.3

                                                              تعاارزاو عماال افااياماا ة ار  اا اةألىااا  اة م اا  ا اامداهااذهاةوفئاا  ،ارئاالاملاا

                                             رطر اب رلاةوطر اة حر افياذة اةمترولاوك ا ئو.

                           عااا ااملرةااا  اهاااذهاةو تداااواوأحااار ا                                  أعااالللامتداااواخ واااواأدصااايماهاااذةاة ااا ة ،ا 

                                                        ويوارم ع ابملجباارةىاريرىارداو هراةورةخ يواوةو  رر  .
 

    :ا            ب قياةوفئ   ا   3.0

                                                            راار عاباارلاةوع ياايراو ااواة   اا اة حاار افااياةمتاارولاة ر ااواة ة باا اوكاا ا

      ئو.

اواي،اواعطاؤاواكاأ يايرا
ً
                    ردرا  عاهذةاةو رلاريا حاىااماةو لحاوام كا 
ً
                                      

                       اوة ر    امة ب اذوك.                          مداهيئواإ ةى اةوف  اوةصوي 

 

 
ً
   وي 
ً
  :                                   فيابيعاةو لحواذة اةوراماة م  او ل    :ا     

                                                                 رمكاادا ااا وك اةو لحااا  اذة اةألىاااا  اة م ااا  اا ااا اأااا ىهخا فااا ذاهاااذةاةوةااا  لا،ا

                                                        ملاا فعحيااااااا لةامااااااااداهيئاااااااواإ ةى اةوفاااااااا  اوةصوياااااااا  اوة ر  ااااااا  ارئاااااااالاوااااااااكا

                 %امااادابااارلاةوع يااايرا 6                                    أ يااايراباااراماكااا امااان م،امة بااا اى اااما عااا  لا

                                                      وفئاااواةواااراماو اااواةمتااارولاة ر اااو،ابعاااراتفاااررراةور ااال اةوفاااادلهوا ا      ةوع يااار

                ة علج وار   م.ا

                                                             رمكداألصاح ااةوياكل اب ألىاا  اة م ا  ،ابياعاولحا   ماماداةول ا ابملجابا

                                                          رةااااراراااادصماواااار اةوك أااااباب وعاااارل،ارفاااارزارئاااالاهااااذةاةو يااااعاى ااااماة عةاااا لا

                                                  %امااااادابااااارلاةوع يااااايراةوع ياااااراو ااااارام،اوأيااااارىاةوعيئاااااوا تيااااااوا 6       عااااا  لا

اب  ماة  وكاةمتررر. ا    وذوك
ً
اجرررة

ً
                   وك 

ً
      

ً
    

                                                                الارمكدابيعاةصويواة ست واب لحواذة اىاامامم ا اماداةول ا ،اإالابعارا  اعا

                                                    ى ااماةوع ياايراوةال عحياا لارئاالاوااكاةوع يااير.ا فااتي  امااداذوااكا

                                                             ح ال اة عةا لاة  كياوابا ااةألواللاوةوفاروا،اوالا فاعحواهاذةاةور اماردارا

                أدفيذاحيراةفىث.



 

 

 
ً
 ىةبع 
ً
   :ا                               داةو لحواذة اةوراماة م  اوأل ةى             فياةوعد  لار  :ا     

                                                               رمكااادا  وااااكاةو لحاااواذة اةألىااااا  اة م اااا  ،ابمااا ا   اااا اةو لحاااواة ل اااالروافاااايا

                                                          ةأل ةاااااااا ز،اةوعداااااااا  لارااااااااداولحااااااااا   ماوياااااااا مىاهيئااااااااواإ ةى اةوفاااااااا  اوةصويااااااااا  ا

                                                              وة ر  ااا  ،ارئااالاملااأ ااارلاولحعاااياب لحاااواذة اىااااما  ااا امم ااا ا واا  اااعاملقا

                            هاااذةاةفرفااا  امل لااا اماااداولحاااواذة ا ا                             ى ااال اوذواااكا ااار اوةحااار ا ةااا ،ا شااام 

                              ىامامم  امم ل وامداذة اةوش ر.

                                                                  رةر ا  باةوعد  لاإللاهيئاواإ ةى اةوفا  اوة ر  ا  اوةصويا  ،اوهارخ اهاذةا

                                             ةورامابة رر اة ع لم  اوألىا  اة م   اة عل ر .

 

 
ً
 خ مف 
ً
   :ا                              فياابرلاأ ييراىاماخ  ا   امم    :ا     

               مم اااااا امعاااااال ر،املاا                                    رمكااااااداألقاشاااااا رارر اااااابابتسااااااتي اىاااااااماخاااااا  ا  اااااا ا

                                                            سات اهااذةاةواارامارئالاملااراار عاوةاا  اذوااك،او ار اوةحاار ،اباارلاأ ياايرا

              و   او د  يو. ا       422.222       ع  لا

 

 
ً
     اا 
ً
                                                            :االا شاام اةفرفاا  اماادا  ااعاى ااماةوفاا  امعماا اكاا اا االااةفرفاا  اماادا  ااعا     

                                                         ةور اااااااماةوفااااااادلقاو اااااااراماة م ااااااا املوابااااااارلاةوع يااااااايرابااااااارامامم ااااااا املوابااااااارلا

                             ،اة ديل ار    افياهذهاة    .                         ةوع ييراوراماخ  ا   امم  

 

 
ً
   بع 
ً
ابارال اةوع يايراةوالةى  افاياةمتارولاة ر اوابنفا وا     

ً
                                            :اأ فااة اعاد يي 
ً
                

  .    0202 /  25 /  32      ول روا                                         %اوعم ي  اشرة اةو لح  اذة اةألىا  اة م   ا  02
 

اى اااماواااكاةوع يااايراإلااالا
ً
                    ر فاااااة اااعاد يي 
ً
                 %امااادابااارلاةوع يااايرا 3              

                          ااعاةور ااماخاااللامع ااواملايااا ه ا                                      ماا اهاالاوةى افااياةمتاارولاة ر ااو،اإذةاأااما 

32  / 25  / 0202    .  

 

 
ً
   مداااا 
ً
                           مااااداااااا  لااةوفاااا  اةمترراااارابحياااا ا ا   364         مااااداة اااا   ا ا 4              :اتعاااارلاةوفةاااار ا     

              أي حاك وع لي:
 

       و لحااااا  ا اY-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z                      تفاااااععم اةألحااااار اةوالأينياااااوا ا- 4  

 اP                                                         ةوفاااي ىة اةم يلوااايواةوع يااار امتمياااعاة ااالة د ا.ا مااا ا فاااععم احااار ا

      و فااااااا كا اC                       و فااااااا كاةورب لم فااااااا  اوحااااااار ا اD   ر ا                    و فاااااااي ىة اةوعملمياااااااواوحااااااا

   .        ةوةديئي 



 

 

 
ً
 أ  ااع 
ً
                                                           :اأحاار ا ااا يواأط يااواهااذهاة اا   ابملجااباااارةىامشاا   ارياارىارااداو هاارا     

                                 ةورةخ يواوةو  رر  اوو هراة  ويو.

 

ف ة 

ًاألرقام

تصنيف 

ًاألرقام

ًبدل تخصيمل

ً)عل  األرقام التي تاجل بعد نفاذ القانون(

ًباللير  اللبنانية

ًرسم سنوًي

ًكل األرقام()عل  

ًباللير  اللبنانية

3ً

378ً
ًيطااااااااااارع بااااااااااااملزاد العلناااااااااااي لقااااااااااااء بااااااااااادل طااااااااااارع  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًيعادل ً ً ً ً,5.000.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًل.ل.ً ً ًًً

,50.000ً

372ً,0.000.000ً600.000ً

373ً30.000.000ً,50.000ً

37,ً20.000.000ً300.000ً

,ً

,78ً
ًيطاارع باااملزاد العلنااي لقاااء باادل طاارع يعااادل  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً

2,.000.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًل.ل.ً ً ًًً

650.000ً

,72ً86.000.000ً,50.000ً

,73ً3.000.000ً300.000ً

,7,ً3.500.000ً850.000ً

5ً

578ً
ًيطاارع باااملزاد العلنااي لقاااء باادل طاارع يعااادل  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً

20.000.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًل.ل.ً ً ًًً

600.000ً

572ً3.000.000ً300.000ً

573ً3.500.000ً850.000ً

57,ً8.300.000ً800.000ً

6ً

678ً
ًيطاارع باااملزاد العلنااي لقاااء باادل طاارع يعااادل  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً

83.500ً ً ً ً ً ً .ً000ً ً ًًل.ل.ً ً ًًً

600،000ً

672ً3.000.000ً300،000ً

673ً2.,00.000ً800،000ً

,ً

,78ً
ًيطاارع باااملزاد العلنااي لقاااء باادل طاارع يعااادل  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً

83.500.000ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًل.ل.ً ً ًًً

600.000ً

,72ً3.000.000ً300.000ً

,73ً2.,00.000ً800.000ً

 

ً

ً



 

 

ًاملااااااااد  ا ً ً ً ً ً ًلسادساااااااةً ً ً ً ً ًوالعشااااااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًتعاااااااديل املااااااااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً,0ً ًمااااااامل القاااااااانون رقااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً

38ً ً/ً0,ً ً/ً2089ً ً ً ً)قاااانون املوازنااااة العاماااة واملوازنااااات امللحقاااة لعااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

2089ً ً ً ً)ًً

ً

ًتعاااادل املااااااد   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً,0ً ًمااااامل القااااانون رقااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااااااريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً0,ً ً/ً2089ً ً ً ً)قاااااانون ً ً ً ً ً ً ً ً

ًاملوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً2089ً ً ً ًً( بحيث تصبح  ما يلي:ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

ًًاملاد  السبعوًن ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً: فرض رسم مقطوع عل  بي  الطاقة ممل قبل ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًأصحابً ً ً ً ً ً

ًاملولدات ال ً ً ً ً ً ًً ً ًكهرفائيةً ً ً ً ًً ً ًً
            إلااالاةمتمعااالىا ا                                                      رفااارزاى ااامامةطااالاارئااالاوااا حباة لواااراةوكعربااا ا اةواااذقارةااال اببياااع

ارئاالاا  ااواهااذةا ا      36.222       مةارةىها
ً
               ل.ل.ا)خمفااوارشاراملواا او ا  او د  يااو(ا ادله 
ً
                                      

  .KVA                           ة لوراة حتف وارئلامل  ساةواا

                                                                 الاررأاااااباهاااااذةاةور اااااماملقاحةااااال اويااااا حباة لوااااار،اوهمداااااعار يااااايا هااااا   اايمعااااايارئااااالا

                                                        ةواااااااذردا فاااااااعاروااةوط ااااااااوامداااااااي،اوهعلجااااااابار ياااااااياةالو ااااااا ة اب وتفااااااااع   ا       ةألشااااااا   ا

                                     .اواعع اااا اهااااذةاةور اااامامااااداةألر اااا  اةوة ب ااااوا                                 ة حاااار  امااااداا اااا او ةى اةوط اااااواوة ياااا ه

                                                             و عن راااااا امااااااداإراااااارة ة اة ك اااااا ابةااااااره واةواااااارخ ارئاااااالامل اااااا ساةوااااااربحاةمحةيةاااااا ا

                 ةم   عواو ةره و.

ابشااك ام
ً
       رااعماةوعياارهحارااداهااذةاةور ااماوتفاارررها اادله 
ً
اودماالذ اأةااعيا                                      

ً
             فاا واو ةاا 
ً
        

                                                                       و ةى اة  ويااواخاااللاشاااعراكاا  لااةويااا ن امااداكااا اراا  ،اوخااااللاةوشااعراةواااذقارئااياةوشاااعرا

             ،اوأعلجاااابارئاااالا                                                    ةوااااذقارااااعما يااااياو ااااعاة لواااارافااااياةال ااااع رة اردااااراة ااااع رة اة لواااار

                                                                   ةوعااااأخ  افااااياةوعياااارهحاوةوتفااااررر،اةولرةماااا  اةو اااا ا اااارار   اااا اااااا  لااةفجاااارة ة ا

            رئلاةألىب  . ا                        ةوةرهبيواب ونف واو ةره و

ا ااا اوى افاااياةوفةااار املراااالهاراااعماةوعيااارهحاوتفاااررراةور اااماراااداةوعااا  ا
ً
                                                         خال ااا 
ً
   فااايا ا    0231    

  .    0202 /  23 /  33            مع وامل ي ه ا

                                                                  أ اااا  اةو  اااارر  اك  ااااوابااااإجرة امسااااىاشاااا م افحياااا  اجميااااعاة لواااارة اة فااااع رموافاااايا

                                                                    ماااااا لابياااااعاةوط ااااااوا اااااامدا ط اعااااا اةو  ااااارق،اوإباااااالكا عاااااا يجاهاااااذةاةفحيااااا  اإلاااااالاو ةى ا

                                         ،ا ماا اأ اا  ابااإبالكاو ةى اة  ويااوارااداكاا املواارا    0202 /  23 /  33                 وافاايامع ااواملاياا ه ا     ة  وياا



 

 

ابيااالى ا وىهاااواخااااللاةوشاااعراةواااذقارئااايا   راااواكااا ا
ً
                                          عربااا ا اراااعماة اااع رةميامفاااعة ال
ً
                           

او ي ااأفييئياأحر هاو ةى اة  ويو.
ً
                                  ي ،اوذوكاة تد  ة
ً
                  

          وط ااااااواإلااااالا                                                            الاأ ةاااااعاوعاااااذةاةور اااااماةو  ااااارر  اةو ااااا اأم اااااكاملوااااارة ا عرب يياااااواوأبياااااعاة

         ةمتمعلى.

                                                                 أحااااار ا اااااا يواأط ياااااواهاااااذهاة ااااا   ارداااااراةالاعةااااا  ابملجااااابااااااارةىااريااااارىااراااااداو هااااارا

  .      ة  ويو

 

 

ًاملاااااااااد   ً ً ً ً ًالسااااااااابعةً ً ً ً ً ً ًوالعشاااااااارونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًأحكااااااااام اسااااااااتثنائية تتعلااااااااق بيااااااااريبة الااااااااد ل علاااااااا  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً

ًًالرواتب واألجوًر ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ً
األقا اااارا خااااار،اتعفااااؤاماااااداةوةااااره وارئاااالاةوروةأاااااباوةألجاااالى،ا مااااا اتعع اااا امااااادا

ً
                                                             خال اااا 
ً
    

                                                            وة ب ااااااواو عن راااااا امااااااداوةى ة املصااااااح ااةوعماااااا اة ك فاااااا اارئاااااالاة اااااا ساةوااااااربحا        ةألر اااااا  اة

ارااداواار عماماادا
ً
             ةمحةيةاا ،اةوععلهةاا  اةو اا اتعطااؤاو مفااع رم ااوةوعماا لاتعلهةاا 
ً
                                                      

                                  وول رااواأاا ىهخانشااراهااذةاةوةاا  لا،اح اا ا ا    0231 / 5 / 3                            ةم رمااواخاااللاةوف اا  اة معاار اماادا

              و دااااااا ا.اوتعع ااااااا ا ا                                                     ووااااااالاأاااااااا و  اةمحااااااارو اة ديااااااال ار   ااااااا افاااااااياةوةااااااالة  ااةود  اااااااذ افاااااااي

او   هدواوالارمكداة    ة ه .ااا
ً
                            ةوةرةيباة فر  ارداأ كاةوععلهة  احة 
ً
                                    

 

ًًاملاااااد  الثامنااااة والعشاااارون: ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًإجااااراء تسااااوية علاااا    ااً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ًالً ًتكاااااليف املتعلقااااة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًبياااااريبة ً ً ً ًً ً ً

ًالد ل وفاليريبة علا  القيماة املياافة املقدماة أماام لجاان  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً

 ممل 
 
ًاإلعترااات إعتبارا ً ً ً
 
ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً8ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ًً

ً

األقا را خار،او 
ً
              خال  
ً
  وا       ب وةاره                                        بيالى اإ اعاد ييو،اتفال اةوعكا وي اة عع ةاوا    

                                                              رئاااااالاةواااااارخ اوب وةااااااره وارئاااااالاةوةيمااااااواة ةاااااا  و،اة ع اااااا زار   اااااا املماااااا  امتاااااا اا

امااادا
ً
    ةفر  ة ااا  اإرع ااا ىة
ً
                                      وةو ااا اواااماراااعماةو ااا اب ااا اول راااواأااا ىهخانشااارا ا    0231 / 4 / 3                 

  .    0202                    ة لة  واةوع مواوع  ا



 

 

               ةوةاااارةيباة ع ااااا زا ا          %(امااااداايمااااو  62                                 أحاااار اايمااااواةوتفاااالهواب مفاااا ااب   ياااااوا)

                                                       ر    ا ة ا واا رةم  اةوعحةواوةوعحيي اةو  اك   امعلج و.

                                                            وأل ااااااعف   امااااااداهااااااذهاةوتفاااااالهو،ارعلجاااااابارئاااااالاة ك اااااا املاارعةاااااار امااااااداةف ةى ا

                                                               ةوةاارهبيواة  عيااوابط ااباخطاا اوملاا فاار اة   اا اةوااذقارعلجاابار ياايابدتياااوا

اخاللامع واملاي ه ا
ً
                 ةوتفلهواك مال
ً
            33  / 3 / 0202    .  

           ماااداةوعك يااا ا ا                                       املاار عااا ىاةف اااعف   اماااداةوتفااالهواراااداجااا              الارمكاااداو مك ااا

                                                                ةولةحااااراةوياااا  ىارااااداةف ةى اةوةاااارهبيو،ابحياااا اتشاااام اةوتفاااالهواك  ااااواةودةاااا طا

                                          وةوف  ة اة ع  زار    ا مداةوعك ي اةولةحر.

                                                                 أعلااااا امتاااا ااةفر  ة اااا  اةو اااا اأ  لعاااا اةف ةى اةوةاااارهبيوا  ااااباة ك اااا اإجاااارة ا

                           ةوتفلهو،ارداةو  اب فر  ةز.

                                                                    مكداو مك ف ااةوذرداا ملةابعةفاي اةوةاره واة علج اوار ا  ماا ا ا فا ذاهاذةاا ر

                                                               ةوةااااا  لااوواااااماراااااعماتفاااااررراك  اااااواةألافااااا ط،اوو مك فااااا ااةواااااذرداة اااااعف  وةامااااادا

                )اااااااا  لااة لة  ااااااوا ا    0235 /  33 / 3      أااااا ىهخا ا  55               ماااااداةوةاااااا  لااىاااااااما ا  42            ملحكااااا  اة اااااا   ا

               مااداةوةاا  لااىااااما ا  03                  (،املواملحكاا  اة ااا   ا    0235                             ةوع مااواوة لة  اا  اة  حةاااواوعاا  ا

     وعاااااااا  ا ا                                        )اااااااااا  لااة لة  ااااااااواةوع مااااااااواوة لة ة اااااااا  اة  حةااااااااو ا    0238 / 4 /  38      أاااااااا ىهخا ا  51

        )ااا  لاا ا    0231 / 5 /  33      أا ىهخا ا   344               مداةوة  لااىااما ا  43                  (،املواملحك  اة    ا    0238

                         (،اةف ااااعف   امااااداملحكاااا  اهااااذها    0231                                     ة لة  ااااواةوع مااااواوة لة  اااا  اة  حةااااواوعاااا  ا

ا  ارئي:
ً
        ة    او ة 
ً
           

                                                      ةوتفاالهواب مفاا ااب  ئااوامااداايمااواةوةاارةيباة ع اا زار   اا ابعاارا            أحاار اايمااوا

                                 حفماةمت  اة فر امداةوةره وا ة . 

 

ً



 

 

 

ًًالراب الراب الفصل الفصل 

ًًمواد متفرقةمواد متفرقة

 

ًاملاد   ً ً ً ً ًالً ًتاسعةً ً ً ً ًوالعشرونً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًإل اء املهسسة الوطنية ليمان االستثماراتإل اء املهسسة الوطنية ليمان االستثماراتً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً
ً

                                                         أ  اااااااااالاة   فااااااااااواةول ديااااااااااواوةاااااااااام ااةال ااااااااااتيم ىة اة نشااااااااااأ ابملجااااااااااباة ر اااااااااال ا ا-  ملا

                                     )إنش  ام  فواو ديواوةم ااةوعل يف  (. ا    3155 / 3 /  36      أ ىهخا ا 3          ة ياىاما    ةالش 
 

ً      أحاااار ا ااااا يواأط يااااواهااااذهاة اااا   ابمرة اااايماأع ااااذافااااياما ااااياةواااال ىة ابداااا ً ارئاااالا ا- ا                                                            

                    ةا  ة او هراة  ويو.

 

ًاملااااااااااااد   ً ً ً ً ًالً ًًثالثاااااااااااوًنً ً ً ً ً :ً ًتعاااااااااااديل املااااااااااااد  تعاااااااااااديل املااااااااااااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2323ً ًً ًمااااااااااامل القاااااااااااانون رقااااااااااام مااااااااااامل القاااااااااااانون رقااااااااااام ًً  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً6262ً ًً ًالصاااااااااااادر بتااااااااااااريخ الصاااااااااااادر بتااااااااااااريخ ًً  ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً

2,2,ً ًً ً//ًً8080ً ًً ً//ًً20862086ً ً ً ًً ً ً ً ًً ًًً

ً
ًتعااااااادل املااااااااد   ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً23ً ًمااااااامل القاااااااً ً ً ً ً ً ًانون رقااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً62ً ًالصاااااااادر بتااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً2,ً ً/ً80ً ً/ً2086ً ً ً ًبحياااااااث ً ً ً ً ً ً

ًًتصبح  ما يلي: ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 

ًأ   ا                            ب ال اااااااعةاللاةف ةىقاوة ااااااا لياوأ ةاااااااع                     ةول دياااااااوامحةااااااال اةفنفااااااا اا             أعمعااااااعاةوعيئاااااااواً -ً

 .                           ورا بوا رلةااة ح   واةوالحةو

                       يااا اخاااا  ا ااامداباااا ااىي  ااااوا                                      ركااالااو عيئااااواملة  اااوا اااادلهواخ واااواأاااارى افاااايا ا-  اا

                                 وأكاالااك  يااواوعلطيااوامياا ىه اةوعيئااوا ا    ع مااو  ةو ا       ة لة  ااو ا         فااياااا  لا  ا            ما ااياةواال ىة 

 .         ونش      

 
ً
اةوعيئااوامشااروااة لة  ااواوهر اا ياىيتفااع او ةاا 

عاارن
ُ
 ت

ً
  ن                                        

ُ
                و هااراة  ويااوا اامدا    إلاالا      وألوااللا ا 

 .                               ر    افياا  لااة ح   واةوعملميو ا          ع واة ديل   ة 



 

 

                                                             ر حاااوامااادا ااامداملة  اااواةوعيئاااوابداااراخااا  اب و تداااوا لطااا ابشاااك اكااا  اجمياااعا ا-   ا

 .                    رداىنعاملة  واةوعيئو                نش      اوالارة ا

                                                            رفاااااعحاو عيئاااااواحفااااا ااخااااا  اوااااار اميااااار او دااااا ا،اوهعااااالللاىياااااتياةوعيئاااااوارةااااارا ا-   ا

اوألواااللاة ديااال ار   ااا افااايااااا  لااة ح  ااا واةوعملمياااواوةوةااالة  اا ا        فة   ااا 
ً
                                                        و ةااا 
ً
    

               ة رريواةفجرة .

                                                                أ ةاااعاحفااا ب  اةوعيئاااواودصااا  اةوعااارايواةوااارةخئياوو عااارايواة فاااعة اماااداا ااا ا ا-  ها

      أااا ىهخا ا   305               ماااداةوةااا  لااىااااما ا  53                            واوة ح  ااا واو ةااا األحكااا  اة ااا   ا            مك أااباةوعاااراي

  .)    0223                    )ا  لااملة  واةوع  ا ا    0223 / 5 /  08

 

ً

ًاملااااد   ً ً ً ً ًًالحادياااة ًوً ً ً ً ً ً ً ً ًالً ًًثالثاااوًنً ً ً ً ً :ً ًتعاااديل ً ً ً ً ً ًنااامل ً ً ًالفقااار  األولااا  مااامل البناااد ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًمااامل املااااد  ً 8ًً ً ً ً ً ً ً ً ً38ً ً ً

ًممل القانون رقم  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتاريخ ً ً ً ًً ً ً38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ً ً ًً ًً
ً

ًُيعدل نمل الفقار  األولا  مامل البناد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًمامل املااد  ً 8ًًُ ً ً ً ً ً ً ً ً38ً ًمامل القاانون رقام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً

38ً ًتموز ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ً، لتصبح عل  الشكل التالي: ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

األقا ااااااااارا خااااااااارارااااااااا  املواخااااااااا  ،االاراااااااااال املاار هااااااااارامامااااااااالااةوععلهةااااااااا  ا
ً
                                                       خال ااااااااا 
ً
     

اكااا اا لرعااا املواتفاااميت  املواميااارىه اة ر لراااواماااداة ااا لاةوعااا  ا
ً
                                                      وم حةااا  اةوروةأاااباملرااا 
ً
                   

                 الحةاااا اافااااياة   فاااا  ا        اوة   اااا                                           )متاااا اارئاااالاةخااااعال امل لةرعاااا ،امك  ااااآ ،ار ياااارة اةمت

                                          ،اتعااااااالهااةوعمييااااااا ،اتعااااااالهااةولك واااااااو،اةوععلهةااااااا  ا          ةال اااااااتيم ىهو               وة رة اااااااواةوع ماااااااوا

                                                                    وة  يياا  افااياإ ةى اةمتماا ى اب  ااعاد  األ اعاا  اح واا املجاالىاةألرماا لاةف اا  يوا

                                                             وى اااااماةم ااااارم  ،احياااااراةولرةمااااا  ،اتعااااالهااملرمااااا لاإ ااااا  يو،اىوةأاااااباإمحااااا  ،ا

                             لاوي ياااااو،ابااااارلاأصاااااحيحاومرةا اااااوا                                   تعااااالهاامع مااااا ،املجااااالىامعااااا مال ،اتعااااالهااملرمااااا

                                           ،اى اال اخاارم  ،املشااعراإ اا  يو،امدحااواإ عاا  ،احيااوا         ةال ع  باا        ،اباارلا         ةالمعح  اا  

           %امااااداماماااالاا  56                        خاااااللا اااادوام ويااااواوةحاااار ،اراااادا ا                             ملىباااا  ،األ اااااعامل ياااا واملىباااا  ...(،

            ةوعاااااا م  اافاااااايا                  ةوفدياااااا ااوة داااااا وب اا ا                                        ةوروةأااااااباةأل   اااااايوافااااااياةوفاااااادوا ففااااااع اب  ااااااعاد  ا

  ،ا                           رة اا اةوشاا  ر افااياهااذهاة رررهااو                            ط اا ةااة اارن اوذوااكامحاا ااماا  اة                  ة رررهااواةوع مااواو 

                                      و   طاةفخعي  افياةأل ال اةوعفكرهواك  و.

                   وةو  قيا وااتعرر .

 
 



 

 

 

ًملااااااد  ًا ً ً ً ًالً ًثاً ًنياااااةً ً ًالًًًوً ً ًًثالثاااااوًنً ً ً ً ً :ً ًوقاااااف ً ً ً ًجميااااا ً ً ً ًاملسااااااهمات واملسااااااعدات والهباااااات التاااااي ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًتمنحها املهسسات واملرافق العامة ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًًً ً ًً ًً
ً

األقا را خرار  املواخ  
ً
                     خال  
ً
    :  

                                                                  رمداااااعارئااااالاجمياااااعاة   فااااا  اةوع ماااااواوةو  ااااارر  اوةأحااااا  ة اةو  ااااارر  اوةوعيئااااا  ا - 3

                                                          وة ااااااااا وياوةويااااااااد  رواوة ياااااااا مىاة فااااااااعة واوة ياااااااا ى اوةوشاااااااارك  اوملشاااااااا   ا

املوا
ً
    ةوةااااا  لااةوعاااااا  ،ارئاااااالام ع اااااا امل لةرعااااا اوتفاااااامي    ،اة ملوااااااواملواة م ل ااااااواك ياااااا 
ً
                                                                  

امااااداةورووااااو،ابمااا ا   اااا اأ ااااكاةو ااا اأااااررراملواتفااااتيمراا
ً
                                              ج ييااا 
ً
املوا     

ً
ار ماااا 

ً
    ملوتشااال امر ةاااا 

ً
     

ً
            

،املااأدفااواملواتفاا هما
ً
املوااج يياا 

ً
،اك ياا 

ً
ار ماا 

ً
                   ماا ال

ً
          

ً
      

ً
     

ً
                             ملواأمااللاملرااواجعااوار مااواملواخ وااوا   

                                                                  ماااااداملقا ااااالااك  ااااا اباااااأقام ااااا و ا ةرراااااواملوارينياااااواملوامشااااا ىاعابااااارةمجارئااااالاةخاااااعال ا

                                                                  تفاامي    اخاارم  اوشاارة اخاارم  او   هاا امااداحاا ال اةف فاا  اةم  ىجااوارااداإ اا ىاا

                                         ب اااااذةاةف فااااا  ارئااااالا ااااابي اة يااااا لاالاةمحيااااار،اجمياااااعا ا              ةمحيااااارهو.اوهةيااااار ا       معمت ااااا

                                 وةم ااااارم  اوة شااااا ىاعاوةو ااااا ةمجاوشااااارة ا          وةورر رااااا  ا                         مل ااااالةااةوع  رااااا  اوة فااااا هم  ا

                     اااااااااا اة رأ طااااااااااوام  شاااااااااار ا ا                                       ةم اااااااااارم  اةفرالميااااااااااواوةال تشاااااااااا ىهوا ماااااااااا اوةفرال اااااااااا  

                                                                ب  دعاااا  اةويااا  ى اراااداأ اااكاةوةط رااا  .اوهحااار اةوفاااة اةألرئااالاوألرال ااا  ابمااا ا

        اوةحر        الارعا و 
ً
 ة
ً
                                              ب ألو امداةفررة ة اةوي  يوافياك اأ كاةوةط ر  . ا 

                                                                  ردحياااااااراةف فااااااا  اب وروةأاااااااباوةألجااااااالىاومعمم   ااااااا اوبااااااا ف ةى اوةوتشااااااالي اوةوعطااااااالهرا - 0

                                     كاا املشااك لاةوعل ياا اة  ااا اوةواارةيما   اا ،ا    مدااعا أ                           ةوةااروىقاوةويااي  واةوال مااو،او 

ارداةوعة رراوةوير امداةم رمو
ً
                            إالام اك اابررال
ً
              ) .  

                                                         ةط رااا  اة شااا ىاإو  ااا املراااالهابعةاااررمانسااا واراااداملة     ااا اةوفااادلهوا            أ ااا  اجمياااعاةو - 3

                                                                             إلالاما ااياةوال ىة اوو ةى اة  ويااوار اا اجعاواملوااو هااراةولواا رو،اوإالار ا او هااراة  ويااوا

                                                                   فاااياحااا لارااار اوجااال اجعاااواملواو هااارااووااا رو.اواعااال ا ا اااياةوااال ىة اأحرراااراةمتعاااوا

                      ة  وياااواو رااالةااة ح  ااا وا ا                                              ة  عياااواب وعااارايوافاااياأ اااكاة لة  ااا  ا ااالة اوااار او ةى 

  ا  ا                                                      ملوا   ه امدام  ف  اةوعرايواة  لياذة اةوكف   اوةويفو.ااا

ً

 

 



 

 

ًاملاد ً ً ً  ً ًالثالثةً ً ً ً ً ً ًًالثالثوًنًًًوً ً ً ً ً ً ً ًدعم الً ً:ً ً ً ً ً ًتصديرً ً ً ً ً ًًًً
 

اااااااارىها
ً
اوألواااااللام  لااااا 

ً
      تعطاااااؤاة يااااا نعاوة   فاااااا  اةوياااااد ريواة رخياااااواو ةاااااا 

ً
            

ً
  %ا 6                                         

       ارئاااااالا                                                               )خمفااااااواب   يااااااو(امااااااداايمااااااواواااااا  ىة   اةوفاااااادلهواة ياااااادعوافااااااياو داااااا ااوةمحاااااا ي  

اوألوللاوةو  اتفعفيرامداملحك  اهذةاةوة  لااوذوك:                    شع   امنشأافياو د اا
ً
                                              و ة 
ً
     

                                                                 رااااداواااا  ىة   اةوفاااادلهواةف اااا  يواةو اااا اأ هاااارارااااداايمااااواةويااااد ر  اة ياااارى افاااايا - 3

              ةوع  اةوف بو.

                                  ةويد ر  اةو  اأيرىه او مر اةألولل. ا    ايمو ا  رد - 4

ً       اياةوال ىة ابدا ً ارئالا                                        اا يواأط ياواهاذهاة ا   ابمر ال ارع اذافاياما     أحار ا        ورئلاملاا               

                       و هرقاة  ويواوةويد رو. ا      ةا  ة 

 

ًاملاااااد  ً ً ً ًالرابعااااةً ً ً ً ًً ً ًًوالثالثااااوًنً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًتعليااااق اإلجااااراءات القانونيااااة املتعلقااااة باملهاااال الناشاااا ة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًعمل التعسر  لي سداد القروض املدعومة ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً
 

األقا را
ً
       خال  
ً
    خر،      

ع ااواح اا اأاا ىهخا
ُ
              ت
ُ
                                        مف رياا اةو داال اةوعع اررااواة عع ةااواباا وع   ا ا ،    0202 /  25 /  32 

                                                      تفااااااررراةوةااااااروزاة ررلمااااااواماااااادا ااااااكديواووااااااد ريواو ىةريااااااواو ااااااي حيوا   راااااادا

         قاجااا ة ة ا مل                       بحيااا االاتفااارقارئااالاة ة ااا زا                         ولجياااواومع لم أياااواوبيهياااو،  ل     وأكد

  وا مل                                     قا هاا   ارئاالامعاارلاةوف ياار ابفاابباةوعااأخرا مل                     واتع اررااو،بم افااياذوااكا مل        ا  ل يااوا

  مل     قاماااااادا مل  وا مل               رافااااااياتفااااااررراااااااارزا فاااااا    ةوعع
ً
 افاااااا  يافااااااياة عاااااا اة حاااااار  اا  ل ياااااا 
ً
   ةوا ا                            

،
ً
 تع ارر 
ً
امداأ ىهخا ة       

ً
          رع  ىة
ً
      3 / 32  / 0231    .  

ع اااواجميااااعاةالجاااارة ة اةوة  ل ياااواوةوةةاااا ييواةو اااا ابلشااار ا
ُ
                                                 ت
ُ
ا مل 

ً
 واةأ ااااذ اةرع اااا ىة
ً
               

  .    0231 /  32 / 3         مداأ ىهخ

فااة او حااواخاااللاماار ا
ُ
األحكاا  اهااذهاة اا   اأعلااا امع ااوامااروىاةواا مداة 

ً
                 خال اا 

ُ
                                         

ً
    

  .            هذةاة       ف ذ

 



 

 

ًاملاد   ً ً ً ً ًالخامسةً ً ً ً ً ً ًًوالثالثوًنً ً ً ً ً ً ً ً: استيفاء اليرائًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًب والرسوم باللير  اللبنانيةً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً
ً

األقا 
ً
     خال  
ً
                  را خرار  املواخ  ،    

                                                                   تفااااعلفلاجميااااعاةوةاااارةيباوةور اااال اوةألجاااالىارااااداكاااا امل اااالةااةم اااارم  اةو اااا اأةاااارمع ا

ا
ً
 ةوروواااواةو  د  ياااوار ااا ام ع ااا امل ااالةااة   فااا  اة م ل اااواملواة ملواااواملواة ااارةى ،اك يااا 
ً
                                                                          

امااااداا اااا اةوروواااااو،اباااا و    اةو  د  يااااوا ةاااا ،اب
ً
                                        ملواج يياااا 
ً
                           مااااا ا   اااا ا  ااااعاإرااااا ىة اة  ااااا ن ا        

                        ة فعأجر امداا  اةورووو.

                                                                        وإذةاةاعةاااا اةوةااااروى امع  وااااواةو  اااا  اةو  د  يااااوابااااأقارم ااااواملجدبيااااواب ونفاااا واألجاااالىا

او تفاااااااع   اةور اااااااميواةو ااااااا ارفر اااااااع ا
ً
او ةااااااا 

ً
                              بعاااااااااةم ااااااارم  ،ا يكااااااالااذواااااااكاإو ةميااااااا 

ً
     

ً
                              

                        ة ير اة ر  قاةو  د ن .ااا

               عة   م اوبيععاا ا                      ع رة اةواادف اوةولاا  اومشاا          فاايااطاا ااة اا                           ملماا اب ونفاا واإلاالاحيااواةورووااوا

اب وروالىاةألم  ك املواةويلىو.
ً
                            يكلااة تيف  ه احيرة
ً
                     

ً

ًاملااااااد   ً ً ً ً ًالسادساااااةً ً ً ً ً ً ًًوالثالثاااااوًنً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًإلااااازام الشاااااركات املشااااا لة لقطااااااع الخلاااااوي بتحويااااال ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً

ًاإليرادات إل  الخزينة بصور  دورية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ًً ًً

ً
األقا

ً
    خال ااااااا 
ً
     رك  ا        أ ااااااا  اةوشااااااا                   وب  اااااااعاد  اةوروةأاااااااب،ا             تع اااااااارقا خااااااارا،ا ا           رااااااااا  لن املو  ااااااا    

                                                             ة شاااااااال واوةطاااااااا ااةم  اااااااالقابعحلهاااااااا اةفراااااااارة ة اةود أاااااااااوارااااااااداخاااااااارم  اةالأياااااااا ال ا

                                                                   ةم  لهاااواة حيااا واإلااالاحفااا ااةم  هداااواوااار اميااار او دااا اارااالم اةف دااا ااوةم ماااتيا

                                                                      ماااداكااا امل ااا لا،ارئااالاملااأحااار ا وياااوا  اااعاة  ااا و اةو ااا اأعلجااابارئااالاةم  هداااواويااا مىا

                          اوخال ااي،اأعحم عاا اةوشاارك  ا                                              أ ااكاةوشاارك  امااداباارلاإ ةى او فةاا  اوملر اا  اومشاا  ر 

ً                   فاااياماااا لارم عااا ،ابملجااابااااارةىاريااارىاراااداما اااياةوااال ىة ابدااا ً ارئااالاةا ااا ة او هااارقا                                                   

                 ة  ويواوةالأي ال .

ً

ً

ً



 

 

ًاملاااااااااد   ً ً ً ً ًالسااااااااابعةً ً ً ً ً ً ًًوالثالثااااااااوًنً ً ً ً ً ً ً ًً :ً ًإلاااااااازام إدار  مرفااااااااأ بيااااااااروت بتحوياااااااال اإلياااااااارادات إلاااااااا  ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً

ًالخزينة بصور  دورية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ًً
ً

األقا
ً
    خال اااااا 
ً
                         ةوروةأاااااااب،اأ ااااااا  اإ ةى امر اااااااأا            ،اوب  اااااااعاد  ا          تع اااااااارقا خاااااار ا         اااااااا  لن املو ا   ااااااار    

                                                                     ب اا و ابعحلهاا اةفراارة ة اةود أاااوارااداخاارم  اة ر ااأاة حياا واإلاالاحفاا ااةم  هدااوا

                                                                 واااار امياااار او داااا ااراااالم اةف داااا ااوةم مااااتيامااااداكاااا امل اااا لا،ارئاااالاملااأحاااار ا ويااااوا

                                                                          ااااعاة  اااا و اةو اااا اأعلجاااابارئاااالاةم  هدااااواوياااا مىاإ ةى اة ر ااااأامااااداباااارلاإ ةى او فةاااا  ا

                                                   اااااي،اأعحم عااااا اهاااااذهاةف ةى افاااااياماااااا لارم عااااا ،ابملجااااابااااااارةىاا                    وملر ااااا  اومشااااا  ر  اوخال 

ً                                                ريرىارداما ياةول ىة ابد ً ارئلاةا  ة او هرقاة  ويواوةألشل لاةوع مواوةودة .                          

 

ًاملاااااااااد   ً ً ً ً ًًالثامنااااااااة والثالثااااااااوًنً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً :ً ًتعااااااااديل قيمااااااااة ااااااااامان الودائاااااااا  املصاااااااارفية ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًاملشااااااااامولة بيااااااااامانة مهسساااااااااة اااااااااامان الودائااااااااا  املصااااااااارفية  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً

ًواملنصوم عليها لي املاد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً8,ً ًممل القانون رقم ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً23ً ً/ً6,ً ًتاريخ ً ً ً ًً ً ً

9ً/ً5ً/ً896,ً ً ً ًولااااااااي املااااااااااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,ً ًمااااااااامل القااااااااانون رقااااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً880ً ً ًتااااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً

,ً/ً88ً ً/ً8998ً ً ً ًً

ً

 :
 
ًأوال ً
 
ً ً ًتعااااااادل املااااااااد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,ً ًمااااااامل القاااااااانون رقااااااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً23ً ً/ً6,ً ًتااااااااريخ ً ً ً ًً ً ً9ً/ً5ً/ً896,ً ً ً ًبحياااااااث ً ً ً ً ً ً

ًًتصبح: ً ً ًً

                                                   ااأةاااامداواااار اة ياااا ى اةوع م ااااوافااااياو داااا ااةول ةاااااعاب وعم ااااوا مل              رااااواة   فااااوا

      ج ع . مل  وا مل                        عم اك اا لااهذهاةول ةاعا       جدبيوام                       ةو  د  يوااوب وعمال اةأل 

            واماا ا ع  واايا مل                                                        تشاام اةوةاام  و،اول رااوام  اا اخمفااواو اا ع اام ياالااو اا  او د  يااوا

            بااا وعمال اةأل 
ً
 جدبياااواىمل ااام ال
ً
                                          و  يااار ،امامااالااحفااا ب  اةول ةااااعاةوع يااار ا ااال اا ا            

                                             قامير اواعع  امر  اة ير او روريام  فواوةحر . مل         وةحراور ا

                          ااهذهاةمحف ب  االاأنعجا لة إ
ً
 يراةرع  ىة
ً
                              مداأ ىهخاألا اة ير ارداةور ع. ا          

                                                حااراة اال ر ااواار امياار امعلااا ارااداةواار عاحفاا ب  امرردااوا             رداارم اركاالااأل 

  وا مل                                                                  وا   ه امداة لج ا  اأاا هاة يار اة اذكلى،ا الة اك  ا اب وعم اواةو  د  ياوا مل

                                                   جدبياااااو،اأاااااارقامة واااااوابااااا اامامااااالااحفااااا ب أياةورةيداااااواومامااااالاا           بااااا وعمال اةأل 

                                      خاار .اوالاتشااام اةوةاام  وا ااال اىواايرهاةوااارةيدا            وملج  أاااياةأل  ا              حفاا ب أياة رردااو



 

 

                                                     ور اة ير اول روام   اخمفواو  ع اام يلااو   او د  يو.

                         صح بي،ابمي بواحف ااوةحر. مل                                واعع  اك احف اامش   ،امعم اتعر ا

  مل       واعع  ا
ً
 رة 
ً
                               بمي بواحف ااوةحراك احف ااأر و. ا   

      ةى ا إ      ماااااااا ويا ا    رةااااااا   مل                                            تفاااااااتي  اماااااااداةوةااااااام  واةمحفااااااا ب  اةوع يااااااار اور  ااااااا  او 

      والوعما مل                شا   اة اذكلىهداو                                          ة ي ى اوة رىة اومرةااا اةمحفا ب  او وجا  اةأل

     ويي. إ                              و رورعماور اة ير اةوذقارنعملاا

 

 :
 
ًثانيا ً
 
ً ً ً ً ًيلغ  نمل املاد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًممل القاانون رقام ً 8ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً880ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً,ً/ً88ً ً/ً8998ً ً ً ًاملتعلاق بصصاالع ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً

ًًالوا  املصرلي. ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً
ً

: يعدل نمل البناود )
 
ًثالثا ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً
 
ً ً ً ً ً( و)8ًً ً ً ً( و)2ًً ً ً ً( مامل املااد  3ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,ً ًمامل القاانون رقام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً880ً ً ًتااريخ ً ً ً ًً ً ً

,ً/ً88ً ً/ً8998ً ً ً ًًبحيث تصبح:ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

                                                                  ةول ةاااااعاب وعم ااااواةو  د  يااااواح اااا ام  اااا اخمفااااواو اااا ع اام ياااالااو اااا  او د  يااااواً -8ً

                                      جدبيااوا ااا ا عاا  لام  اا اخمفااواو اا ع اام يااالاا                         و ااذوكاةول ةاااعاباا وعمال اةأل 

         رااااااالااألااااااا ا إ             جدبيااااااوابعاااااا ىهخا                                    و ااااا  او د  يااااااوابحفاااااابا ااااااعراواااااار اةوعم اااااواةأل 

             جم وياوا اماالاا                                   ااارةىاو اعاةوياراومعما اب لاا اةوةيماواةف   وا مل    عا            ة يار اراداةوار

                          ةول ةاعاور اة ير اةولةحر.

                                                                      الاتشم اةوةم  واةول ةاعافيا اروااة يار افاياةم ا ى .اواعع ا اة ر ا اةوريت ا  ا

     حكا  ا مل                                                          و مير اوجميعا روريافياو د اام  فواوةحر ا يم ارعع وابعط ياوا

           هذهاة    .

      %ا االىا ا  32                                  ذكلى افااياةوفةار اةوفا بةوااح اا انفا وا             واا اةوةام  واة ا مل        رار عامادا ا- 0

                                    واارةىاو عاةوياراوهار عاةوروايراةو ا قيا مل                    رالااةوعلا ارداةور عا إ          وروىاارةىا

  إ
ً
 ماا اأةفاايط 
ً
                                                  ماا اراادا رهااوا اادرة اخ هدااواخاااللامع ااوا اادواو ةاا ا اا ارةاارىها إ  و  ا         

                         ة ا ياة ر  قا ير او د ا.

             ر ااوااااار اميااااار ا       حاااااراة ااااال                                         يمااااا ارعع اااااواب وةااااام  وا ةااااا ،اوردااااارم اركااااالااأل  ا- 3

           وا   هااااا امااااادا مل                                وامل ااااالرواةويااااارار ياااااياحفااااا ب  امررداااااوا مل               معلاااااا اراااااداةوااااار عا

          واباا وعمال ا مل                       ك  اا اب وعم ااواةو  د  يااوا مل                                ة لج اا  اأااا هاة ياار اة ااذكلى،ا االة ا

       واااااارةىا مل                        رااااالااألااااا اة ياااار ارااااداةواااار عا إ                           جدبيااااو،اأااااارقاة ة واااااوابعاااا ىهخا   ةأل 

   دااااوا ر              لااحفاااا ب أياة ر                              باااا ااماماااالااحفاااا ب أياةورةيدااااواوماماااا                و ااااعاةوياااارار ياااااي،ا

                                               خاااار اوالاتشااااام اةوةاااام  وا ااااال اىواااايرهاةوااااارةيداواااار اة يااااار ا            وملج  أااااياةأل 

              و   او د  يو.                  خمفواو  ع اام يلاا           ول روام   ا



 

 

ًاملاد ً ً ً  ً ًًالتاسعة والثالثوًنً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً :ً ًتعديل املاد  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً90ً ًممل قانون موازنة العام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ًً
ً

ًيياااااي إلاااا  ناااامل البنااااد الااااوارد لااااي املاااااد   التسااااعون  ماااامل القااااانون رقاااام  -ًًًأ ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً8,,ً ً ً ً

ًتااااريخ  ً ًً ً ً38ً ً/ً,ً/ً2089ً ً ً ً)قاااانون املوازناااة العاماااة واملوازناااات امللحقاااة لعاااام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً2089ً ً ً ً )ً ً

ًًتحت عنوان  بالنسبة للسلك اإلداري  فقر  أ ير  تنمل عل  ما يلي: ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً 
ً

                                               عطااااااؤاة ل اااااا اةوااااااذقاوااااااماأ  اااااا اخرم أااااااياةوفع يااااااوابعاااااا ىهخا ا                بياااااالى اة ااااااعاد ييو،

ارئااالاةوعة راااراةمحاااراةأل ناااؤاة ةااارىاال اااعحة  اة عااا  ا
ً
                                            إح وعاااياحكمااا 
ً
          ةوعة رااارق،ا           

                                                           حاااااواةم يااااا ىابااااا ااةمحياااااللارئااااالاتعااااالهااوااااار اراااااداخرم أاااااياة ااااا  ة املوا  ااااابا

                                                              ة اااااات رةلاةوععاااااالهاابمعاااااا  اأة راااااارقافاااااايامع ااااااواشااااااعراوةحاااااارامااااااداأاااااا ىهخاة ت اااااا  ا

                                                                    ةم رمااااواوذوااااكاحاااا لاك  اااا اخرم أااااياةوفع يااااوابعاااا ىهخاةوعماااا اب ااااذةاةوةاااا  لااألوياااايا

  .    0231 / 5 /  33                                           ةمحوابعة ض  اهذةاة ع  اولامل  ي اخرم أياا  ا
 

امدار - ا
 
    ط واهذةاةودراةرع  ىة
ً
                    33/5/0231. 

 

 

ً

ًاملاد  املاد   ً ً ً ً ًً ً ً ً ً ًًاألربعوًناألربعوًنً ً ً ًً ً ًًً ً ً ًً ً ًًنشر القانوًننشر القانوًن  ااًً::ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًًً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًًً
ًً

                                                عم اب ذةاةوة  لاا لىانشرهافياةمترهر اةور ميو.

ًً
 

 

 



2020 1جدول رقم 

بآالف الليرات

 موزعة على االبواب 2020اعتمادات قانون موازنة عام 

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

11,055,8501,675,19312,731,043رئاسة الجمهورية1

76,648,0001,920,00078,568,000مجلس النواب2

629,697,904113,746,691743,444,595رئاسة مجلس الوزراء3

1,461,04815,7281,476,776المجلس الدستوري4

112,212,680587,360112,800,040وزارة العدل5

171,829,4414,005,640175,835,081وزارة الخارجية و المغتربين6

1,567,028,49678,475,7891,645,504,285وزارة الداخلية و البلديات7

421,004,97219,571,386440,576,358وزارة المالية8

69,943,572135,245,314205,188,886وزارة األشغال العامة والنقل9

2,840,265,05956,261,2182,896,526,277وزارة الدفاع الوطني10

1,937,086,68016,025,7931,953,112,473وزارة التربية و التعليم العالي11

690,940,3091,292,340692,232,649وزارة الصحة العامة12

21,709,123104,22521,813,348وزارة االقتصاد و التجارة13

69,192,1583,030,47172,222,629وزارة الزراعة14

5,418,64311,4645,430,107وزارة االتصاالت15

374,970,033482,401375,452,434وزارة العمل16

41,365,1682,011,33843,376,506وزارة االعالم17

26,192,87252,294,47178,487,343وزارة الطاقة والمياه18

15,078,43045,43515,123,865وزارة السياحة19

38,864,5645,500,60244,365,166وزارة الثقافة20

8,224,863689,5308,914,393وزارة البيئة21

6,094,79568,5006,163,295وزارة المهجرين22

12,448,26698,65012,546,916وزارة الشباب و الرياضة23

338,682,39270,816338,753,208وزارة الشؤون االجتماعية24

8,051,56974,5538,126,122وزارة الصناعة25

7,677,936,7227,677,936,722النفقات المشتركة26

565,084,909565,084,909احتياطي الموازنة27

17,738,488,518493,304,90818,231,793,426مجموع الموازنة العامة 

91,567,440432,56092,000,000مديرية اليانصيب الوطني108

27,432,522297,75027,730,272المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

1,875,716,815165,079,0802,040,795,895االتصاالت115

1,994,716,777165,809,3902,160,526,167مجموع الموازنات الملحقة 

19,733,205,295659,114,29820,392,319,593المجموع العام 

1,500,000,000سلفة خزينة طويلة األجل لمؤسسة كهرباء لبنان



رقم

الفصل
املجاميع(ب)الجزء الثاني (أ)الجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

4,206,64541,458,02075,000,000120,664,665املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

36,714,59048,600,00085,314,590املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

8,634,30021,0608,655,360املصلحة اإلدارية املشتركة3

111,560111,560إدارة املراقبة العامة4

1,620,495,3921,620,495,392: التحويالت

1,620,295,392مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة

9,566,3019,566,301احتياطي املوازنة7

5,831,0275,831,027الهيئة املنظمة لالتصاالت

190,157,000190,157,000مساهمة للرواتب واألجور- أوجيرو 

1,875,716,81590,079,08075,000,0002,040,795,895

-10.32%

-234,832,230

2,275,628,125

2,040,795,895

5

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2020قانون موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2020االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

23,829,783432,56024,262,343مديرية اليانصيب الوطني1

67,087,59767,087,597(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2

650,060650,060احتياطي املوازنة4

91,567,440432,56092,000,000

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2020قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام قانون موازنة العام 

0

0.00%

92,000,000

92,000,000

(بآالف الليرات)

2020االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

26,710,422297,75027,008,172املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

أحكام قضائية ومصالحات

722,100722,100احتياطي املوازنة4

(مال االحتياط)وفر املوازنة 

27,432,522297,75027,730,272

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2020قانون موازنة العام 

-3,571,629

-11.41%

31,301,901

27,730,272

2020االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

13,395,988,00013,395,988,000

9,966,374,0009,966,374,000اإليرادات الضريبية1

3,429,614,0003,429,614,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

4,835,805,4264,835,805,426

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

13,395,988,0004,835,805,42618,231,793,426

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2020قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

4,873,781,304-الزيادة أو النقصان
%26.52النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

202018,231,793,426أرقام قانون موازنة العام 

201923,105,574,730أرقام قانون موازنة العام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2020لعام 

2,040,795,895االستثمارالفصل األول

واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,040,795,895

2020أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

الزيادة أو النقصان

%10.32-النسبة املئوية

-234,832,230

2,275,628,125

2,040,795,895

2020قانون موازنة العام 

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2020لعام 

92,000,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1

مأخوذات من مال االحتياط2

92,000,000

92,000,000

92,000,000

0

0.00%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام قانون موازنة العام 

2020قانون موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2020لعام 

18,200,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

0رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

9,530,272مساهمة من املوازنة العامة3

مأخوذات من مال االحتياط4

27,730,272

27,730,272

31,301,901

-3,571,629

-11.41% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام قانون موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2020قانون موازنة العام 

املجاميع



بيان اإليراداتالفصلالباب
 قانون موازنة

 2019

 محصل لغاية 

2019تشرين األول 

 قانون موازنة

 2020

14,570,46710,836,7559,966,374 االيرادات الضريبية 1

                       4,129,554                     4,765,818                     5,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

1,142,536694,560837,449 ضريبة على االمالك12

6,231,5424,363,0163,862,487 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

1,055,000546,452691,562 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

704,195466,909445,322 االيرادات الضريبية االخرى15

4,212,4992,638,3813,429,614 االيرادات غير الضريبية 2

2,581,2421,712,5432,246,119امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

1,112,434690,803803,557 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

46,40830,64248,150 الغرامات واملصادرات28

472,415204,393331,788 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

18,782,966  13,475,136  13,395,988   

4,322,60904,835,805

4,322,60904,835,805

000

4,322,609        -                       4,835,805         

23,105,57513,475,13618,231,793

محّصل لغاية شهر تشرين األول

 

2019

2019

قانون موازنة 2020

 

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية تشرين األول 

2019
2020 قانون موازنة 

10,836,755     14,570,467 االيرادات الضريبية   1  9,966,374                

                             4,129,554                      4,765,818                  5,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

                             4,114,554                      4,764,713                  5,421,697 ضريبة على الدخل 111  

                                 950,335                      1,336,863                  1,529,621 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                                 673,225                          843,515                      943,511 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                                 158,657                          351,973                      475,149 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                             2,295,723                      2,205,407                  2,422,784( باملئة10) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 11105

                                    36,614                             26,955                         50,632(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                                    15,000                                1,105                         15,497 ضرائب أخرى على الدخل119  

                                    15,000                                1,105                         15,497 ضرائب أخرى على الدخل11901   

                                 837,449                          694,560                  1,142,536 ضريبة على االمالك  12 

                                 171,068                          204,060                      246,761 ضريبة على األمالك املبنية 121  

                                 158,273                          187,387                      230,000 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                                    12,795                             16,673                         16,761(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

 ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                                    90,751                             85,887                      111,673 رسم االنتقال 122  

                                    86,937                             81,184                      106,994 رسم االنتقال12201

                                       3,814                                4,703                            4,679(رسم االنتقال) غرامات 12208   

                                 575,630                           404,613                      784,102 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

                                 575,547                          404,572                      784,000 الرسوم العقارية12301   

                                              37                                       41                                   49 ضريبة التحسين12302   

                                              46                                     -                                   53(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                                     -                                  - ضرائب على األمالك البحرية 124

                                     - ضرائب على األمالك البحرية12401 

                                     -                                  - ضرائب أخرى على االمالك 129  

                                     - ضرائب أخرى على االمالك12901   

                             3,862,487                       4,363,016                  6,231,542 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

                                 944,147                      1,035,189                  1,419,723 الرسوم الداخلية على السلع 131  

                                 603,479                          597,931                      704,355 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                                    11,465                             15,192                         23,418 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                                  - رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                                 134,088                          139,891                      151,654 رسم التبغ و التنباك13104

 رسم الترابة13105   

 رسم السبيرتو13107

                                              97                                    109                                   93(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                                 167,800                          264,439                      500,000 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                                    13,035                             17,412                         33,703 رسم إنتاج االسمنت13110

                                    14,183                                    215                            6,500(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع 13111   

                                 197,685                          200,256                      230,268 أرباح ادارات الحصر 132  

(بماليين الليرات)

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة2019

محّصل لغاية شهر تشرين األول2019

قانون موازنة2020



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية تشرين األول 

2019
2020 قانون موازنة 

                                 197,472                          200,000                      230,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                           213                                    256                                268(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                                       3,942                                4,913                            4,145 الرسوم على الخدمات 133  

                                           274                                    328                                374 ضريبة املالهي13301   

                                       2,676                                3,345                            3,692 رسوم  املراهنات13302   

                                             -                                     -                                  - رسوم داخلية على ورق اللعب13303

                                           962                                1,203 رسوم على الجوائز13304

                                              30                                       37                                   79(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                                           167                                    158                                 302 ضريبة على املبيعات 134  

                                           163                                    157                                297 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                                 4                                         1                                      5(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

                             2,421,623                      2,784,968                  4,082,255 الضريبة على القيمة املضافة135

                             2,412,252                      2,773,745                  4,061,356 الضريبة على القيمة املضافة13501

                                       9,371                             11,223                         20,899(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

                                 294,923                           337,532                      494,849 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

                                 120,805                          162,825                      267,374 رسوم على السيارات13901   

                                           531                                1,632                                769 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                                 167,640                          172,414                      225,564 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                                       5,000 رسم دخول بطريق البر13904

                                           947                                    661                            1,142(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

                                 691,562                          546,452                  1,055,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

                                 691,562                          546,452                  1,055,000 رسوم على االستيراد 141  

                                 691,562                          546,452                  1,055,000 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

(رسوم على االستيراد) غرامات 14108

                                     -                                  - رسوم الجمارك على التصدير 142  

 رسوم الجمارك على التصدير14201   

                                     -                                  - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

                                 445,322                          466,909                      704,195 االيرادات الضريبية االخرى  15 

                                 445,322                          466,909                      704,195 رسوم الطابع املالي 151  

                                 332,946                          349,895                      498,700 رسم طابع نقدي15101   

                                 109,169                          113,711                      201,300 رسم طابع اميري15102

                                       3,207                                3,303                            4,195(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

                                     -                                  - الرسم املقطوع152

 الرسم ااملنهي املقطوع15201

 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

 واردات التعمير15901 

                3,429,614    2,638,381        4,212,499 االيرادات غير الضريبية   2

2,246,119                              1,712,543                       2,581,242                   امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

                             1,973,309                       1,553,023                  2,315,516 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

                                 107,522                          101,823                      138,896 ايرادات كازينو لبنان26101   

                                       2,193                                2,999                            2,307 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                                 175,644                          219,555                      219,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                                    67,159                             26,131                         65,767 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                             1,620,295                      1,202,216                  1,889,147 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية تشرين األول 

2019
2020 قانون موازنة 

                                           346                                    299                                399 ايرادات استراحات26107

                                           150 ايرادات قطاع البترول26108

                                    61,640                             60,358                         60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                                    61,640                             60,358                         60,425(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                                 202,354                             94,279                      197,845 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

                                 199,130                             92,730                      193,642 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                                     -                                  - حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                                       3,224                                1,549                            4,203 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                                       8,816                                4,883                            7,456 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

                                       6,090                                4,712                            4,731 فوائد26901   

                                       2,726                                    171                            2,725 حاصالت االسهم الحكومية26902

                                 803,557                           690,803                  1,112,434 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

                                 552,503                          549,459                      820,629 رسوم ادارية 271  

                                    53,819                             54,713                         73,876 رسوم كتاب العدل27101   

                                    14,613                                9,926                         18,119 الرسوم القنصلية27102   

                                 217,664                          221,840                      261,279 رسوم االمن العام27103   

                                 193,964                          190,898                      383,387 رسوم السير27104   

                                    29,729                             27,293                         28,584 الرسوم القضائية27105   

                                    17,203                             16,985                         23,021 رسوم السوق27106   

                                    25,511                             27,804                         32,363(رسوم ادارية) غرامات 27108   

                                    52,471                             34,192                         51,430 عائدات ادارية 272  

                                  - واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                                           458                                    512                                467 رسوم املنائر27202   

                                       1,372                                1,160                            2,052 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                                    11,232                                4,664                         15,343 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                                       2,862                                2,855                            2,896 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                                    24,000                                     -                         12,500 رسوم املطارات27206   

                                    11,747                             22,273                         17,361 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                                2,100                                  -(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                           285                                    273                                289 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210

                                           515                                    355                                522 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                                    73,465                                2,347                      103,472 مبيعات 273  

                                       3,465                                2,347                            3,472 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

 حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                                    70,000                      100,000 ثمن لوحة عمومية27303   

 مبيعات اخرى27309   

                                 101,117                             76,100                       112,733 رسوم اجازات 274  

                                    85,140                             65,907                         96,940 رسوم اجازات عمل27401   

                                       5,118                                1,039                            5,158 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                           120                                       45                                121 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                                       2,041                                1,471                            1,149(رسوم اجازات) غرامات 27408

                                       8,698                                7,638                            9,365 رسوم اخرى على االجازات27409   

                                    24,001                             28,705                         24,170 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

                                                 6                                       13                                      3 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                              24                                       26                                   31 رسوم االحراج27902 



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية تشرين األول 

2019
2020 قانون موازنة 

                                       1,114                                8,845                                832(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                                    22,857                             19,821                         23,304 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                                    48,150                             30,642                         46,408 الغرامات واملصادرات  28 

                                    47,746                             30,332                         46,023 غرامات واحكام نقدية 281  

                                    47,746                             30,332                         46,000 غرامات سير28101   

                                     -                                   23 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                                              18                                       17                                   16 مصادرات 282  

                                              18                                       17                                   16 مصادرات28201 

                                           386                                    293                                 369 عقوبات 283  

                                           386                                    293                                369 عقوبات28301   

                                 331,788                           204,393                      472,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

                                 235,000                          178,500                      270,000 حسومات تقاعدية واقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  

                                 177,000                          167,385                      250,000 حسومات تقاعدية29101   

                                    58,000                             11,115                         20,000 اقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                                       57                                     -                                   56 حاصالت البريد 292  

                                              57                                     -                                   56 حاصالت البريد29201   

                                             -00 مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة 293 

 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

 موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

 موازنة املواصالت السلكية والالسلكية29303   

00 الهبات الجارية الداخلية 294  

 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

 هبات جارية من افراد في الداخل29402

 تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

017,170 الهبات الجارية الخارجية 295  

                                     - هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                             16,760 هبات جارية من منظمات دولية29502   

                                    410 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                                    96,731                                8,723                      202,359 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  

                                    30,000                                    453                         50,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                                       6,731                                7,212                            2,359 استردادات29902   

                                    60,000                                1,058                      150,000 ايرادات ناتجة عن معالجة االمالك البحرية29903

 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

18,782,966     13,475,136  13,395,988              

                    779,709        662,272        1,111,558 ايرادات خزينة مختلفة   3

                                 779,709                          662,272                  1,111,558 ايرادات الخزينة

 الذمم
 البلديات

 الودائع
 حسابات الغير االخرى

19,894,524     14,137,408  14,175,697              

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام



قانون موازنة 2020

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

                         9,966,374اإليرادات الضريبية1

                         3,429,614اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



قانون موازنة 2020

2020قانون موازنة 2019قانون موازنة بيان اإليراداتالرمز

                 4,835,805       4,322,609القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة5

                        4,835,805                        4,322,609القروض الداخلية56

                             4,835,805                             4,322,609سندات خزينة داخلية561

                                 4,835,805                                 4,322,609القروض الداخلية56101

-                               -القروض الخارجية57
-                                                -ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)



القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠٢٠إجمالي النفقات

٦٦٩،٥٨٦،٦٢٦مواد استھالكية١١

٢١٠،٠٣٠،٢٩٢خدمات استھالكية١٢

٥،١١٤،١٠٩،٨٣٤المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

١،٧٨٤،٢٤٦،٤٨٩التحويالت١٤

٤،٣٢٦،٩٥٥،٠٨٦منافع اجتماعية١٥

٥٩٦،٧٣٦،٤٨٠نفقات مختلفة١٦

٤،٧١٩،٦٣٦،٧٢٢النفقات المالية١٧

٣١٧،١٨٦،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨النفقات الجارية

١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨النفقات الجارية

اراضي٢٢١

٥٠،٠٠٠ابنية٢٢٢

٢،٦٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

٥،٣٢٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

٩٤،٩٩٨،٨٩١تجھيزات٢٢٦

١٨٤،٢٨٦،٥٠٠انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

١٦٧،٧٣٥،٦١٧صيانة٢٢٨

٣٨،٢٦٣،٩٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٤٩٣،٣٠٤،٩٠٨اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

٤٩٣،٣٠٤،٩٠٨االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

١٨،٢٣١،٧٩٣،٤٢٦المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨مجموع النفقات الجارية

٦٦٩،٥٨٦،٦٢٦ مواد استھالكية١١

٨،٤١٨،٠٣٨ لوازم مكتبية١١ ١

٧،٠٣٦،٢٩٩ قرطاسية للمكاتب١١١١

١،٠٩٩،٣٤٣ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٢٨٢،٣٩٦ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

١١٥،٣١٠،٤٤١ لوازم ادارية١١ ٢

١٤،٠٤٥،٢١٣ مالبس١١٢١

٨٤،٩٨٩،٤٢٤ نفقات تغذية١١٢٢

٦٢،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٤،٨٥٣،٧٦٨ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٣،٧٥٥،٣١٢ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

٧،٦٠٤،٧٢٤ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

١٧٥،٠١٣،٣٧٩ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

١٤٣،٤٥٧،٨٤٦ محروقات سائلة١١٣١

٤،٣٤٤،٤٧٣ زيوت وشحوم١١٣٢

٢٧،٢١١،٠٦٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

٢٨٦،٨٥٩،٩٥٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

٢٧٩،٩١٩،٨٥٠ ادوية١١٤١

٦،٩٤٠،١٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٤،٩١٧،٥٣٣ مبيدات١١ ٥

٤،٩١٧،٥٣٣ مبيدات١١٥١

٣،٥٦٧،٩٤٩ مواد زراعية١١ ٦

٥٦٢،٢٣٧ اسمدة١١٦١

٤٢٣،٧٥٠ مواد علفية١١٦٢

٢،٣٢٧،٠٤٢ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

٢٥٤،٩٢٠ مواد بيطرية١١٦٤

٦٠،٩٣٤،٠٩٢ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٢٩٦،٣٤٤ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٢٩،٠٧٧،٩٩٠ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٢٦،٧٧٧،٥٧٧ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٢،٧٨٢،١٨١ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

١٣،٤٢١،٦٦٠ لوازم متخصصة١١ ٨

١٣،٤٢١،٦٦٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،١٤٣،٥٨٤ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،١٤٣،٥٨٤ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٢١٠،٠٣٠،٢٩٢ خدمات استھالكية١٢

١٠٦،٠٧٤،٩٠١ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

٣٧،٦٥٦،٠٥١ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣١،٠٥٠،٠٠٠ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

٣٧،٣٦٣،٨٥٠ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٥،٠٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

٦،٤٦٥،٤٦١ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

٦،٤٦٥،٤٦١ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٢،٩٧٢،٢٣٢ بريد١٢ ٣

٢،٩٧٢،٢٣٢ بريد١٢٣١

٣٥،٦٥٩،٣٠٧ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢،٣٦٨،١٢٢ اعالنات١٢٤١

١٨،١٧٣،٧٣٥ مطبوعات١٢٤٢

٥،٦٣٤،٢١٩ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٢،٨٧٩،٥٧٦ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٦،٦٠٣،٦٥٥ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١،١٩٧،٨٣٨ تامين١٢ ٥

١،١٩٧،٨٣٨ تامين١٢٥١

١،٦٤٣،٢٤٥ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٦٤٣،٢٤٥ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٥٦،٠١٧،٣٠٨ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

٩٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٤٣،٢٢٣،٨٠٩ بدالت اتعاب١٢٩٢

١١،٨٩٣،٤٩٩ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٥،١١٤،١٠٩،٨٣٤ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٤،٤٥٤،٤٤٢،١٠٠ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٤،٩٦٩،٠٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٤،٣٩٨،٦٩٤،٣٢٠ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٤٠،٧٧٨،٧٨٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٤٨٠،٧٣٩،٢٢٨ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٥٢،٥٧٩،٨٤٩ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٤،٣٩٤،٣٥٩ اجور االجراء١٣٢٢

١،٤٥٩،٠٢٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٣٠٦،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

١٣٥،٨٠٨،٦٩٤ تعويضات١٣ ٣

١٤،٧٢٦،٠٠١ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٦٦،٤٣٠،٢٧٨ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٥٤،٦٥٢،٤١٥ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٦،١٢١،٨٩٢ مكافاءات١٣ ٥

٦،١٢١،٨٩٢ مكافاءات١٣٥١

٣٦،٩٩٧،٩٢٠ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣ ٩

٣٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

١،٧٨٤،٢٤٦،٤٨٩ التحويالت١٤

١،٢٨٤،١٣٤،١٢٧ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٤٩٣،١١٦،٩١١ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٥٦،٨٥٦،٨٥٥ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

٦٣٤،١٦٠،٣٦١ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٣٣١،٨٤٥،٢٥٤ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٢٩٣،٨٠٣،٠٠٤ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٣٧،١٦٩،٢٥٠ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

٨٧٣،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية١٤٤٥

مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٣٨،٢٦٧،١٠٨ االشتراكات١٤ ٦

٣٨،٢٤٢،١٠٨ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٢٥،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

٤،٣٢٦،٩٥٥،٠٨٦ منافع اجتماعية١٥

٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٢،٨٣٣،٣٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٢٣،٤٧٢،٢٧٠ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٢٣،٤٧٢،٢٧٠ تعويضات عائلية١٥٣١

٦٩٦،١٨٣،٥٠٨ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٨٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢،١٣٠،٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩،٣٥٩،٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١٢،٣٧٢،٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

٣٥٥،١٥٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

١٩٤،٧٩٧،٣٨٣ تقديمات مدرسية١٥٤٦
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القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٤،٦٢٣،١٢٥ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٢٢،٧٥٢،٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

٣٨٤،٢٧٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد١٥ ٦

٣١٦،٧٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١٥٦١

١٣،٩٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد النواب١٥٦٢

١٠،٨٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة١٥٦٣

٥،٦٣٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذھبية١٥٦٤

١،٩٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب١٥٦٥

٣١،٩٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية١٥٦٦

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

١،٤٤٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين١٥٦٨

١،٩٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى١٥٦٩

٤،٧٢٥،٣٠٨ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

١٢٦،٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤،٤٩٠،٣٠٨ تعويضات عائلية١٥٧٢

١٠٩،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥٧٣

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥٩٢

٥٩٦،٧٣٦،٤٨٠ نفقات مختلفة١٦

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٨،٦٠١،٦٣٥ نقل وانتقال١٦ ٣

٣،٨٢١،٣٢٢ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٤،٧٨٠،٣١٣ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

٩،٢٣٧،٠٤٥ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٤،٠١٣،٧٢٧ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٥،٢٢٣،٣١٨ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢
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القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٦١٨،٦٠٢ دراسات١٦ ٥

٦١٨،٦٠٢ دراسات١٦٥١

رديات١٦ ٦

رديات١٦٦١

٤٤٩،٣٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٤٤٩،٣٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٣،١٧٨،٢٩٨ نفقات شتى١٦ ٩

٤،٤١٨،٩٣٠ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

١٩٢،٢٢٢ شراء قطع فنية١٦٩٢

٨،٥٦٧،١٤٦ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٤،٧١٩،٦٣٦،٧٢٢ النفقات المالية١٧

١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨ فوائد على سندات خزينة خارجية١٧٢١

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٣١٧،١٨٦،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٣١٧،١٨٦،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٣١٧،١٨٦،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٤٩٣،٣٠٤،٩٠٨مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

اراضي٢٢١

اراضي٢٢١ ١

اراضي٢٢١١١

٥٠،٠٠٠ ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

٢،٦٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

١،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

١،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

١،١٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

١،١٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٥،٣٢٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٤،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٤،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١
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باالف الليرات

٢٠٢٠

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

٨٢٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

٨٢٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات المياه المبتذلة٢٢٤٤١

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥ ١

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥١١

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥ ٢

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥٢١

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥ ٣

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥٣١

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥ ٤

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥٤١

٩٤،٩٩٨،٨٩١ تجھيزات٢٢٦

٢،٨٠٨،٢٨٥ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٢،٨٠٨،٢٨٥ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

٦١،٢١٩،٢٨٩ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

٥٥،٧٩٧،٩٢٣ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

٩٥،٦٥٦ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

٥،٣٢٥،٧١٠ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٢٤،٤٨٥،٣١٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٢٤،٤٨٥،٣١٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٣،٩٣٥،٨٨٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٣،٩٣٥،٨٨٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

٧٦٩،٦٨٦ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

٧٦٩،٦٨٦ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

١،٧٨٠،٤٤١ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

١،٧٨٠،٤٤١ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

١٨٤،٢٨٦،٥٠٠ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

١١،٠٧٥،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

١١،٠٧٥،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

١٧،٤٥٤،٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٤،٥٨١،٥٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

١٢،٨٧٢،٥٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

٣٦،٥٠٨،٠٠٠ انشاء طرق٢٢٧ ٣

١٤،٥٠٠،٠٠٠ انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

١٥،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

٧،٠٠٨،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٣٥،٤٧٧،٠٠٠ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

١٩،٧٣٢،٠٠٠ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

٣،٥٧٥،٠٠٠ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

٢،٢٥٠،٠٠٠ انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

٩،٩٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٢،٦٦٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٩٥٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

١،١٢٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

٥٩٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٨١،١١٢،٥٠٠ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

٣،١١٢،٥٠٠ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

١٨،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

١٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

١٦٧،٧٣٥،٦١٧ صيانة٢٢٨

١٠،٢٥٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

١٠،٢٥٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١
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٣٥،١٨٧،٦٨١ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

١١،٠٩٤،٧٨١ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

٢٢،٧٤٢،٩٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

١،٣٥٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٧٠،٩٦٦،٤٠٠ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٤٠،٤٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

١٦،١٦٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

٦،٤٠٠ صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

١،٤٣٦،٨٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٤٢٠،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

١٦٢،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

٧٥٠،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١٠٤،٨٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

٣،٢٠٠ صيانة االنشاءات الكھربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكھربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكھربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣

٣،٢٠٠ صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

١٣،٧٠٢،٥٩٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

١٣،٧٠٢،٥٩٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

٩،١٦٨،٨٦١ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

٩،١٦٨،٨٦١ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٢٤،٨٦٧،٩٧٤ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٢٤،٨٦٧،٩٧٤ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٢،١٥٢،١٠٨ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٢،١٥٢،١٠٨ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٣٨،٢٦٣،٩٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٣٨،٢٦٣،٩٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

١١٠،٨٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١
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٢،٠٣٥،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٣٦،١١٧،٥٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

١٨،٢٣١،٧٩٣،٤٢٦المجموع العام
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٥،٩٩٣،٥٨٤،٨٨٩٦١،٣٩٨،٣١٦ ٦،٠٥٤،٩٨٣،٢٠٥السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١٠٩،٣٤٢،٨٠٨٦،٣٥٢،١٢٣ ١١٥،٦٩٤،٩٣١الھيئات التنفيذية والتشريعية

١١،٠٢٥،٨٥٠١،٦٧٥،١٩٣ ١٢،٧٠١،٠٤٣رئاسة الجمھورية١١١

١٧،٠٤٥،٦٦٦٢،٦٢٢،٩٠١ ١٩،٦٦٨،٥٦٧رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٥٨،٨٧٨،٠٠٠١،٩٢٠،٠٠٠ ٦٠،٧٩٨،٠٠٠مجلس النواب١١٣

١،٤٦١،٠٤٨١٥،٧٢٨ ١،٤٧٦،٧٧٦المجلس الدستوري١١٤

٩،٤٣١،٨٦٨٢٨،٥٦١ ٩،٤٦٠،٤٢٩ديوان المحاسبة١١٥

١١،٥٠٠،٣٧٦٨٩،٧٤٠ ١١،٥٩٠،١١٦إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٤٠٨،٣١٩،١٩٣٤٩،٩٢١،٧٨٨ ٤٥٨،٢٤٠،٩٨١الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

١٤٩،٧٨٩،٩٧٥٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٧٩،٧٨٩،٩٧٥الشؤون االقتصادية١٢١

٤،١٧١،٨١٩٣٥٠،٤٠٢ ٤،٥٢٢،٢٢١تخطيط واحصاء١٢٢

١٩٨،٨١٠،١٦٦١٦،٣٠٦،٥٢٦ ٢١٥،١١٦،٦٩٢شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٥٥،٥٤٧،٢٣٣٣،٢٦٤،٨٦٠ ٥٨،٨١٢،٠٩٣الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١٧٠،٠٧٧،٢٠٩٤،٠٠٥،٦٤٠ ١٧٤،٠٨٢،٨٤٩الشؤون الخارجية

١٧٠،٠٧٧،٢٠٩٤،٠٠٥،٦٤٠ ١٧٤،٠٨٢،٨٤٩الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٢٠،٨٩٦،٠٢٥١٢٦،٨٠٢ ٢١،٠٢٢،٨٢٧الخدمات العامة

٧،٢٣٦،٨٤٩٤٧،٠٢٦ ٧،٢٨٣،٨٧٥وظيفة عامة١٤١

١١،٦٩٣،١٧٦٧٩،٧٧٦ ١١،٧٧٢،٩٥٢مراقبة إدارية١٤٢

١،٩٦٦،٠٠٠ ١،٩٦٦،٠٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٨،٨٠١،٤٠٠ ٨،٨٠١،٤٠٠بحوث اساسية

٨،٨٠١،٤٠٠ ٨،٨٠١،٤٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٣،٤٦١،٣٣٩٤٢٣،٠٤٥ ٣،٨٨٤،٣٨٤بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٣،٤٦١،٣٣٩٤٢٣،٠٤٥ ٣،٨٨٤،٣٨٤بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧١٢،٩٦٥،٢٨٤٥٦٨،٩١٨ ١٣،٥٣٤،٢٠٢ادارة عامة غير المصنفة

١٢،٩٦٥،٢٨٤٥٦٨،٩١٨ ١٣،٥٣٤،٢٠٢األحوال الشخصية١٧٢

١٨٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢ ٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢عمليات الدين العام

٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢ ٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢عمليات الدين العام١٨٠

١٩٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩ ٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩ ٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢،٣٦٤،٧٤٤،٠٠٣٥٦،٢٢٨،١٩٣ ٢،٤٢٠،٩٧٢،١٩٦الدفاع٢

٢١٢،٣٦٤،٦٩٦،١٧٧٥٦،٢٢٥،٢٥٣ ٢،٤٢٠،٩٢١،٤٣٠الدفاع العسكري

٢،٣٦٤،٦٩٦،١٧٧٥٦،٢٢٥،٢٥٣ ٢،٤٢٠،٩٢١،٤٣٠الدفاع العسكري٢١٠

٢٥٤٧،٨٢٦٢،٩٤٠ ٥٠،٧٦٦الدفاع (غير مصنفة)

٤٧،٨٢٦٢،٩٤٠ ٥٠،٧٦٦الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١،٤٥٣،٢٧٣،٩٠٠٨٠،٥٦٢،٤٧٣ ١،٥٣٣،٨٣٦،٣٧٣التنظيم واالمن العام٣

٣١٩٠٩،٢٤٨،٨٥٣٦٥،٢٢٤،١٥٠ ٩٧٤،٤٧٣،٠٠٣خدمات الشرطة

٢،٧٠٨،١٩٥٢٦٠،٠٥٠ ٢،٩٦٨،٢٤٥خدمات الشرطة٣١٠

٩٠٦،٥٤٠،٦٥٨٦٤،٩٦٤،١٠٠ ٩٧١،٥٠٤،٧٥٨تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٣٢٧١،٥٦٨،٢٤٢ ٧١،٥٦٨،٢٤٢الحماية المدنية
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٧١،٥٦٨،٢٤٢ ٧١،٥٦٨،٢٤٢الحماية المدنية٣٢١

٣٣١١٦،٦٣١،٢٦٤٧٢٣،٣٤٢ ١١٧،٣٥٤،٦٠٦العدل

١١،٩٤٣،٣٤٤١٥٤،٦٥٨ ١٢،٠٩٨،٠٠٢العدل٣٣٠

٦،١٢٦،١٣٤٥٥،٤٤٥ ٦،١٨١،٥٧٩مجلس شورى الدولة٣٣٢

٧٧،٩٣٨،٢٠٢٣٧٧،٢٥٧ ٧٨،٣١٥،٤٥٩المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٧٩٧،٥٣٢٣٥،٩٦٥ ٨٣٣،٤٩٧المحاكم الخاصة٣٣٦

١٩،٨٢٦،٠٥٢١٠٠،٠١٧ ١٩،٩٢٦،٠٦٩المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤١٨،٣٦٨،٠٠٠٥،٢٣٣،٤٠٠ ٢٣،٦٠١،٤٠٠ادارة تأديبية

١٨،٣٦٨،٠٠٠٥،٢٣٣،٤٠٠ ٢٣،٦٠١،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

٣٦٣٣٧،٤٥٧،٥٤١٩،٣٨١،٥٨١ ٣٤٦،٨٣٩،١٢٢التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٣٣٧،٤٥٧،٥٤١٩،٣٨١،٥٨١ ٣٤٦،٨٣٩،١٢٢التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٤٦،٦٧٩،٤٠٣١٨٤،٤٠٨،٨٠٠ ٤٣١،٠٨٨،٢٠٣الشؤون االقتصادية٤

٤١٢٣،٦٨٠،٠٠٧٥٨٦،٦٢٦ ٢٤،٢٦٦،٦٣٣االقتصاد العام

١١،٠٦٦،٣٠١١٠٤،٢٢٥ ١١،١٧٠،٥٢٦االقتصاد العام٤١١

١٢،٦١٣،٧٠٦٤٨٢،٤٠١ ١٣،٠٩٦،١٠٧العمالة٤١٢

٤٢٥١،٧٥٨،٨٣٠٣،٠٣٠،٤٧١ ٥٤،٧٨٩،٣٠١الزراعة

٣٢،١٥٠،٧٨٩٢،٥٤٢،٤٢٤ ٣٤،٦٩٣،٢١٣الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٣٦٠،٠٠٠ ٣٦٠،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٦،٧٦٤،٠٤١٦٣،٠٤٧ ١٦،٨٢٧،٠٨٨تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢،٤١٨،٧٥٠ ٢،٤١٨،٧٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٦٥،٢٥٠٤٢٥،٠٠٠ ٤٩٠،٢٥٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

ادارة وتنمية قطاع الصيد البري٤٢٣٢
٤٣٢٣،٤٨١،١٩٣١٧،٨١٢،٢٧٠ ٤١،٢٩٣،٤٦٣الطاقة

٥،٢٧٥،٧٣٨١٠،٩٤٧،٦٠٠ ١٦،٢٢٣،٣٣٨الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

١٨،٢٠٥،٤٥٥١،٦٢٤،٦٧٠ ١٩،٨٣٠،١٢٥الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

٥،٢٤٠،٠٠٠ ٥،٢٤٠،٠٠٠المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

المصادر الجديدة للكھرباء٤٣٥٢
٤٤٧،٩٨١،٥٦٩٧٤،٥٥٣ ٨،٠٥٦،١٢٢الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

٧،٩٨١،٥٦٩٧٤،٥٥٣ ٨،٠٥٦،١٢٢ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٥٥،٩٢٦،٠٢٨١٣٤،٨٤٧،٩٨١ ١٩٠،٧٧٤،٠٠٩النقل

٢،٠٠٨،٧٦٨٢٥،٢٢٠ ٢،٠٣٣،٩٨٨النقل٤٥٠

١٤،٧٩٩،٥١٢١١٨،٢٠٠،١٦٣ ١٣٢،٩٩٩،٦٧٥أشغال الطرق٤٥١٢

٢،٩٠٤،٦٨٣١١،٨٩٤،٥٨٠ ١٤،٧٩٩،٢٦٣الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢
١٦،٢٠٦،٠٦٥ ١٦،٢٠٦،٠٦٥الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

٢٠،٠٠٧،٠٠٠٤،٧٢٨،٠١٨ ٢٤،٧٣٥،٠١٨الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٥،٣١٨،٦٤٣١١،٤٦٤ ٥،٣٣٠،١٠٧االتصاالت

٥،٣١٨،٦٤٣١١،٤٦٤ ٥،٣٣٠،١٠٧ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧٥٠،٦١٨،٣٣٠٢٨،٠٤٥،٤٣٥ ٧٨،٦٦٣،٧٦٥فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

٥٠٤،٩٠٠ ٥٠٤،٩٠٠االعمال الحرفية٤٧٤
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١٤،٩٧٨،٤٣٠٤٥،٤٣٥ ١٥،٠٢٣،٨٦٥ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢
٣٥،١٣٥،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ٦٣،١٣٥،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٦،٥٣٧،٨٠٠ ١٦،٥٣٧،٨٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٦،٥٣٧،٨٠٠ ١٦،٥٣٧،٨٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤
بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥

٤٩١١،٣٧٧،٠٠٣ ١١،٣٧٧،٠٠٣شؤون إقتصادية غير مصنفة

١١،٣٧٧،٠٠٣ ١١،٣٧٧،٠٠٣شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٣٥،٢٧٠،٥٢٥١٠،٥٨٩،٥٣٠ ٤٥،٨٦٠،٠٥٥حماية البيئة٥

٥١٢٧،١٠٠،٦٦٢ ٢٧،١٠٠،٦٦٢ادارة النفايات

٢٧،١٠٠،٦٦٢ ٢٧،١٠٠،٦٦٢ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٥٥١،٨٨٤،٥٦٩ ١،٨٨٤،٥٦٩بحوث وإنماء في مجال حماية البيئة

١،٨٨٤،٥٦٩ ١،٨٨٤،٥٦٩ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٥٦٦،٢٨٥،٢٩٤١٠،٥٨٩،٥٣٠ ١٦،٨٧٤،٨٢٤حماية البيئة

٦،٢٨٥،٢٩٤٦٨٩،٥٣٠ ٦،٩٧٤،٨٢٤االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٩،٩٠٠،٠٠٠ ٩،٩٠٠،٠٠٠حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

١٥،٧٣٢،٢٢٣٢٤،٩٧٩،٥٣٤ ٤٠،٧١١،٧٥٧االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٢،٥٥٦،٦٧٩٢٤،٥٨٢،٢٠١ ٢٧،١٣٨،٨٨٠االمداد بالمياه

٢،٥٥٦،٦٧٩٢٤،٥٨٢،٢٠١ ٢٧،١٣٨،٨٨٠االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٣،١٧٥،٥٤٤٣٩٧،٣٣٣ ١٣،٥٧٢،٨٧٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٣،١٧٥،٥٤٤٣٩٧،٣٣٣ ١٣،٥٧٢،٨٧٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٦٨٤،٨٥٧،٨٠٩١،٢٩٢،٣٤٠ ٦٨٦،١٥٠،١٤٩الصحة٧

٧٢١٧١،٨٤٣٤،٢١٠ ١٧٦،٠٥٣العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

١٧١،٨٤٣٤،٢١٠ ١٧٦،٠٥٣المختبرات٧٢٥

٧٣٤٧٤،٠١٢،٥٠٠ ٤٧٤،٠١٢،٥٠٠خدمات االستشفاء

١٤،٤١٠،٠٠٠ ١٤،٤١٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠ ٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١،٨٧٠،٠٠٠ ١،٨٧٠،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٢،٢٣٢،٥٠٠ ١٢،٢٣٢،٥٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٥،٤٠١،٠٨٠ ١٥،٤٠١،٠٨٠الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٢٨٣،٥٠٠ ٢٨٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

١٣،٣٧٧،٧٣٤ ١٣،٣٧٧،٧٣٤خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١،٠٤٥،٠٠٠ ١،٠٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١،٠٤٥،٠٠٠ ١،٠٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦١٩٤،٢٢٧،٣٨٦١،٢٨٨،١٣٠ ١٩٥،٥١٥،٥١٦الصحة غير المصنفة

١٩٤،٢٢٧،٣٨٦١،٢٨٨،١٣٠ ١٩٥،٥١٥،٥١٦الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٠٣،٣٦١،٦٣١٧،٦٨٠،٦١٣ ١١١،٠٤٢،٢٤٤األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١١،٣٣٠،٨٨٣٧٠،٠٢٣ ١١،٤٠٠،٩٠٦األديان
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١١،٣٣٠،٨٨٣٧٠،٠٢٣ ١١،٤٠٠،٩٠٦اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

الخدمات المجتمعية٨٢

النقابات٨٢١
٨٣١٢،٤١٤،٧٦٦٩٨،٦٥٠ ١٢،٥١٣،٤١٦الخدمات الترفيھية والرياضية

٧،١٢٠،٩٦٦٩٨،٦٥٠ ٧،٢١٩،٦١٦االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٥،٢٩٣،٨٠٠ ٥،٢٩٣،٨٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٣٨،٣٢٣،٠٦٤٥،٥٠٠،٦٠٢ ٤٣،٨٢٣،٦٦٦الخدمات الثقافية

٤،٣٢٣،٦٤٣١،٦٠٣،١٢٦ ٥،٩٢٦،٧٦٩اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٣٣،٩٩٩،٤٢١٣،٨٩٧،٤٧٦ ٣٧،٨٩٦،٨٩٧....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٤٠،٨٩٢،٩١٨٢،٠١١،٣٣٨ ٤٢،٩٠٤،٢٥٦خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

١٥،٩١٤،٨٠٩١٣٤،٨١٣ ١٦،٠٤٩،٦٢٢بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

٦،٨٠٨،٢٠٩١،٨٧٦،٥٢٥ ٨،٦٨٤،٧٣٤تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٨،١٦٩،٩٠٠ ١٨،١٦٩،٩٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

١،٩٠٦،٣٢٣،٩٥٠١٦،٠٢٥،٧٩٣ ١،٩٢٢،٣٤٩،٧٤٣التعليم٩

٩١٧٦١،٥٢٧،٠٠٠٩٨٣،٧٥٠ ٧٦٢،٥١٠،٧٥٠الحضانة والتعليم االبتدائي

٧٦١،٥٢٧،٠٠٠٩٨٣،٧٥٠ ٧٦٢،٥١٠،٧٥٠التعليم األساسي٩١٢

٩٢٦١٠،١٥٦،٩٠٦٧٢٨،٣٣٠ ٦١٠،٨٨٥،٢٣٦التعليم الثانوي

٣٦٠،٣٤٨،٦٠٠٣١٢،٠٥٠ ٣٦٠،٦٦٠،٦٥٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٤٩،٨٠٨،٣٠٦٤١٦،٢٨٠ ٢٥٠،٢٢٤،٥٨٦التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٧٦،٥٦١،٥٠٤١١،٢٨١،٦٢٠ ٣٨٧،٨٤٣،١٢٤التعليم الجامعي

٣٧٦،٥٦١،٥٠٤١١،٢٨١،٦٢٠ ٣٨٧،٨٤٣،١٢٤التعليم الجامعي٩٤١

٩٥٢١،٥٥٧،٢٧٠ ٢١،٥٥٧،٢٧٠تعليم غير محدد بالمستوى

٣،١٨٢،٢٧٠ ٣،١٨٢،٢٧٠برامج تعليمية للراشدين٩٥١

١٨،٣٧٥،٠٠٠ ١٨،٣٧٥،٠٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠بدل نقل التالمذة٩٦١

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١
٩٨١٣٥،٨٩٣،٥٢٠٣،٠٣٢،٠٩٣ ١٣٨،٩٢٥،٦١٣تعليم غير مصنف

١٣٥،٨٩٣،٥٢٠٣،٠٣٢،٠٩٣ ١٣٨،٩٢٥،٦١٣تعليم غير مصنف٩٨١

٤،٩٣٤،٦٦٠،١٨٥٥٠،١٣٩،٣١٦ ٤،٩٨٤،٧٩٩،٥٠١الحماية االجتماعية١٠

١٠١٦٩٥،٩٧٦،٥٥٣ ٦٩٥،٩٧٦،٥٥٣المرض والعجز

٦٨٥،٦٧٩،٠٥٣ ٦٨٥،٦٧٩،٠٥٣المرض١٠١١

١٠،٢٩٧،٥٠٠ ١٠،٢٩٧،٥٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٢،٩٩٢،٣٥٤،٩٩٢٧٠،٨١٦ ٢،٩٩٢،٤٢٥،٨٠٨الشيخوخة

٨،٩٦٤،٩٩٢٧٠،٨١٦ ٩،٠٣٥،٨٠٨الحماية االجتماعية١٠٢١
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٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠ ٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠الناجين

١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٥٨،٣١٣،١٧٨ ١٥٨،٣١٣،١٧٨العائلة واألطفال

١٥٦،١٦٦،٥٧٨ ١٥٦،١٦٦،٥٧٨تقديمات عائلية١٠٤١

٤٨٩،٦٠٠ ٤٨٩،٦٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٦٥٨،٠٠٠ ٦٥٨،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٨٦٧،٠٠٠ ٨٦٧،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٣٣،٨٨٩،٨٠٨٣٠،٠٦٨،٥٠٠ ٦٣،٩٥٨،٣٠٨االنفاء االجتماعي

٢٢،٧١١،٣١٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٢،٧١١،٣١٣حماية اجتماعية١٠٧١

١١،١٧٨،٤٩٥٦٨،٥٠٠ ١١،٢٤٦،٩٩٥المھجرين١٠٧٢

١٠٨٨٤١،٥٠٠ ٨٤١،٥٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

٨٤١،٥٠٠ ٨٤١،٥٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩٤٠،٩١٢،١٥٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٦٠،٩١٢،١٥٤حماية اجتماعية غير مصنفة

٩٤٠،٩١٢،١٥٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٦٠،٩١٢،١٥٤حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨٤٩٣،٣٠٤،٩٠٨ ١٨،٢٣١،٧٩٣،٤٢٦المجموع العام



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٨،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٦١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩٠،٠٠٠مالبس١

٥٣٨،٢٠٠نفقات تغذية٢

٣١،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٤،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٥٥،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٣،٥٠٠مبيدات١

١٣،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١٣،٥٠٠اسمدة١

١١٩،٦٧١بذور ونصوب وشتول٣

١٣٣،١٧١ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٦،٩٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣،٥٣٩نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٨٧٥،٥١٩ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٢١٨،٢٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٨٨٤بريد١

١،٨٨٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٥١١اعالنات١

١٠٠،٤٤٠مطبوعات٢

٩٠٣،٩٦٠اعياد وتمثيل٣

١١٧،١٨٠عالقات عامة اخرى٩

١،١٢٤،٠٩١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٣٣،٩٢٠تامين١

١٣٣،٩٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،١٤١،٦٦٠بدالت اتعاب٢

٣٣٤،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٤٧٦،٤٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٩٦١،٣٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٠٠٠،٠٠٠المستشارون٤

٢،٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥٤،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٣٧،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣١،٥٠٠مكافاءات١

٣١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،١٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٠٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٥٢٥،٤٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٥٧٠،٤٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩١٩،٤٨٥نفقات شتى متنوعة٩

٩١٩،٤٨٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٦٩٢،٤٠٥مجموع البند  رقم

١١١ ١١،٠٢٥،٨٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١١،٠٥٥،٨٥٠ ١ مجموع الفصل رقم

١١،٠٥٥،٨٥٠ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٠٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٤٠،٠٠٠مالبس١

٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٨٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٧،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١،٨٦٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،١٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٣١٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٠٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٩٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٩٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

٣٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٦٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٦٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٨٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٢١٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٢١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٩٤٨،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٢،٤٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٢،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٤،٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣،٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٧٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٨،٩٧٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٦٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦٩٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١،٦٤٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨٠،٠٠٠دراسات١

١٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٠٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٢٤٥،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٥٨،٨٧٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٨٧٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٨٧٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

١٣،٩٥٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد النواب٢

١،٩٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب٥

١٥،٨٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٧٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٦،٧٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٦،٦٤٨،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٧٦،٦٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤،٩٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١٥٩،٩٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩٨،١٠٠مالبس١

٥٤٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠٨،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٨١،٢٥٠محروقات سائلة١

٢٨١،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧،٦٥٠مبيدات١

٧،٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢،٢٩٥اسمدة١

١٤،٥٣٥بذور ونصوب وشتول٣

١٦،٨٣٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٦٧،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٧٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،١٢٨،٨٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٧،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣٤٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٢،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٢،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٨٠٠اعالنات١

١،٧٥٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٦٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،١٩٧،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢١،٦٠٠تامين١

٢١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٠،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٢٠،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٣٥،٥٨٠بدالت اتعاب٢

٨١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،١٤٥،٥٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٧٦٦،٣٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٤٢،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٠٤٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٩٢١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٢،٧٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٨،٠٠٠مكافاءات١

٦٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٩٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٣٥٠،٤٨١مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٣٤،٨٦٥ ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض المخابرات الھاتفية 

٧١٦،٨٥٠ ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١،٣٠٣،٣٩٤ ـ  مساعدة لدعم مشروع تعزيز قدرات مقررات مجلس الوزراء 

١٩٥،٣٧٢ ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

٢،٣٥٠،٤٨١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٣٥٠،٤٨١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٠٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣٤٢،٩٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨،٠٠٠دراسات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٢،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٧٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٨٢،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ١٧،٠٤٥،٦٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٧٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٧٠٠،٠٠٠ ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٧٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٥٨،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٦٥٨،٠٠٠ ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٦٥٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٥ ٦٥٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٣،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٥،٦٣٤،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذھبية٤

٤٥٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين٨

٦،٠٨٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦،٠٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٦،٠٩٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤،٥٩١،١٦٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١١،١٩٣قرطاسية للمكاتب١

١٦،٠٣٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩،٩٢٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٢لوازم ادارية اخرى٩

١١،٧٠٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٦،٢٠٠محروقات سائلة١

١٦،٢٠٠ 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

٢،٨٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١٤،٣٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧٢،٢٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٠٦،٢٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠٣،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،١٠٩،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢،٤٤٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢،٤٤٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٥٩١بريد١

٣،٥٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٦٨اعالنات١

١٨،٧٢٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣١،٧٨٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٤٢٠تامين١

٣،٤٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٣،٤٨٥بدالت اتعاب٢

١١٦،٨٩٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٨٠،٣٧٧ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٣٥١،٣٢١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،١٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،١٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٦٠،٨٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٦٦،٨٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٣٠،٧٢٠مكافاءات١

١٣٠،٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧،٧٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٦٠٢نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٦٠٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨،١٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،١٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٨،٧٤٢مجموع البند  رقم

١١٥ ٩،٤٣١،٨٦٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٩،٥١٣،٨٦٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٧،٠٢٥قرطاسية للمكاتب١

١٠،٢٦٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٩٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٥٩،٢١٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٣،٣٤٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٦٥لوازم ادارية اخرى٩

٣٥،٩١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٧،٣١٥محروقات سائلة١

١٧،٣١٥ 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

٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٣٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣٧،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٥٠،١٣٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٠٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢،٤٤٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢،٤٤٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٢٦٠اعالنات١

٤٢،٧٥٠مطبوعات٢

١٤،٩٦٣اعياد وتمثيل٣

٦٧،٩٧٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،٥٥٠تامين١

٨،٥٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٦١،٩٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،١٧٩،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،١٧٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٥١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩١،٠٠٠اجور االجراء٢

١٣٦،٠٢٠اجور المتعاملين٣

٨٧٨،٠٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠١،٣٧٢تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٣٤٧،٣٧٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٧،٠٠٠مكافاءات١

٥٧،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٤٦١،٣٩٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥١،٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٦٣نقل وانتقال في الخارج٢

٨٣،٣٦٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٢٠٧وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٢٠٧ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٩٩رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٩٨٥نفقات شتى متنوعة٩

٦،٥٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٣،١٥٤مجموع البند  رقم

١٤١ ٥،٤٦٦،٦٤٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٢،٩٥٠تقديمات مدرسية٦

٢٢،٩٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢،٩٥٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٢،٩٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٥٤٩،٥٩٩ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٦٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٧،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١١،١١٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٨٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٧،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦،٨٤٠محروقات سائلة١

٦،٨٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٤٧،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٩،٠٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٤١،٥٣٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٠٤١،٥٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢،٤٤٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢،٤٤٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٤١٣بريد١

٦،٤١٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،١٠٠اعالنات١

١٢،٨٢٥مطبوعات٢

٤،٩٥٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٢٦عالقات عامة اخرى٩

٢٦،٩٠١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٥٠٠تامين١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٧،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٥١،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٣٥٥،٩٨٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٨٨١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٨٨١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٥٩،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٩٦٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٧٧،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٤١٥،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٢٨،٠٠٠مكافاءات١

٢٢٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٤٨٦،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٢٦،٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٢٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٥٣٩وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٥٣٩ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٤٧٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٣٥،٧٥٩مجموع البند  رقم

١٤٢ ١٠،٧٩٧،٦٣٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٩١٧،٦٣٨ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،١٦٥قرطاسية للمكاتب١

٤،١٠٤كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٥٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٣٢١ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦،٥٦٧لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٦٦٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٧٤٥مبيدات١

١،٧٤٥ 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

١١ ٢١٦،١٣٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٤٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١،٢٨٦صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١،٢٨٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٢٨٣بريد١

١،٢٨٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،١٠٤اعالنات١

١٠،٢٦٠مطبوعات٢

٥،١٣٠اعياد وتمثيل٣

١٩،٤٩٤ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦،٨٤٠تامين١

٦،٨٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٨٧،٤٠٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،١٧٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،١٧٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٦،٥٠٠اجور االجراء٢

١٦٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢١،٩٢٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧٩،٣٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠١،٣٠٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٥٦٠مكافاءات١

٤،٥٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٥٤٥،٣٦٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٥،١٣٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،١٣٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،١٨٢نفقات شتى متنوعة٩

٧،١٨٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢،٣١٢مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢،٩٦١،٢١٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

١٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١٨،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١١٨،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠٧٩،٧١٧ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٩٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٦٥لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩،١١٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٤،٩٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٧٠٠مبيدات١

٢،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٦،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨٨،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٩٢،٠١٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٠٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٨٤٨بريد١

٣،٨٤٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٢٧٥اعالنات١

١٥،٣٩٠مطبوعات٢

١،٢٨٣اعياد وتمثيل٣

٢٠،٩٤٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٤٨،٠٤٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤،٦٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٦٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٣٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٣٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٣،٩٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٧،٧٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٧٦٠مكافاءات١

١٩،٧٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٥٤٤،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠،٥٢٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠،٥٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،١٨٢نفقات شتى متنوعة٩

٩،٨٨٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٠،٤٠٢مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٦،٣١٤،٩٦٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٥٨٠،٩٦٣ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٤٧٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٨٣لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٤٥٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١١،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٤٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١١١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٢٩،٠٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١١٢،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣،٨٤٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣،٨٤٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٢٦بريد١

١،٠٢٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٧٧٢اعالنات١

٨،٥٥٠مطبوعات٢

٢،٥٦٥اعياد وتمثيل٣

١٦،٨٨٧ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣٤،٢٦١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٧٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٤٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٠٥٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٣،٠٥٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٨٠٠مكافاءات١

٣،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٥٠،٨٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٩٨٥نقل وانتقال في الداخل١

٥،٩٨٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٩٨٥مجموع البند  رقم

٨١٠ ١،٦٢٩،١٥٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٨٦،٦٥٧ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٧٣٢لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٣٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٦٤مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٦٤٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٧٢٨نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٩،٢٣٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٣،٩٦٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٧٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٨،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،١٤٥،١٩٩رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،١٤٥،١٩٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٣١،٩٠١اجور االجراء٢

١٣١،٩٠١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٥٦٠مكافاءات١

٤،٥٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٣٨٢،٠٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٦٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢،٥٠٨،٠٢٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٠،٤٩٦تعويضات عائلية١

٨٠،٤٩٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٥،٤٩٦مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٥،٤٩٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٠٤،٥٢٠ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،٠٩٣قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٧٣كتب ومراجع وصحف٢

٥،٥٠٢لوازم مكتبية اخرى٩

٢٥،٤٦٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٢،٦٨٢لوازم ادارية اخرى٩

١٠٤،٧٨٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٩،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٢،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣٧،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٦٧،٩٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٨١،٥٧٤ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٨١،٥٧٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٣٩٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٣٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٥٩١بريد١

٣،٥٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٥٢اعالنات١

٢١،٥٨٩مطبوعات٢

١،٢٨٣اعياد وتمثيل٣

٢٤،٩٢٤ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥١،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥١،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٧٦،٧٧٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٠٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٠٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٦،٧٥٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٢٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١،٦٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦١،٣٥٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٦٤٠مكافاءات١

١٠،٦٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٠٢٦،٩٩٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٩،٩٢٥نقل وانتقال في الداخل١

٢٩،٩٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٧٩٦رسوم وضرائب مختلفة١

١٧،٩٥٥نفقات شتى متنوعة٩

١٩،٧٥١ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٩،٦٧٦مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٧،٢٢١،٤٠٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٤٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٤٨٤،٤٠٤ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٤٢٠قرطاسية للمكاتب١

١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٣١٥لوازم مكتبية اخرى٩

٥،١٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١١،٩٧٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،١٣٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٧١٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨،٨١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٦٣٠محروقات سائلة١

٩،٦٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧٢مبيدات١

٧٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٧٢٠اسمدة١

٧٢بذور ونصوب وشتول٣

٧٩٢ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٧،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٢،٢٧٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥،٧٦٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥،٧٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩٠٠بريد١

٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٠اعالنات١

٣،٠٦٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٥،٨٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٦٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨،٦٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢١،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٩١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٩١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٤١،٦٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،٦٠٠مكافاءات١

٥،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٣٨،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٣٥٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٣٠٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٠٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠٧٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٧٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٧٢٥مجموع البند  رقم

٨١٠ ٥٣٦،٤١٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٥٢،٤١٤ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٣٦لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٠١٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٧،٣٨٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨،١٨٨ 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

٢،٦٤٦نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٣،٠٤٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩١،٢٥٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٤٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٤٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،١٢٤بريد١

٢،١٢٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٥٠اعالنات١

١٠،٨٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

١٤،٨٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٧٠،٦٧٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٤،١٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٨٤،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٦،٧٥٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٢٥،٩٥٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧،٦٠٠مكافاءات١

٧،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٧١٧،٦٥٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٥،١٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٣،٢١٤،٦٨٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٩٨،٦٨٥ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،١٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٠٥٢لوازم ادارية اخرى٩

٢،٠٥٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥١٣محروقات سائلة١

٥١٣ 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

٩٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٣،١٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١،٨٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٦،٧٢٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٦،٧٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥١٣بريد١

٥١٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٦٣اعالنات١

٢،٦٦٨مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٨٤عالقات عامة اخرى٩

٦،١١٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،١٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٧،٣٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٣٠١تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٣،١٠١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٤٣٢مكافاءات١

٢،٤٣٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩١٢،٥٣٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان 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

نفقات شتى٩

١،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٣٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٩٨٧،٩٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٦٣،٨٠٠تعويضات عائلية٢

٦٣،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٦،٨٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٦،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٥٤،٧٦٦ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٨٦كتب ومراجع وصحف٢

١٢٩لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٩١٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،١٣٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٧٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٢٠٠محروقات سائلة١

٧،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٣٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٣٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١،٧٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٥،٨٣٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٠،٦٨٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٧،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٧،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩٠٠بريد١

٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٥٥اعالنات١

١،٧١٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٧١٠عالقات عامة اخرى٩

٨،٧٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،١٧٠تامين١

١،١٧٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣٢٢استئجار سيارات واليات١

٣٢٢ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٨،٢٦٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٠٠٠اجور االجراء٢

١٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٧،٣٨٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤١،٣٨٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٠٠٠مكافاءات١

١٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٧٠،٣٨٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٩٠٠دراسات١

٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٨٩٥،٥٣٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٠٥،٥٣٨ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٣٨٤قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٧٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٧٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٩،٥٣٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢١،٣٧٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٨٧٤لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٢٤٩ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٣٠٩مبيدات١

١،٣٠٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٤،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢١،٧٩٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٨٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٢٦٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٢٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٥٩١بريد١

٣،٥٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٨٤٠اعالنات١

١٣،٦٨٠مطبوعات٢

٢،٧٣٦اعياد وتمثيل٣

٢٣،٢٥٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٩٢٥استئجار سيارات واليات١

١،٩٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٩٠٠بدالت اتعاب٢

٦٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٤،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٨٨،٩٣٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٧٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢١٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥٠،٨٢٣تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣١،٨٢٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٢،٨٠٠مكافاءات١

٢٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٢٧٠،١٢٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨٥،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٠٧٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٧٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٣٩٤نفقات شتى متنوعة٩

٢،٣٩٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٠،٩٧٢مجموع البند  رقم

١٢٢ ٤،١٧١،٨١٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٢٠٩،٨١٩ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٣٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٧٦لوازم ادارية اخرى٩

٥٧٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٢،٦٠٠محروقات سائلة١

١٢،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٩٧٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٩٧٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣،٣٤٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٥،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٨٨٠تامين١

٢،٨٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩،٠٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٥،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٤٠٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ٤٧،٨٢٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٩،٣٢٦ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦،٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٧،٢٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥١٦،٠٠٠مالبس١

٩٠٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٥٨٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٩٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥،٦٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٧٨٠،٠٠٠ادوية١

٦٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٢،٨٤٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨،٠٠٠مبيدات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢،٠٠٠ ٦ 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

٦٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٠٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٣٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢،٣٧٨،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان 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

٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٠٠،٠٠٠تامين١

٣٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٣٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٩،٥٨٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٩،٥٨٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٠٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٨٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،١٦٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٤،٥٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان 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

٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣،٠٠٠دراسات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٢٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٩٢،٤٨٠،٢٨٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٣٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالموقوفين )

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٠بيان 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

١٣ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ١،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٦،٢٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٢٥٢،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٧،٤٥٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧،٤٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٧،٤٥٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٥٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٥٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٢٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٢٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٣٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٩٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٩٣٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٤٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٥،٥٤٥،٤٠٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٨،٣٦٥،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٣٦٥،٤٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٨،٣٦٥،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١١،٩٦٢،٦٨٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٤١٤قرطاسية للمكاتب١

١،٦٦٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٣٩لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٦١٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٦٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٨٢لوازم ادارية اخرى٩

٥،٩٤٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،١٠٤محروقات سائلة١

٤،١٠٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٢٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٨،٤٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٥،١٠٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٤١٣صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٤١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٢١بريد١

٣٢١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٢٨اعالنات١

٥،٩٨٥مطبوعات٢

١،٧١٠اعياد وتمثيل٣

٨،١٢٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٣٦٨تامين١

١،٣٦٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩٨،٩٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٥٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٤،٤٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤٤،٤٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٥،٢٠٠مكافاءات١

١٥،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٧٥٤،٦٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٥٦٥نقل وانتقال في الداخل١

٢،٥٦٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٢١وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٢١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٧٣٧رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٧٨٨نفقات شتى متنوعة٩

٦،٥٢٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٤١١مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢،٠٠٨،١٠٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٥٣،١٠٥ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩،٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٩٨٩مبيدات١

١،٩٨٩ 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

٩٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٢٠،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٥١،١٨٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٢،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٦٣،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،٢٠٠بريد١

٧،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٧،٠٠٠اعالنات١

٤،٥٠٠مطبوعات٢

٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٨،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٢٥٠تامين١

٢،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠٦٨،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

١،٣٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٥٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٩،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٦٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان 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

١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٣،٤٦١،٣٣٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٧،١٠٠،٦٦٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٤،٧٤٩،٨٦٢ ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ  لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات 
الصلبة

٢،٣٥٠،٨٠٠ ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

٢٧،١٠٠،٦٦٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٧،١٠٠،٦٦٢مجموع البند  رقم

٥١١ ٢٧،١٠٠،٦٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٣٠،٨٨٢،٠٠١ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٠
المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٦٣٩،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٦٩،٧٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٥،٢٠٨،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٢٠٨،٧٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٥،٢٠٨،٧٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٢٠٨،٧٠٠ ٢٠٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩،٩٥٣،١٣٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،١١٢،١٨٣مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٠٦٥،٣١٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢،٠٦٥،٣١٣مجموع البند  رقم

١٠٧١ ١٢،٠٦٥،٣١٣ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٠٦٥،٣١٣ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٦،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩،١٣٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

مليار مصاريف االحكام القضائية المحلية٧٫٢ـ  منھا  

٣٥،١٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٥،١٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٣٥،١٣٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،١٣٥،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٣
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٧٦٦،٣٦٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٢٦٦،٣٦٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٢٦٦،٣٦٧مجموع البند  رقم

١٢١ ٢،٢٦٦،٣٦٧ مجموع الوظيفة رقم

٢،٢٦٦،٣٦٧ ٢٠٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٤
بحوث اساسية١٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٨٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٠٠١،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨،٨٠١،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،٨٠١،٤٠٠مجموع البند  رقم

١٥٠ ٨،٨٠١،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٨٠١،٤٠٠ ٢٠٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٥
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،١٢٤،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٥٦،٢٧٥مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٧٨٠،٧٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٧٨٠،٧٧٥مجموع البند  رقم

١٢١ ٢،٧٨٠،٧٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٢،٧٨٠،٧٧٥ ٢٠٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٧
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٨١،٥١٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٦٩٥،٠١٣مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٥٧٦،٥٢٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٥٧٦،٥٢٣مجموع البند  رقم

١٢١ ٤،٥٧٦،٥٢٣ مجموع الوظيفة رقم

٤،٥٧٦،٥٢٣ ٢٠٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٨
المحفوظات الوطنية١٤٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،١٥٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨١٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٩٦٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٩٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٤٤ ١،٩٦٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٩٦٦،٠٠٠ ٢٠٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٨٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٧٣٢،٥٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٠١٩ من قانون موازنة العام ٩١ مليار تنفيذا" لنص المادة١٫٥ـ منھا  

٧،٥٩٢،٥٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧،٥٩٢،٥٦٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٧،٥٩٢،٥٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٥٩٢،٥٦٠ ٢٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء٢١٠
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٧٥،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٨٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٠٢٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٠٢٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٢٧،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية٢١٢
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٣١٦،٧٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١

٣١٦،٧٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣١٦،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣١٦،٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١٦،٧٠٠،٠٠٠ ٢١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المعھد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية٢١٣
وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٤٢١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

ل.ل رواتب طالب المعھد١٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠ـ  منھا  

٣٤٩،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٧٧٠،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٧٧٠،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٤١ ١،٧٧٠،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٧٧٠،٢٠٠ ٢١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٨
الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ٩٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٥٠،٠٠٠ ٢٣٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٧٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٨٧٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٧٨،٠٠٠ ٢٣٩ مجموع الفصل رقم

٦٢٩،٦٩٧،٩٠٤ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٧٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٧٢٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٣٢٠مالبس١

٦،٩١٢محروقات وزيوت للمولدات٤

١١،٢٣٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٧٢٨محروقات سائلة١

١،٧٢٨ ٣ 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

٦،٤٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٤،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦١،٨٨٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١١،٧٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٨٠عالقات عامة اخرى٩

١٧،٢٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٢٥٠تامين١

٢،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣١،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٨،٥٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

١،٢٦٣،٣٦٠تعويضات مختلفة٩

١،٢٦٣،٣٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،١٢٠مكافاءات١

٥،١٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٦٨،٤٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣٩،١٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٧،١٥٠مجموع البند  رقم

١١٤ ١،٤٦١،٠٤٨ مجموع الوظيفة رقم

١،٤٦١،٠٤٨ ١ مجموع الفصل رقم

١،٤٦١،٠٤٨ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٧،٧١٢محروقات سائلة١

١٧،٧١٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٤٦٩مبيدات١

١،٤٦٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٨٦٤اسمدة١

١،٤٦٩بذور ونصوب وشتول٣

٢،٣٣٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٧،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٩٤،٠١٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٦،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠اعالنات١

٧٧،٤٠٠مطبوعات٢

١٤،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٩،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٥٠٠تامين١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٣،٠٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧٣،٠٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٩٥،٣٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦،٦٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٧٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٤،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣،٤٢٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٨،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧١٨،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،٨٧٨،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣٠،١٥٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٠،١٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨،٠٠٠دراسات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ١١،٩٤٣،٣٤٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

١٠،٨٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة٣

٩٩٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين٨

١١،٧٩٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١١،٧٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦،٩٥٨،٣٤٤ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٢،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٥،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٣،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩٣٦مبيدات١

٩٣٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٠٨٠اسمدة١

٩٣٦بذور ونصوب وشتول٣

٢،٠١٦ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٧٢٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٩٣٧،٠٥٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٥٨،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٥٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٣٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٣٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٥٦،٠٠٠بريد١

٧٥٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢،٠٠٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٧١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٦٨،٧٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٧٨٨،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٤٠٨،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٨،٦٣٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٨،٦٣٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥١٠،٦٤٠اجور االجراء٢

٥١٠،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٨،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٠٦٨،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٢،٢٤٩،٢٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٧٢٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٧٧،٦٠٤،٧٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٧٨،٧٥٤،٧٦٢ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

٤٣،٨٨٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٣،٦١٦لوازم ادارية اخرى٩

٤١،٦١٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٩،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٥،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤،٥٨٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤،٥٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١١،٧٠٠بريد١

١١،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٧٠٠اعالنات١

٨،٦٤٠مطبوعات٢

٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٥٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣٩،٦٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٥٤٦،١٢٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٥٤٦،١٢٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٠،٤٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٤٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٧٢٧،٦٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

ـ  لزوم مؤتمر لمناقشة شؤون قضائية تتعلق بمجلس شورى الدولة 

٣٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٠٥٦نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٥٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٠،٨٠٦مجموع البند  رقم

٣٣٢ ٦،١٢٦،١٣٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،١٦٦،١٣٤ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٥،٧٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٠٢٥محروقات سائلة١

٢،٠٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٧٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١،٢٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٠٥٠بريد١

٤،٠٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٧٠٠اعالنات١

٢٢،٥٠٠مطبوعات٢

١٠،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٠٠،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

٣٠،٢٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠،٢٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٨٠٠مكافاءات١

١٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٣،٠٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٨،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٢،٥٠٠دراسات١

٢٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨٩،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام التمييزي٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 

٨٩،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٣٣٣،٤٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٣٣،٤٤٠ ٤ مجموع الفصل رقم

١١٢،٢١٢،٦٨٠ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٧،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٦٧،٢٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٠٥٠مالبس١

٣٠،٩٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٥،٠١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٨٢٥مبيدات١

٣،٨٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٧٦٥اسمدة١

٢،٢٩٥بذور ونصوب وشتول٣

٣،٠٦٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٣،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٣٦،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٧٢،٦٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٥٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢،٧٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١٣،٦٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٩٧،٠٠٠بريد١

٢٩٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٦،٠٠٠اعالنات١

٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

٢٧٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٦٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٧١١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٦،٠٠٠تامين١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦،٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٥٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥،١٨٠،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٥٧٧،٣٦٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٦٨٠،٨٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٤١،٢٢٤رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٤٧٧،٢٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٨٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٧،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٦،٠١٦تعويضات مختلفة٩

٨٩٣،٢١٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،١٣١،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٨،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٨،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٢٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢،٢٦٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٩٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤،٥٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٨٥٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٣٥،٧٣٧،٧٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥١،٦٦٠تعويضات عائلية١

٥١،٦٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٢،٠٧٦تعويضات عائلية٢

٣٢،٠٧٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٣،٧٣٦مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٣،٧٣٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٤،١٢٠تقديمات مدرسية٦

٢٤،١٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٤،١٢٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٤،١٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٨٤٥،٥٧٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

٥،٦٥٨،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٧٨،٩٠٠ ـ  قرطاسية للمكاتب 

٣٦٦،٣٠٠ ـ  كتب ومراجع وصحف 

١٨٩،٩٠٠ ـ  لوازم مكتبية اخرى 

١٨٥،٨٥٠ ـ  مالبس 

٢،٨٧٠،١٠٠ نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية 

٤٥٤،٠٥٠ ـ  مطبوعات 

٥٧٤،٦٥٠ ـ  بريد 

٥٨٥،٩٠٠ ـ  نفقات شتى 

٥٢،٦٥٠ ـ  إتصاالت سلكية والسلكية 

٥،٦٥٨،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٦٥٨،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩،٧٥٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٠٢٩،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٢،٧٨٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٢٨٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٢٨٣،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٦،٠٦٥،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٣،٣٠٣،٤٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠،٧٣١،٧٤٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٩٤،٠٣٥،١٨٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٦٢٧،٧٥٦رواتب المتعاقدين١

٣،٦٢٧،٧٥٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٩٠٣،٤٧٩تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

١،٩٠٣،٤٧٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٩،٥٦٦،٤٢٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان 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

١٣٠ ١٣٣،٠٧٨،٦٧٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٦٢٠،٨٧٦تعويضات عائلية١

١،٦٢٠،٨٧٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٦٢٠،٨٧٦مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٦٢٠،٨٧٦ مجموع الوظيفة رقم

١٣٤،٦٩٩،٥٤٩ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٠٣٧،٠١٦رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٣٧،٠١٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٣٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٢،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٦٠،٨١٦مجموع البند  رقم

١٣٠ ١،٢٦٠،٨١٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٢٨٤،٣١٦ ٣ مجموع الفصل رقم

١٧١،٨٢٩،٤٤١ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧٨،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

٣٦،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨،٥٥٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،٧٠٠ ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

١٤،٤٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٧،٢٨٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٤،٦٦١كتب ومراجع وصحف٢

١٠،١٢٥ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٦٧٥ ـ مركز تدريب تعزيز  امن المطار 

٢،٥٦٥ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٢٩٦ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤،٣٨٨لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣٨ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨٧٧ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١،٠١٣ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،١٦٠ ـ مركز اعتراض المخابرات 

٩٧،٩٧٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧،٦٧٥مالبس١

١٥،٥٢٥ ـ  جھاز امن المطار 

١٢،١٥٠ مركز تدريب تعزيز امن المطار

٢١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨،١٠٠ المديرية االدارية المشتركة

١،٨٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٩٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٣،٦٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٧،٢٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤٩،٢٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤٠،٤٠٠محروقات سائلة١

١٨،٠٠٠ ـ المديريه االدارية المشتركة 

١٠٨،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

١٤،٤٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٤٠،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٨٣اسمدة١

٣٨٣ ـ المديرية االدارية المشتركة 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

٣٨٣بذور ونصوب وشتول٣

٣٨٣ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٧٦٦ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢١٦،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٧،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٣٤،٠٠٠ المديرية االدارية المشتركة

١٩،٨٠٠ جھاز امن المطار

٣،٦٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٤٣،٣٠٨نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٢،٤٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٢٦٨ ـ   ـ مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٨،٦٤٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٥١٧،١٥٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٠٥،٥٧٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١٧،٥٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٢٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣٣،٢٧٨ ـ  جھاز امن المطار 

٦،٧٥٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١١،٨١٢ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٤٠،٥٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١١٧،٥٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،١٦٠بريد١

٦٧٥ المديرية االدارية المشتركة

٦٧٥ مجلس االمن الداخلي المركزي

٨١٠ مركز اعتراض المخابرات

٢،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٥٠اعالنات١

٩٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٤٥٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤٩،٥٠٠مطبوعات٢

٢٨،٨٠٠ المديرية االدارية المشتركة

١،٨٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

١،٨٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٧٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٤،٤٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٣،٠٨٥اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٢٥ ـ  جھاز امن المطار 

١،٣٥٠ ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١،٣٥٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،١٦٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١،٣٥٠عالقات عامة اخرى٩

١،٣٥٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٧٥،٢٨٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،٥٥٠تامين١

١،٣٥٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٧،٢٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٨،٥٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استئجار سيارات واليات٦

٣،٦٤٥استئجار سيارات واليات١

٢،٠٢٥ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١،٦٢٠ مركز اعتراض المخابرات

٣،٦٤٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧،١٠٠بدالت اتعاب٢

٥،٠٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،٠٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٣٣٤،٢٨٦نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٢٣،٤٨٦ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٠،٨٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٣٤١،٣٨٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٤٨،٥٦٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٤٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٤٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٧٦،٦٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٣٤٥،٩٠٠نفقات سرية١

٣٠٠،٠٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٤٥،٩٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٣٤٥،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٧،٤٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٠٢٥ المديرية االدارية المشتركة

٢،٠٢٥ مركز تدريب  تعزيز امن المطار

٣،٣٧٥ مجلس االمن الداخلي المركزي

٧،٤٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٠٥٦رسوم وضرائب مختلفة١

١،٢٦٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٦٣٠ ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٦٣٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٤،٥٣٦ مركز اعتراض المخابرات

١٧،٠١٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٨٩٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٨٩٠ ـ   مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٣،١٥٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٠،٠٨٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٤،٠٦٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٧٧،٣٩١مجموع البند  رقم

٣١٠ ٢،٧٠٨،١٩٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

١،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى٩

ـ  الصندوق التعاوني للمختارين 

١،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٢٧،١٩٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،٣٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

٨،٦٦٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٤٠٠محروقات سائلة١

٥،٤٠٠ 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

١٧،١٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٣٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٠،٦٠٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٠١،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠١،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٨٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٨٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٧٥بريد١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠اعالنات١

٦،٣٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٣٥٠تامين١

١،٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٣٥استئجار سيارات واليات١

١٣٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢،٣٧٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٨،٨٧٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٩٩،٨٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٩٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٩٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٥،٢٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤٠،٢٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١١،٦٠٠مكافاءات١

١١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٤٨١،٨٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٣٥٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٤٥رسوم وضرائب مختلفة١

١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٩،٨٤٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢١،١٩٥مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٢،٨٥٣،٥٣٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٦٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠١٥،٥٣٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٥٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٥٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

٢٧٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

٦،٥٨٠،٧٠٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٨،٤٧٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤٤،٢٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣٢،٨٥٠،٠٠٠ادوية١

٧٢٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٣٣،٥٧٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٦،٣٢٠مبيدات١

١٦،٣٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢١،٢٥٠مواد علفية٢

١،٦٣٢بذور ونصوب وشتول٣

٨،١٦٠مواد بيطرية٤

٣١،٠٤٢ 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

٣،٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤،٧٤٢،٢٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية اخرى٩

١٥٧،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٥٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٣،٨٧٧،٨٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان 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

١،٦٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٦٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٧٥،٠٠٠بريد١

٣٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠،٠٠٠اعالنات١

٧٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٥،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٨٩٠،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٧٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٧٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥،٣٤٠،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧،٦٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٧٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٩،٤٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،١٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٩٠٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٩٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٠١٧/٥/٣١ الصادر في ١ مليار تنفيذا" لقرار مجلس الوزراء رقم ١٫٧٥٠منھا 

١،٩٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٩٣،٢٨٢،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٦٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٨٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،٣٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٢ ٩٠٦،٥٤٠،٦٥٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠،١٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٦،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٦،١٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٦،٣٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٨٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان 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

٣٤١ ١٨،٣٦٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٣،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

٣،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ٣،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٢٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٢٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٥،٢٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

١١٩،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ١١٩،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٢،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٩،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٩،٧٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٤،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٦١،٤٠٣،٩٣٨تقديمات مدرسية٦

١،٠٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٨٦،٤٦٨،٩٣٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٦،٤٦٨،٩٣٨مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٨٦،٤٦٨،٩٣٨ مجموع الوظيفة رقم

١،١٧١،٣٧٧،٥٩٦ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦١٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٨٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠مالبس١

٦٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٣٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٣،٦٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٥٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٣،٨٣٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٤،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١١،٥٤٨مبيدات١

١١،٥٤٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٢٩٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣٥٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٣٥٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٣٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١،٥٥١،٥٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٨٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢،٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٥،٠٠٠اعالنات١

٥١٢،٥٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٥٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٣٥،٠٠٠تامين١

١٣٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٣٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٤٧٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤،٦٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٩٠،٣٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٥٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٣٩،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٥٠٠مكافاءات١

١٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٠٧،٣٠٨،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٦،٣٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٦،٣٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٦٢١،٣٨٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٢٤٢،١٢٣،٧٢٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٣٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(للموقوفين )

٣٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ١،١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٩٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٢٠،٤٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٢٠،٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٠٥،٠٠٠تقديمات والدة٣

١،١٩٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،٢٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥،٢٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٠،٤٧٦،٢٥٠تقديمات مدرسية٦

٣٣٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٢،٨١٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٩٠٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى٩

( صندوق احتياط االمن العام)

٩٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٣،٧١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٣،٧١٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٩٣،٣٨٧،٤٧٨ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧١،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٧،٢٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٧،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٣٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١١٧،٩٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٤،٩٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٩٥،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٩٥،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٥،١٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٥،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٨،٠٠٠بريد١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٠٠اعالنات١

٧٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٧،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٨٠٠تامين١

١،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٤١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٦٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢،٢٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١١٣،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧١٣،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٤،٨٠٠مكافاءات١

٤٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٠٢٨،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٧٦٤رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦،٩٦٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤،١٦٤مجموع البند  رقم

١٧٢ ١٢،٩٦٥،٢٨٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٢٣٠،٢٨٤ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة للدفاع المدني٦

الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

 مليار لزوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني٢٥ـ  منھا  

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٠٨٤قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٣٥كتب ومراجع وصحف٢

٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٧٨٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،١٣٢محروقات سائلة١

٣،١٣٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢،٢٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٨،١٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٣،٩٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨،١٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٧٠٠بريد١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٤٤٠اعالنات١

٥،٤٠٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٧٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٢٠تامين١

١،٦٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٠،١٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٥٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٣،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٤٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٠٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٠١٦نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠١٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٣٣٦مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠٠٨،٠٥١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٤٥،٠٥١ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٦٧٣قرطاسية للمكاتب١

٧١١كتب ومراجع وصحف٢

٣٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٧٢٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٣٧٥محروقات سائلة١

٣،٣٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٢٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٥٤٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨،٦٤٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٠٢٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٠٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٧٠٠مطبوعات٢

٩٤٥اعياد وتمثيل٣

٣،٦٤٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣٣٨استئجار سيارات واليات١

٣٣٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩،٠٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٨،٤٨٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨،٤٨٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٧،٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٣٧،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨،٦٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٤،٨٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٩٢٠مكافاءات١

١،٩٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٢٢،٥٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٢٨٣وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٢٨٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٣٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٣٦٣مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٤٢،٥٤٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٧،٥٤٠ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٩٩٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٥١٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٣٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٩٣٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٨٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٠٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٣١٢نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩١،٥١٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١١٢،١٩٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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

١٦،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،١٠٤بريد١

٤،١٠٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٤٤٠اعالنات١

٨،٦٤٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٣٥٠تامين١

١،٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠٨٠استئجار سيارات واليات١

١،٠٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠٠بدالت اتعاب٢

٣٩٩،٨٢٧نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٠٠،٦٢٧ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٦٩،٢٦١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٥٠،٢٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٥٠،٢٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٤٤،٣٦٤رواتب المتعاقدين١

٣٤٤،٣٦٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٩،٣٠٤تعويضات مختلفة٩

١٣٢،٤٢٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٢٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٤٣٠،٢٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩٩٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٣٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٤٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٧٧٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠١٦،٤٣٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٤٦،٤٣٣ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢،٠٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،١٠٠محروقات سائلة١

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٨٣اسمدة١

٧٦٥بذور ونصوب وشتول٣

١،١٤٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٠،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٩٣،٢٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٢٢٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٢٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٤٠٠بريد١

٥،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠اعالنات١

٧،٢٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

١٠،١٧٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٢٥٠تامين١

٢،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠١٣استئجار سيارات واليات١

١،٠١٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٢٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٢٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٤٧،٠٥٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٨٢،٣٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٨٢،٣٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٧١،٦٦٠رواتب المتعاقدين١

١٧١،٦٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٧،١٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٦٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٦٠،٧٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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

١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٥٦٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٣،٦٨٨مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠٢٤،٧١٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧،٧٨٤تعويضات عائلية١

١٧،٧٨٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١،٩٠٨تعويضات عائلية٢

١،٩٠٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٩،٦٩٢مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٩،٦٩٢ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٤٤،٤٠٦ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٨لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٦٢٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٤،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٤٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،٧٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٤٢٥محروقات سائلة١

٧،٤٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٤٩٠اسمدة١

٤٩٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٩،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٧،٣٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،١٢٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،١٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٧٨٠بريد١

٣،٧٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠اعالنات١

٣،٦٠٠مطبوعات٢

٤،٣٢٠اعياد وتمثيل٣

٨،٦٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧٢٠تامين١

٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٨١٠استئجار سيارات واليات١

٨١٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٩٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٩٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٢٢،٠٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨،٦٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦،٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٥،٠٤٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٤٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٨٠،٤٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٣٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٣٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،١٥٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،٠٨٣،٠٤١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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،٠٩٩،٠٤١ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٢٤لوازم مكتبية اخرى٩

١١،١٢٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٢٠٠محروقات سائلة١

٧،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٧٦٥اسمدة١

٧٦٥بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٩،١٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٤٣،٩٩٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٨٥،٤٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٦٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٦٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،١٦٠بريد١

٢،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠اعالنات١

١٠،٨٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

١٤،٩٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٧٠٠تامين١

٢،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٤٠استئجار سيارات واليات١

٥٤٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤١٨،٧٨٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤١٨،٧٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٥٥،٧٧٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٨٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٣٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٦٥٦تعويضات مختلفة٩

٩٣،٢٥٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٠١٦،٠٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٧٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٧٨٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٤٨٨مجموع البند  رقم

١١٦ ١،٧٦٤،٧٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١،٧٨٨،٧٦٢ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٦٨كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨،٥٦٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٠٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨،٤٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٤٧٩محروقات سائلة١

٧،٤٧٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٢٢اسمدة١

٣٢٢بذور ونصوب وشتول٣

٦٤٤ ٦ 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 ٩٢،٢٠١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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

٢٠،٧٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٨،١٠٠بريد١

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠اعالنات١

٥،٧٦٠مطبوعات٢

١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

٧،٥٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٤٠تامين١

١،٤٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠٨٠استئجار سيارات واليات١

١،٠٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥٢،٥٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٥٢،٥٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣١٢،٥٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٦٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٣٠،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٥١٢نفقات شتى متنوعة٩

١،٥١٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٥٣٢مجموع البند  رقم

١١٦ ١،١٤٣،٩٠٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١،١٦٥،٩٠٣ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٦٨٢قرطاسية للمكاتب١

٣٣٨كتب ومراجع وصحف٢

٤٧٣لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٤٩٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٣٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٢٧٢محروقات سائلة١

٧،٢٧٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٥،١٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٧،٢٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥،٩٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥،٩٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٠٠٠بريد١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠اعالنات١

٢،٧٠٠مطبوعات٢

١،٦٢٠اعياد وتمثيل٣

٥،٠٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٤٠تامين١

١،٤٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥٤٠استئجار سيارات واليات١

٥٤٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٦٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٧٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٣٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١١٤،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣١٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٤٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦،٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٠،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٢٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٠٦،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٣٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٨نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٠٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٩٥٨مجموع البند  رقم

١١٦ ٦٨٤،٣٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٩٦،٣٤٣ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٦١٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٩٦كتب ومراجع وصحف٢

٢٣٣لوازم مكتبية اخرى٩

٤،١٣٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٥٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٨٥٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٦،٧٥٠ 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 ٥٣،٤٧٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٣٥٠بريد١

١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٤٤٠اعالنات١

٧،٢٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

١١،٣٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٤٠تامين١

١،٤٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٦٢٠استئجار سيارات واليات١

١،٦٢٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١٢،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣٩،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥،٠٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩،٠٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٠،٠٤٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٢٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٣١،٢٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٤رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٤١٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٩١٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٥١٤مجموع البند  رقم

١١٦ ٥٣٢،٥٨٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٥٣٨،٦٨٩ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٤
الحماية المدنية٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٤٤٥،٦٩١مساھمة للرواتب واألجور١

٣٢،١٧٢،٥٥١مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٠،٤٩٥،٢٨٣ منھا :

لزوم استمرارية تلزيم نظام متكامل الصدار رخص سوق ورخص سير المركبات 
اآللية والصقات الكترونية ولوحات التسجيل االمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل

السيارات واالليات

٣٥،٦١٨،٢٤٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٥،٦١٨،٢٤٢مجموع البند  رقم

٣٢١ ٣٥،٦١٨،٢٤٢ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٦١٨،٢٤٢ ٢١٤ مجموع الفصل رقم

١،٥٦٧،٠٢٨،٤٩٦ ٧ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية٥

ومعلوماتية وبيئية

وھوامش االرباح 

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٠١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠،٦٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١،٠٧١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٨،٢٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٩٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٠٧،٥٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧،٢٠٠مبيدات١

٧،٢٠٠ ٥ 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

٦٤٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣،٢٠٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤،٩٩٨،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣،٠٩٠،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٧٩،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣،٣٦٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٥٣،٠٠٠بريد١

١،٠٥٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،١٢٥،٠٠٠اعالنات١

٨،١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٩،٢٤٥،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٦٠٠تامين١

٣،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٤،٢٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٣٠٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥،٥٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٩،٣٠٩،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٤،١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،٢٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢،٨١١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،١٨٢،٨٢٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٤٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨،٤٥٢،٨٢٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٦٤٤،٨٠٠مكافاءات١

:منھا

٣٦،٠٠٠ ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٤٨،٠٠٠ ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

١،٦٤٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٧،٠١٢،١٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،١٤٣،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢،١٤٣،٨٠٠ ـ مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٢،١٤٣،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٢،١٤٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٢٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٢٨،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٤٨وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢،٤٤٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٩،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٢١٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،١٥٠،٠٠٠ منھا استراد لنقابتي المھندسين

٢٥٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٤٦٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٦٠٥،١٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات المالية١٧

نفقات مالية اخرى٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٧ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ١٧٢،٠٦٩،٧٢٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠،٧٨٥،٦٦١اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

٣٧،٦٨٨ G٢٤ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

٧،٥٩٨ A I ST ـ

٢١،٢١٥ ـ  المعھد العربي للتخطيط بالكويت 

١٢،٠٦٠ اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

٣٤،٠٠٠ OECD المنتدى الدولي للشفافية

٨،٤١١،٨٥٠ ـ المصرف االسيوي لالستثمار في البني التحتيه 

Asian Infrastructure Investment Bank

٢،٢٦١،٢٥٠ ـ المركز االقليمي للمساعده الفنيه للشرق االوسط 

METAC

٢٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

١٠،٨١٠،٦٦١ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٨١٠،٦٦١مجموع البند  رقم

٤٩٠ ١٠،٨١٠،٦٦١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٣١٣،٨٨٠،٣٨٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠٣،١١٨قرطاسية للمكاتب١

٨،١٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢١٥،٥٣٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧٠،٠٠٠مالبس١

٥١،٨٤٠نفقات تغذية٢

٨٧،٢٥٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٥،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣١،٢٧٥لوازم ادارية اخرى٩

٤٧٥،٤٧٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٤٥،٨٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٧٠٣،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٢٥٠،٠٠٠ادوية١

٣،٢٤٠مواد مخبرية٢

٢،٢٥٣،٢٤٠ 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

٧٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٧٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٢٧٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤،٩٢٦،٠٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٢٠١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٣،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٨٠٠بريد١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٤،٤٠٠اعالنات١

١٤٨،٥٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

١٦٩،٦٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩٠،٠٠٠تامين١

٩٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٧٢١،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٧،٦٧٦،٠٤١رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٧،٦٧٦،٠٤١ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٠٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٦٥،٠٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٨،٧٤٨،١٢١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٨٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٦،٢٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٣،٢٦٤نفقات شتى متنوعة٩

٤٩،٤٦٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧١،٩٦٤مجموع البند  رقم

١٢٥ ٥٥،٥٤٧،٢٣٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٦٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٨،٦٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٨،٦٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢،٤٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٤٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١١٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٢١٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٦٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢،٦٨٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٩٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧،٤٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٠،٣٥٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠،٣٥٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٠،٣٥٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٧،٣١١،٧٣٣ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٩٢،٧١٢قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٩٤،٨٧٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٨٥،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٨٥،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٥٤،٠٠٠مبيدات١

٥٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٧٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨١،٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٢٢،٦٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٢٥٦،٧٣٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٥٢١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٥٢١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٠،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠٨،٠٠٠بريد١

١٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٣،٥٠٠اعالنات١

١،٧١٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٧٢٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢،٢٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢،٢٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥،٦٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢،٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٦،٧١٢تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٥٦،٧١٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٩،٤٤٠مكافاءات١

٢٩،٤٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٧٨٦،١٥٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٢،٥٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٢،٥٦٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٢٦،٧٤٠،٤٤٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٧،٠١٠،٤٤٤ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة٢١٥
برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٤٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٩١،٠٧٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٥٣٦،٠٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٥٣٦،٠٧٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٢،٥٣٦،٠٧٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٥٣٦،٠٧٠ ٢١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨

مؤسسة ضمان االستثمارات - مديرية المالية العامة٢١٦
شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٧٥،٨٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٠،٥٤٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٦٦،٣٤٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٦٦،٣٤٢مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٢٦٦،٣٤٢ مجموع الوظيفة رقم

٢٦٦،٣٤٢ ٢١٦ مجموع الفصل رقم

٤٢١،٠٠٤،٩٧٢ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،٠٢٨قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠،٥٢٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٥٩٢محروقات سائلة١

٢،٥٩٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٩٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠ ٦ 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 ٩٢،١٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١١،٧٠٠بريد١

١١،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٥٠اعالنات١

٩،٩٠٠مطبوعات٢

١٥،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٩،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٨،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٨٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،١٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣١،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠،٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٢،١١٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٤٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٨٢٨،٠١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٢٤٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٢٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٣٦١رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٣٢نفقات شتى متنوعة٩

٥،٣٩٣ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٤٣٣مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٢،٠٠٨،٧٦٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٧٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٨٨،٧٦٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٢،٢٥٦قرطاسية للمكاتب١

٤،٣٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٨٨٨لوازم مكتبية اخرى٩

٤٠،٤٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣١،٥٠٠مالبس١

٧٣،٤٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٧،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٢،٤٠٠محروقات سائلة١

١٧،٠١٠زيوت وشحوم٢

٧٩،٣٨٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٢٨،٧٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣١،٥٠٠مواد مخبرية٢

٣١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٧٣٥بذور ونصوب وشتول٣

٧٣٥ ٦ 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 ١،٩٢٤،٩٦٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان 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

٣٢،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٢،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٨٠٠بريد١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٦،٤٥٠اعالنات١

١٦،٢٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٦،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٣،٩٤٠تامين١

٢٣،٩٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٣،١٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٥،٧٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦١٠،٩١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٦٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٧،٠٤٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٥،٦٤٧،٠٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤،٦٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٨،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٩٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

منھا  أجور مع تعويضات اجراء دائمين وموسميين لعمال رفع الثلوج 

١،٣٩٣،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٧١٦،٤٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٢٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٢٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٥،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٤٧،٢٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٤،٧٩٩،٥١٢ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٩٩٩،٥١٢ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٩،٠٨٨قرطاسية للمكاتب١

٤،٤٢٨كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٥،٦٧٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢،٢٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٣٤٤محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٦،٦٨٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،١٨٤محروقات سائلة١

٥،١٨٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٤٦٩مبيدات١

١،٤٦٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٥٩٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٣٧٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٣٧٥اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩،١٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢٨،٥٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠٧،٥٣٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٧٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٧٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢١،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢١،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٧٢٠بريد١

٩،٧٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٢٩٦اعالنات١

١٦،٢٠٠مطبوعات٢

٢،٨٨٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٣٧٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤١١تامين١

٤١١ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٥،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٥،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦١٤،٦٠٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩،٠٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٥٢٤اجور االجراء٢

٢،١١٣،٥٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٩،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٣٤،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٨،٨٠٠مكافاءات١

٢٨،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢،٠٢٦،٥٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان 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

٥،٠٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٤٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٢٦،٨٨٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ١٣،١٧٥،٥٤٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٤٣٥،٥٤٤ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٤،٨٥٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩،٦٢٩لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧،١٧٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٠،٦٠٠مالبس١

٩،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٧٠لوازم ادارية اخرى٩

٤١،٦٧٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٣،٢٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٥٠زيوت وشحوم٢

٨،٦٤٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥٥،٨٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩٠٠مبيدات١

٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١٨٠اسمدة١

١،٣٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٣٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٣٥٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦،٣٥٨،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٦،٣٠٠مواد استھالكية اخرى١

٦،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،٤٩١،٩٦٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤١،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٨،١٠٠بريد١

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٨٠٠اعالنات١

١٩،٧٠١مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٤،١٠١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،١٠٠تامين١

٨،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣١،٩٠١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٢٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٢٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٩٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥،٠٦٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٤١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥،٥٧٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢،٧٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ المدرسة الفنيه 

٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢٧٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٨١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٠٨٠دراسات١

١،٠٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٨٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٨٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٨،٧٣٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ١٩،٧٥٢،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،٠٢١،٦٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٣،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٦٤٠مالبس١

٩،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٨،١٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٨٠٠محروقات سائلة١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٧٠٠ادوية١

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧٣٥مبيدات١

٧٣٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٢،٠٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٩٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٨،٧٥٢نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٢،٧٩٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٩٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧٩،٢٦٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٣،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٣،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٧٠٠بريد١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٧٢٠اعالنات١

١٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٥،١٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٧٣٦تامين١

٢،٧٣٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٢٨٨،٥٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٣١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٠،٥٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣٠،٥٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٦٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٧٢،١٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٩،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ٢،٩٠٤،٦٨٣ مجموع الوظيفة رقم

٢،٩٣٧،٦٨٣ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني٢١٧
الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٦٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٦،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٥٤،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٥٤،٤٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٢٥٤،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٥٤،٤٠٠ ٢١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري و البحري٢١٨
الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٦،١٠٨،٩٥١مساھمة للرواتب واألجور١

٩٧،١١٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٦،٢٠٦،٠٦٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٦،٢٠٦،٠٦٥مجموع البند  رقم

٤٥٣١ ١٦،٢٠٦،٠٦٥ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٢٠٦،٠٦٥ ٢١٨ مجموع الفصل رقم

٦٩،٩٤٣،٥٧٢ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٢،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٦٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٥،٣٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٩،٥٠٠نفقات تغذية٢

٢،٣٠٤لوازم ادارية اخرى٩

٥١،٨٠٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٦٤٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٨،٦٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٩٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠٦،٧٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤،٣٢٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤،٣٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٩،٥٠٠مطبوعات٢

٦٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٢٧،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٩،٢٠٠بدالت اتعاب٢

١٢،٩٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٢،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦٩،٦٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٥،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٥،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٩،٣٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٨٥،٢٦٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٣٩،٣٧٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٣٩،٣٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٩،٣٧٥مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣٩،٣٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٥٢٤،٦٣٩ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٠٥،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦،٣٥٩،٠٠٠مالبس١

٧٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٢،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٢،٢٦٥،٨٧١محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٣،٨٠٢،٨٧١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨٢،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٤٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢١،٢٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٠٦،٦٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٧٢،٩٥٠،٠٠٠ادوية١

٥،٤٩٢،٠٠٠مواد مخبرية٢

٧٨،٤٤٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٦٨،٠٠٠مبيدات١

٦٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٤٢،٥٠٠مواد علفية٢

١٠،٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢١،٧٦٠مواد بيطرية٤

٧٤،٤٦٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩،٩٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٧٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٠،٨٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٩،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

٩،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٧٢،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٧٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٩٩،٨٣٠،٠٣١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٠،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٢٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٤،٠٠٠بريد١

٢٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٧٩٨،٠٠٠مطبوعات٢

١٥٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩٩٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥٠،٠٠٠تامين١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧،٠٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢١،٨٤٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٠،٨٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩،٦٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٤٠،٨٣٢،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٦٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٢٥٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

١٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٠٠٨،٢٥١،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٦٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٢١،٣٥٢دراسات١

١٢١،٣٥٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٨٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٠٨٧،٣٥٢مجموع البند  رقم

٢١٠ ٢،٣٤٦،٠٥٤،٧٣٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٥٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

١٠،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ١٠،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢١٨،٤٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

٢٠٢٠بيان 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 ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٤ ٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٠،٣٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٠،٣٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٦،٧٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

١٥،٧٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٦،٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٦،٦٠٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٤٢،٩٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٠٧،٩٤٨،٧٢٥تقديمات مدرسية٦

١،٨٤٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٥٢،٧٤٧،٤٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥٢،٧٤٧،٤٧٥مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٥٢،٧٤٧،٤٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٢،٨١٧،٥٠٠،٢٠٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١،٩٢٤قرطاسية للمكاتب١

٣،٣٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٤،٧٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠،٠٢٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢،١٥٠نفقات تغذية٢

٧،٨٤٨لوازم ادارية اخرى٩

١٩،٩٩٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،١٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٨،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٥٣٠مبيدات١

١،٥٣٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٥٣٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢٨،٦٨٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٩٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٤،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٢٠،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٤٥،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٩٩،٤٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩،٤٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٩،٤٥٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ٧٩٧،٥٣٢ مجموع الوظيفة رقم

٧٩٧،٥٣٢ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥١،٣٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٧٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٤،٩٣٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٩٠٠مالبس١

١٣،٢٨٤نفقات تغذية٢

١٢،١٩٥لوازم ادارية اخرى٩

٣٥،٣٧٩ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤،٨٥٠زيوت وشحوم٢

٤٠،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥٥،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٩٥٩مبيدات١

١،٩٥٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٩٥٩بذور ونصوب وشتول٣

١،٩٥٩ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٣٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٤٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٨،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٣،٢٤٠مواد استھالكية اخرى١

٣،٢٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٢١،٣٢٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٢،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٢،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٨٠بريد١

١،٠٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٥،٠٠٠اعالنات١

٥٤،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٣٢٠اعياد وتمثيل٣

١٠٣،٣٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٥،٣٠٠تامين١

١٥،٣٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١١،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٣،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٥٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٠٠٠مكافاءات١

١٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٧،٢٦٨،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٦،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٥،٤٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢٤،٦٥٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٧،٨٧٨،٣٧٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٥٢،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٥٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٣١ ٥٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٤٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١،٩١٢،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢،٦٧٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٦٧٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢،٦٧٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،١٤٩،٨٧٢ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٣٦٣كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٥٦٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٤٠٠مالبس١

٦،٣٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٠،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٢،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٨٥،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٤٢٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٢،٣٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٦٠،٥٨٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨١،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٥٠مطبوعات٢

٧،٧٤٠اعياد وتمثيل٣

٩،٠٩٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٥٠٠تامين١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٤،٥٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٢٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٢٣٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٢٥٩،٤٠٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٧٤،٤٠٣ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٧٨٠قرطاسية للمكاتب١

١،٣٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٤٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،١٥٠نفقات تغذية٢

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩،٦٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٢٤٠اعياد وتمثيل٣

٣،٢٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥،٩٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٢،٨٣٥نفقات شتى متنوعة٩

٢،٨٣٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٨٣٥مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٨،٤٠٥ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٤٠٥ ٦ مجموع الفصل رقم

٢،٨٤٠،٢٦٥،٠٥٩ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٢،٧٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٠١لوازم مكتبية اخرى٩

٥٦،٦٠١ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٢٢٣لوازم ادارية اخرى٩

٢،٢٢٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٧٢٥محروقات سائلة١

٤،٧٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٣،٥٤٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٣،٧٨٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠٦،٣٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٨٨٠تامين١

٢،٨٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٣٠،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٦٣،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٠،٤٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٠،٤٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٨٠٠مكافاءات١

١٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٩٠،٣٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٦،٣٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٨٠٠دراسات١

١،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ١،٢٩٧،٦٨٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٣١٩،٦٨٩ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٧٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٩٦لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧٨،٨٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،١٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١١،٧٠٠محروقات سائلة١

١١،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٤٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٣٧،٢١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٠٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٠٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٤،٣٠٠بريد١

٢٤،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٢٠٠اعالنات١

٥٨٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٨،٠٠٠ ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية وجوائز عينيه ومخيمات 

٤،٥٠٠ ـ  دعاية واعالن 

٦٢٤،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٢،٥٠٠تامين١

٢٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

 مليون للتعاقد مع اطباء للكشف على بعض الحاالت الخاصة١٢٫٥منھا 

٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠٥١،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٧،٨٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٧،٨٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٥،٨٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٨،٧٨٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٦،٤٣٤،٦٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٨،٨٠٠مكافاءات١

٢٨،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦٤،٩٢٣،٤٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٦٢٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٤٨،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحده لدعم القدرات االدارية والمعلوماتية 

٩٧٢،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

١،٦٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٠،٠٠٠منح للطالب٣

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٦٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤١،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤١،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٨،٧٧٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨،٧٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٣،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،١٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤٦،٢٩٥مجموع البند  رقم

٩٨١ ٦٨،٦٣٨،٣٣١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٨٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٩،٣٢٣،٣٣١ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١١٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢١،٢٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١،٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦٥١،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٢٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ٧٦١،٥٢٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

بدل نقل التالمذة٩٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٠،٧٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٠،٧٥٠ 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٥،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

ـ مساھمة الدوله في صناديق المدارس 

٣١،٥٠٠،٠٠٠ ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

٢،٧٠٠،٠٠٠ ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

٤٥،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٤٥،٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨١٧،٢٨٧،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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٦،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١١،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٤٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٢،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢،٦٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٣٦٠،٣٤٨،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٦٨،٨٤٨،٦٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧،٨٦٧قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٩١٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،١٦٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥،٧٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٠،٣٧٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥،٧٦٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥،٧٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٧٥بريد١

٦،٠٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠اعالنات١

١٠،٨٠٠مطبوعات٢

٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٤٠تامين١

١،٤٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٢،١٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤،٥٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٧،٦٣٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٠٦،١٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٤٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٣٢،٥٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٧،٥٠٠ ـ  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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣،٦٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٣،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٢،٩٤٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٣٢،٩٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٥،٥٤٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ١،٥٠٣،٥٧٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٢٣،٥٧٢ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٠،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٦،٠٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٤٥٦لوازم ادارية اخرى٩

١٠٩،٨٣٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٦٨٠محروقات سائلة١

٧،٦٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٦٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٠٦٥،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٨٥٠،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٨٥٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٠٥٢،٥١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،١٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٨٠معارض ومھرجانات٤

١٩،٢٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٥،٠٠٠تامين١

٤٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥٥،٢٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٠،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٠،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٦٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٦٠،١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٨،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١١،٧١٣،٣٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٢،٤٠٠مكافاءات١

٦٢،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٤٢،٤٢٥،٧٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٤٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١،٠٥٣،٠٠٠ ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١،٣٧٧،٠٠٠ ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

٢،٤٣٠،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 ٥،٠٧٧،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠،٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢،٠٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٢،٤٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٧،٦٥٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٢٤٩،٨٠٨،٣٠٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٦٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٧١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٧١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٥١،٥١٨،٣٠٦ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٩
تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٧،٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢،٧٥٧،٥٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٠،٢٥٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠،٢٥٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٢٠،٢٥٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،٢٥٧،٥٠٠ ٢١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي٢٢٠
التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣١٥،٢١٠،٢٧٢مساھمة للرواتب واألجور١

٥٩،٨٤٧،٦٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢مجموع البند  رقم

٩٤١ ٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢ مجموع الوظيفة رقم

٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢ ٢٢٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي٢٢١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦

٣١،٩٥٠،٠٠٠اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية٦

٣١،٩٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣١،٩٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١،٩٥٠،٠٠٠ ٢٢١ مجموع الفصل رقم

١،٩٣٧،٠٨٦،٦٨٠ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص٧٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

٥٨٥،٠٠٠ ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

٨٥٥،٠٠٠ ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٢ ٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠٢٠بيان 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

١٤ ١،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٣ ١،٣٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المستوصفات واالمومة٧٣٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠،٥٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٠،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 

١٠،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المستوصفات واالمومة٧٣٤

٢٠٢٠بيان 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 الرعاية الصحية االولية 

١،٧٣٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٤ ١٢،٢٣٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الوقاية٧٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٢٨٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٨٣،٥٠٠ ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٢٨٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٨٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٢ ٢٨٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٠بيان 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

١١،٨٢٩،٣٨٤مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١١،٣٧٩،٣٨٤ ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٤٥٠،٠٠٠ ـ  كاريتاس لبنان 

٨٧،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٨٧،٠٠٠ ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

١١،٩١٦،٣٨٤ 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 ١٢،٩٥٠،٢٣٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣٤٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٤٦،٥٠٠ ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية ورعاية الفم واالسنان 

٣٤٦،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٥ ١٣،٢٩٦،٧٣٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١،٠٤٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥،٠٠٠ ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

١،٠٠٠،٠٠٠ ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج 
مشترك مع منظمة الصحة العالمية

١،٠٤٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٥٠ ١،٠٤٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٠،٤٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٩٦كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٥،٤٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٩،١٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٩،١٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٩،١٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٠٧،٣٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩٢،١٦٠محروقات سائلة١

٩٢،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٥٥،٧٢٢،٥٠٠ادوية١

١٧٢،٨٠٠مواد مخبرية٢

١٥٥،٨٩٥،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٨٤،٣٢٠مبيدات١

١٨٤،٣٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦١،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٨١،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١،٠٣٦،٨٠٠لوازم متخصصة١

١،٠٣٦،٨٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

١٢،٩٦٠مواد استھالكية اخرى١

١٢،٩٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٥٨،٢٨٥،٥٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٥٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٦٥٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٤٨٤،٦٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٣،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٣،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٤،٤٠٠بريد١

١٤،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٦٤٠اعالنات١

٦٣٣،٦٠٠مطبوعات٢

١٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٨١،٨٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٦،٠٠٠تامين١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٣٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٩٩،٤٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٤٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦،٤٨٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٠٢،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٥٠٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

١٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٤،٢٥١،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٧،٦٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١٣،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣١،٠٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٩٠،٤٤٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ١٩٤،٢٢٧،٣٨٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦،٣٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٦،٣٠٠،٠٠٠ ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض المزمنة 

٧١٢،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٣٧،٥٠٠ ـ  التليسميا 

٣٧٥،٠٠٠ ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة االميركية في بيروت 

MS CENTER

٧،٠١٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧،٠١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٧،٠١٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

العجز١٠١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٥٤٠،٠٠٠ ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

٣٠٠،٠٠٠ ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار العجزة 

٩١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١٢ ٩١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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 

٣٣،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٣،٠٠٠ ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٤٣٨،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

١٤ ٤٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٤٨٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٨٠،٢٣٠،٤٦٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٢٥٠ 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

٨١٠مواد مخبرية٢

٨١٠ 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

٨١٠لوازم متخصصة١

٨١٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨،٠٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٠بيان 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

٩٠٠مطبوعات٢

٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٢،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٤،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٠،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٩،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٩،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٧،٤٠٠اجور االجراء٢

٥١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٩٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩،٥٩٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١،٧٦٠مكافاءات١

١،٧٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١٢،٣٥٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٠بيان 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

٧٢٥ ١٧١،٨٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٧٩،٨٤٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة٢٢٢
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٠،٥٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٠،٥٣٠،٠٠٠ ـ  مساھمات لتشغيل المستشفيات الحكومية 

الجديدة وتأھيل العاملين فيھا،منھا لصالح :

٣،١٠٥،٠٠٠ ـ  مستشفى تبنين الحكومي مخصصة لتشغيل مستشفى بيت ليف المعتمد كفرع 
لمستشفى تبنين الحكومي

٤٠٥،٠٠٠ ـ  مستشفى بنت جبيل  الحكومي ـ قسم حديثي الوالدة

١٠،٥٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٥٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١٠،٥٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٥٣٠،٠٠٠ ٢٢٢ مجموع الفصل رقم

٦٩٠،٩٤٠،٣٠٩ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٩٢،٥٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٦٩٢،٥٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٩٢،٥٥٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٦٩٢،٥٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٠،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٣٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٦،١٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧،٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠،٢٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٤،٨٠٠محروقات سائلة١

٦٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،١٤٨مبيدات١

١،١٤٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٨٠،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٥،١٨٤مواد استھالكية اخرى١

٥،١٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤١٨،٣٥٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٢١،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٠٦٦،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٤٠٠بريد١

٥،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٣،٥٠٠اعالنات١

٥٤،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٥٩٩اعياد وتمثيل٣

٤٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٥٨،٥٩٩ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٧،٠٠٠تامين١

٢٧،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٦،١٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠٦،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٨٩٣،٣٥٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٢٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٧٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥،٩٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٥،٤٨٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦،١٧٠،٤٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٤٠،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٩٠،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤٠،٠٠٠مكافاءات١

١٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٤٧٩،١٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢١٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٥،٩٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٥،٩٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٩،٠٠٠دراسات١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٨٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤،٤٩٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٧٥،٤١٠مجموع البند  رقم

٤١١ ١١،٠٦٦،٣٠١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩،٥٣٠،٢٧٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لتغطية العجز في موازنتھا 

٩،٥٣٠،٢٧٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٥٣٠،٢٧٢مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٩،٥٣٠،٢٧٢ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٤٠٩،١٢٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس- االقتصاد و التجارة٢٢٣
شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠٠،٠٠٠ ٢٢٣ مجموع الفصل رقم

٢١،٧٠٩،١٢٣ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٩٨،٧٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٤،٣٠٠مالبس١

٦٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٦٣٢لوازم ادارية اخرى٩

١٣٠،٤٣٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠٣،٧٥٠محروقات سائلة١

٥،٠٦٣زيوت وشحوم٢

٢٧،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٣٥،٨١٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠،٧٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤١٢،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٧٧،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٤١،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٣،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٧٥بريد١

٦،٠٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٦،٠٠٠اعالنات١

١٣٥،٠٠٠مطبوعات٢

١١،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٢٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢٩،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧٢،٠٠٠تامين١

٧٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٢،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٥٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٠٣٥،٤٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٨،٤٣٥،٣٤٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨،٥٣٨،٨٤٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥،٦٣٤،٣٧٤رواتب المتعاقدين١

٢،٠٧٧،١٢١اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٧،٧٤٧،٤٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠٦،٦٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢،٠٤٦،٦٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٣٠،٥٦٠مكافاءات١

١٣٠،٥٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٨،٤٦٣،٥٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٣٠،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 

٦٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٧٤،٥٥٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ٣٢،١٥٠،٧٨٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٤٥،٥٢٨تعويضات عائلية٢

٣٤٥،٥٢٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٥٥،٥٢٨مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٥٥،٥٢٨ مجموع الوظيفة رقم

٣٣،٠٠٦،٣١٧ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

الصيد البري والبحري٤٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مواد زراعية٦

٣٦٠،٠٠٠مواد علفية٢

٣٦٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٣ ٣٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مبيدات٥

٤،٥٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٤،٥٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٥٤٠،٠٠٠اسمدة١

٢،١٦٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٢،٧٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٤٣،٠٠٠منح للطالب٣

٦٤٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٤،٢٥٤،٣٥١اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤،٢٥٤،٣٥١ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٨٩٧،٣٥١مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ١٢،٠٩٧،٣٥١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

ادوية ومواد مخبرية٤

١،٨٠٠،٠٠٠ادوية١

٢٧٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٢،٠٧٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢٢٥،٠٠٠مواد بيطرية٤

٢٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٢٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠٢٠بيان 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 لآلمراض الحيوانية السارية 

١٢٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

٤٢١٤ ٢،٤١٨،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦١،٢٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٦١،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٠٥٠استئجار سيارات واليات١

٤،٠٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٥،٢٥٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ٦٥،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٩٤١،٣٥١ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٠٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٤،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٦٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٣،٣٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١١٧،٥٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٢٥،٠٠٠ 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،٢٠٠اعالنات١

١٠،٨٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٧٠،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٦٠٠تامين١

٣،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٩،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٩،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٠٥،٨٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

١٧٣،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥٦٥،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢١،٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢١،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٣٨،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

١٤١،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٧٣،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٢،٢٦٢،٦٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٣٠٢،٦٩٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية٢٢٤
تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٤٠٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٤٠٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٤٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٢،٤٠٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٤٠٤،٠٠٠ ٢٢٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - الدوائر اإلدارية والفنية٢٢٥
بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٣٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،١٥٩،٨٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٦،٥٣٧،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٦،٥٣٧،٨٠٠مجموع البند  رقم

٤٨٢ ١٦،٥٣٧،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٥٣٧،٨٠٠ ٢٢٥ مجموع الفصل رقم

٦٩،١٩٢،١٥٨ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،١٠٥قرطاسية للمكاتب١

١،٠٣٧كتب ومراجع وصحف٢

٥٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٦٨٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٥٩٢محروقات سائلة١

٢،٥٩٢ 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

٤٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨٨،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٤،٤٧٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٢٩٦صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٢٩٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،١٥٢اعالنات١

٢،٣٠٤مطبوعات٢

٢،٨٨٠اعياد وتمثيل٣

٦،٣٣٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧٢٠تامين١

٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٨٦٤استئجار سيارات واليات١

٨٦٤ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩٢،٤١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٣٧٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٤٧٩،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٢٥،١٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٢٠٠مكافاءات١

١٩،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٩٢٣،٨٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦٧٥نقل وانتقال في الداخل١

٦٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٢٩٦وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٢٩٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٥١٢رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٤١٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٩٢٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٨٩٣مجموع البند  رقم

٤٦١ ٥،٣١٨،٦٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٤١٨،٦٤٣ ١ مجموع الفصل رقم

٥،٤١٨،٦٤٣ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٨،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٥،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٩٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٣١،٠٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤،٨٥٠محروقات سائلة١

١٤،٨٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩٠٠مبيدات١

٩٠٠ 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

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٥٤،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٤٩،٦٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٥،١٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٥،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٨،٠٠٠اعالنات١

٧٩،٢٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٨٠٠معارض ومھرجانات٤

١٠٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٥٠٠تامين١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٧١،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٥٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٦٧٦،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٧٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥١،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٦١،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٤٠٥،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٣٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٢٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٥٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥٦،٠٦٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ٨،٥٣٢،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٣٧،٤٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

٤٣٧،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٣٧،٤٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٤٣٧،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،١١٠،١٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٠٠،٥٧٠،١٥٣مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان االجتماعي منھا

٢٨٨،٥٧٠،١٥٣ ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٢٣١،٣٠٩،٠٠٠ المرض واالمومة 

٣٥،٩٢٤،٥١٣ السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٦٨٠،٧٤٧ تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٥٥،٨٩٣ المخاتير

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

٣٠٠،٥٧٠،١٥٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠٠،٥٧٠،١٥٣مجموع البند  رقم

١٠١١ ٣٠٠،٥٧٠،١٥٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦١،٢٠٨،٧٧٤مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٥٠،٢٠٨،٧٧٤ *إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٩،٢٢٨،٨٩٢ ـ  المرض واالمومة 

١٢،٨١٩،٢٦٢ ـ  تعويضات عائلية 

١٨،١٦٠،٦٢٠ ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

١١،٠٠٠،٠٠٠ * تسويات نھاية الخدمة

٦١،٢٠٨،٧٧٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦١،٢٠٨،٧٧٤مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٦١،٢٠٨،٧٧٤ مجموع الوظيفة رقم

٣٦١،٧٧٨،٩٢٧ ٢٢٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل٢٢٧
العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٠٠٩،٥٥٣مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٧١،٤٠٣مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٠٨٠،٩٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٠٨٠،٩٥٦مجموع البند  رقم

٤١٢ ٤،٠٨٠،٩٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٤،٠٨٠،٩٥٦ ٢٢٧ مجموع الفصل رقم

٣٧٤،٩٧٠،٠٣٣ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩٢،٧٣٦قرطاسية للمكاتب١

٦٣،٥٩١كتب ومراجع وصحف٢

٤،١٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٠،٤٦٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٦٥٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠،٩٣٠ 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

١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٣٢،٤٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٥٠،٧٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٣٠،٠٦٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٣،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٧٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٧٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٩٩١بريد١

٣،٩٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٦٩٦اعالنات١

٦٢،٧٧٥مطبوعات٢

١٥،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٦،٦٩٦معارض ومھرجانات٤

٤٦٨،٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٥٦٠،٦٣٧ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٣٤٨تامين١

٣،٣٤٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٣٤٨استئجار سيارات واليات١

٣،٣٤٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٣،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٥٣٤،٧٦٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩،٦٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٩،٦٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٣٨،٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٠٢،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٣،٢٠٠مكافاءات١

٤٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٢٨٥،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٤٦،٩٦٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٤،٦٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٣١،٥٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠،٥٧٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٠٢٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٧،٥٩٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٧،٩٠٠دراسات١

٢٧،٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٣،٩٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٥٧٥نفقات شتى متنوعة٩

٢٤،٥٢٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٠١،٥٨٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١٤،١٨٢،٠٠٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٨،٧٥٠تعويضات عائلية١

١٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٩٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٩٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٤٧٥،٧٥٩ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

٢٣،٢٠٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠٥،٩٧٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٣١٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٧٦لوازم ادارية اخرى٩

١١١،٨٦١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،١٥٠محروقات سائلة١

٣،١٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٠٧٠مبيدات١

٢،٠٧٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٢،٩٢٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٦٥،٩٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٠٦،٢٠٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٠٣٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٠٣٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦٣٠بريد١

٦٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٣،٤٨٠اعالنات١

٣،٣٤٨مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٣٦،٥٦٠عالقات عامة اخرى٩

٧٧٦،٩٨٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٣،٣٦٥تامين١

١٣،٣٦٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٢٦٠استئجار سيارات واليات١

١،٢٦٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١١،١٥٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٣٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١١،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩١٣،٧٧٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤،٤٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٣،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٩٩٩،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢١،١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٧،٢٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٨،٣٥٠ 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

٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥١٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٠٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٨،٦٢٨مجموع البند  رقم

٨٥٢ ٦،٨٠٨،٢٠٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٣٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٩٨٦،٧٠٩ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
تلفزيون لبنان - االعالم٢٢٩
تمويل الخدمات٨٥٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١١،٠٤١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧،١٢٨،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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧١٢،٨٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٧٣٢،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٧٣٢،٨٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١،٧٣٢،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٧٣٢،٨٠٠ ٢٣٠ مجموع الفصل رقم

٤١،٣٦٥،١٦٨ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥١،٦٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٤،٣٠٠محروقات سائلة١

٢٤،٣٠٠ 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

٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٨١،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٧٩،٨٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨،١٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢،٠٠٠اعالنات١

٢٠،٢٥٠مطبوعات٢

٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠٢،١٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،١٠٠تامين١

٨،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٩٠٠استئجار سيارات واليات١

٩٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٤٧٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٥٧٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٠٦١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٠١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢٠،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢٠،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٣٥٠دراسات١

١،٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٠٤٨رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،١٢٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٤٨،٧٧٨مجموع البند  رقم

٤٣٠ ٥،٢٧٥،٧٣٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٣٧٠،٧٣٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٥٣٩قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٠٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢،٦٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٤،٣٠٠محروقات سائلة١

٢٤،٣٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٧٠٠مواد مخبرية٢

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٨٠٠مبيدات١

١،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٨٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٢،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٦،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٤،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٩٢،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤٧،٩٥٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٨٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٨٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٥٠٠بريد١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

٦،٣٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٩٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩،٠٠٠تامين١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٢،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٢٦،٤٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٣٥٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٥٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧١،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٤٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٣٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

٦،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٤،٢٥٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٢،٥٥٦،٦٧٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٠٧،٦٧٩ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٢٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٣،٥٠٠محروقات سائلة١

١٣،٥٠٠ 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

٥،٠٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٩،٦٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٦،٣٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٦٥،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٦٥،٥٠٠ 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

٣،٦٠٠اعالنات١

٨،١٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٤٠٠تامين١

٥،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٢٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٣٣،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨،١٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس والزھراني العادة بناء الخزانات 

٨،١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٧٨٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٧٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٦٣٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ٩،٢٩٥،٤٣٥ مجموع الوظيفة رقم

٩،٣٠٤،٤٣٥ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
ھيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط٢٠٦
ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٢١٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦،٦٩٤،٠٢٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨،٩١٠،٠٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،٩١٠،٠٢٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ٨،٩١٠،٠٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٩١٠،٠٢٠ ٢٠٦ مجموع الفصل رقم

٢٦،١٩٢،٨٧٢ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٧٠٧كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٨٥لوازم مكتبية اخرى٩

٢٦،١٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،١٤٠مالبس١

٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٦٥١لوازم ادارية اخرى٩

١٢،٦٩١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢١،٦٠٠محروقات سائلة١

٢١،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩٨٠مبيدات١

٩٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٦٨٣بذور ونصوب وشتول٣

١،٦٨٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٥،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦،٣٣٦نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٨٤،٥٣٦ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤٧،٦٨٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٥،٣٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣١،٢٩٢صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣١،٢٩٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥،٤٠٠بريد١

٥،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٦٠٠اعالنات١

٩،٣٦٠مطبوعات٢

١٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٧٥٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٤٩٩،١٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤،٠٥٠،٠٠٠ ـ  نفقات دعاية 

١٤٤،٠٠٠ ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية ومنشورات 

٢٧٠،٠٠٠ ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

٣٥،١٠٠ ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

٦،٢٨٥،٠٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٤٠تامين١

٥،٠٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٨،١٠٠استئجار سيارات واليات١

٨،١٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٠،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦،٤٣٠،٥٩٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٥٦٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٦٦٩،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٣٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٩٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨٤،٤٦٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٣٠،٤٦٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٣،٥٢٠مكافاءات١

٨٣،٥٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٣٠٨،٤٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٩٧،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٩٧،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٩٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٧٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٦٨٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٧٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١،٠٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢١،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٥١٢شراء قطع فنية٢

٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠،٦٧٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٧٩٤،٦٧٢مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ١٤،٩٧٨،٤٣٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٧٨،٤٣٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٥،٠٧٨،٤٣٠ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٩،٤٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٦٥،١٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣١،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٩،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٢،٦٠٠محروقات سائلة١

١٢،٦٠٠ 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

١٢،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٥٢،١٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٦٩،٤٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان 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

٣٠،٣٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٠،٣٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٢٥٠بريد١

٢٠،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

٢٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

١١،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٣٣٧،٥٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية ومسرحية وبيناالت 

٧٩،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٦١،٩٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٣،٥٠٠تامين١

١٣،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٠،١٢٥استئجار سيارات واليات١

١٠،١٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٦،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١٦،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٥٥،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٢،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠٦،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٦٩٣اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٤٨٥،٦٩٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٠،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨٩،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٥،٦٠٠مكافاءات١

٢٥،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،١٠٧،٢٩٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان 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 الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٣،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٤١٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٨٩،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٠٩،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٤٥،٦١٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٤،٢٨٣،١٤٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١،٠٦٢،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٥٠،٠٠٠ ـ  البيت اللبناني في باريس 

٤٦٥،٠٠٠ ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

٤٣٥،٠٠٠ ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط الثقافي 

١١٢،٥٠٠ ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو اإلقليمي في بيروت 

١،٠٦٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٦٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ١،٠٦٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٠

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٥،٧٨٧،٦٤٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٩٦لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٩٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٨٨٨مالبس١

٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٣،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٠،١٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٤،٠٥٠مواد مخبرية٢

٤،٠٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٩،٠٠٠مبيدات١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٤٩٠اسمدة١

٤٩٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٧،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٧،٧٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٨،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٧،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٤٠،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٤،٠٥٠لوازم متخصصة١

٤،٠٥٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٩٣،٤٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٣،٥٩٧بريد١

١٣،٥٩٧ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠اعالنات١

٣٦،٩٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٦٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٤،١٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٣٢٠تامين١

٤،٣٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٢،٧٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٠،٧٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦٩،٧٣٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٦،٦٠٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨٦،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٢٠٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٣٦٧،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٧،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٧،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،١٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٢٦٠شراء قطع فنية٢

١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٣،٣١٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦١،١١٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٩،١٠١،٦٧١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٢٤١،٦٧١ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة٢٣١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢١،٨٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٠٦،٦٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢،٤٦٧،٦٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٢،٤٦٧،٦٩٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٢٢،٤٦٧،٦٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٢،٤٦٧،٦٩٠ ٢٣١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار٢٤٠
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٩٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٩٨،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٩٨،١٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٣٩٨،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩٨،١٠٠ ٢٤٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة٢٤١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣٤،٤٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٦٩،٤٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٦٩،٤٦٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٩٦٩،٤٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٦٩،٤٦٠ ٢٤١ مجموع الفصل رقم

٣٨،٨٦٤،٥٦٤ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٨٨٤،٥٦٩مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٥٩٦،٤٤٤ ـ  مساھمة مالية في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

١،٢٨٨،١٢٥ ـ  مساھمة الدولة في مشروع ادارة الملوثات العضوية الثابته من اصل الھبة المعطاة 
لھا

٢٠١٥/٣/١٢ تاريخ ١٥٥٢بموجب المرسوم رقم 

١،٨٨٤،٥٦٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٨٨٤،٥٦٩مجموع البند  رقم

٥٥١ ١،٨٨٤،٥٦٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٤،١٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣،٥٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٠٢٥مالبس١

٢،٠٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٠،٥٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٢٩٥مبيدات١

٢،٢٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٨،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٥٩،٣٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٧،٦٤٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٨٤١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٨٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٨٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٣،٥٠٠بريد١

١٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٥٠،٠٠٠اعالنات١

٢٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٢٠٠معارض ومھرجانات٤

٢،١٦٠عالقات عامة اخرى٩

٦٩٣،٣٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩،٣٦٠تامين١

٩،٣٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦،٣٣٤بدالت اتعاب٢

٥٨،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٤،٨٣٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٦٦٢،١٢٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٨٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٩٥٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦٣٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٤،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٨،٠٠٠مكافاءات١

٤٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٩٨٠،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان 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 البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨،٠٠٠دراسات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٢٧،٥٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٥٥،٤٢٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ٦،٢٨٥،٢٩٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٢٢٤،٨٦٣ ١ مجموع الفصل رقم

٨،٢٢٤،٨٦٣ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥،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

١١ ١٥٢،٨١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٣٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٧٧٣،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

٥،٠٠٠بريد١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٣،٢٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٨،٢٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٩٢،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،١٤٧،٧٩١رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤،١٨٣،٧٩١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣٧،٩٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٧،٩٠٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٧،٥٠٠مكافاءات١

٥٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٧٣٢،٦٩٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان 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

٣٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٥،٠٠٠دراسات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٥،٩٦٩،٧٩٥ مجموع الوظيفة رقم

٦،٠٩٤،٧٩٥ ١ مجموع الفصل رقم

٦،٠٩٤،٧٩٥ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،٣٤١قرطاسية للمكاتب١

٢،٣٩٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٥٣١ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧،٦٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٩،٨١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٥٠٠محروقات سائلة١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٦،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٢،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٧٣،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٩٨،٣٤١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٣٦،٧٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٥٤،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٢٥بريد١

٢،٠٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٠٠اعالنات١

١،٨٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد ودورات  اعداد وتدريب رياضي 

٥٨،٠٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٣٥٠تامين١

١،٣٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٦٩،١٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،١٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٢٩٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٢،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٢٠٠مكافاءات١

١٩،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٦٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤،٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد 

٤،٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان 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

٩٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٤،٥٠٠دراسات١

٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ٧،١٢٠،٩٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

١٠،٣٠٤،٤٦٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية٢٤٤
االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٤٩٥،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

موزعة على الشكل التالي :

٥٩٥،٨٠٠ ـ  صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات 

٢٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٢٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٥٢،٠٠٠ ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٤٤،٠٠٠ ـ  صيانة القاعة المقفلة _الميناء 

٢،١٤٣،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،١٤٣،٨٠٠مجموع البند  رقم

٨٣٢ ٢،١٤٣،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١٤٣،٨٠٠ ٢٤٤ مجموع الفصل رقم

١٢،٤٤٨،٢٦٦ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

االعمال الحرفية٤٧٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٤،٩٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٢٥،١٠٠ ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية 

٣٧٩،٨٠٠ ـ  بيت المحترف 

٥٠٤،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٠٤،٩٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٤ ٥٠٤،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠،٠٠٠ ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

٢٥٠،٠٠٠ ـ  ام النور 

٥٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٣ ٥٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨١،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٨١،٠٠٠ ـ  مشروع الصحة االنجابية 

٨١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨١،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٥ ٨١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٠٨،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٨،٨٠٠ مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

٢٠٨،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠٨،٨٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٢٠٨،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

المرض١٠١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٩٤،٤٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٩٤،٤٠٠ لجنة االدوية

١٩٤،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٩٤،٤٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ١٩٤،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

العجز١٠١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩،٣٨٢،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٩٨،٧٠٠ ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٨،٩٨٣،٨٠٠ ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

٩،٣٨٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٣٨٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠١٢ ٩،٣٨٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٩،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١،٥٦٤،٦٥٠ادوية١

١،٥٦٤،٦٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٤٤٨مبيدات١

٢،٤٤٨ 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

١٩،١٢٥نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١١٦،٣٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٧٦٨،٤٧٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٣٩،٤٧٧ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٣٩،٤٧٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،١٥٠بريد١

٣،١٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٨٠٠اعالنات١

٦،٣٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٥٩٥عالقات عامة اخرى٩

٢٠،٦٩٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٤٠٠تامين١

٥،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٨٩،٣٢٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥،٠٥٠،٨٩٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،١٥٤،٣٩٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٠٦١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٩،١٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٨٤،٧٥٢تعويض نقل مؤقت٣

٩٤،٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٥١٨،٣٠٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٢،٠٠٠مكافاءات١

٤٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٧٧٥،٦٩٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان 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

٤،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٩٠٠دراسات١

٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٥٠شراء قطع فنية٢

١٢،١٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢١ ٨،٩٦٤،٩٩٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٤٨٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦،٤٨٠،٠٠٠ "ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف االسر االكثر فقرا 

٦،٤٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦،٤٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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،٦٠٩،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عينية١٠٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٨٩،٦٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٠٩،٦٠٠ ـ  مشروع التغذية 

١٨٠،٠٠٠ ـ  مخصصات دعم االسرة 

٤٨٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٨٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٢ ٤٨٩،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٧٤٧،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٦٦،٠٠٠ ـ  المجلس االعلى للطفولة 

٨١،٠٠٠ ـ مخيمات العمل التطوعي 

٧٤٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٦ ٧٤٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٢٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٢١،٥٠٠ ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

١٠٣،٥٠٠ ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

٢٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩،٩٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف والرعاية المتخصصة 

٤،٩٥٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث المعرضين للخطر 

٩،٩٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ١٠،١٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية١٠٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٤١،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٧٣،٦٠٠ ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي واالتصال السكاني 

٧٢،٩٠٠ ـ  برنامج السكان والتنمية 

٤٩٥،٠٠٠ ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية االقتصادية المحلية 

٨٤١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٤١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٨١ ٨٤١،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٤،٩٥٩،٦٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٤،٥٦٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

١٥٦،٦٠٠ ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٢٤٣،٠٠٠ ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

٣٤،٩٥٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٦٥،٠٠٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  رعاية اجتماعية 

تعليم وتدريب ايتام واوالد ذوي حاالت اجتماعية صعبة  فتيات منحرفات وقابالت
لالنحراف تعليم مھني خارجي لاليتام والمعوزين ايواء ورعاية االطفال الرضع ايواء

ورعاية العجزة ايواء وتعليم وتدريب المعوقين تعليم مھني داخلي وخارجي
١٤،٥٠٠،٠٠٠ ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع الجمعيات االھلية 

٥٠٤،٠٠٠ ـ  مساھمة لكاريتاس لبنان 

١٦٥،٠٠٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٩٩،٩٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٩٩،٩٦٣،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٣٨،٦٨٢،٣٩٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المؤسسة العامة لالسكان٢٤٢
مخصصات مختلفة١٠٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  لدعم الفوائد على القروض  الممولة بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان 
والمصارف التجارية

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٦١ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٤٢ مجموع الفصل رقم

٣٣٨،٦٨٢،٣٩٢ ٢٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٩،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،١٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣،٥٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٣،٤٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٦،٨٠٠محروقات سائلة١

٤٦،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٢٥٠مبيدات١

٢،٢٥٠ 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

٢١،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٨٩،٣٦٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٠٥،٤١٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٢٣،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٢٣،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٤،٤٦٦صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٤،٤٦٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٠٥٠بريد١

٤،٠٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٢٠٠اعالنات١

٢٨،٨٠٠مطبوعات٢

١٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٥،٧٥٠عالقات عامة اخرى٩

٨٤،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١١،٥٢٠تامين١

١١،٥٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٣٥٠استئجار سيارات واليات١

١،٣٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٨٤،٩٣٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٦٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٧٣٩،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٥٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٩٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٩٨٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٧٧،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦١٢،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٤،٠٠٠مكافاءات١

٦٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٤٠٤،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

وفود ومؤتمرات٤

٢٠،٢٩٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠،٢٩٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٦٢،٠٠٠دراسات١

١٦٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٧٧٢رسوم وضرائب مختلفة١

٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١١،٧٧٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٥٧،٠٦٧مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٥،٨٤٤،١١٨ مجموع الوظيفة رقم

٥،٩١٤،١١٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة٢٣٣
ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٥٧٤،٥٠٤مساھمة للرواتب واألجور١

٥٦٢،٩٤٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،١٣٧،٤٥١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،١٣٧،٤٥١مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٢،١٣٧،٤٥١ مجموع الوظيفة رقم

٢،١٣٧،٤٥١ ٢٣٣ مجموع الفصل رقم

٨،٠٥١،٥٦٩ ٢٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
الديون المتوجبة االداء١

عمليات الدين العام١٨٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات المالية١٧

فوائد على القروض الداخلية١

١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

فوائد على القروض الخارجية٢

٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨فوائد على سندات خزينة خارجية١

منھا مبلغ :

١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات كھرباء لبنان 

٣،٤٨٨،٢٤٠،١٢٥ ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة األجنبية 

٥٢،٧٦٣ ـ  فوائد على سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية 

(ديون االستمالكات و المتعھدين )

٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٧ ٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢مجموع البند  رقم

١٨٠ ٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢ مجموع الوظيفة رقم

٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة٢

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١

٢،٨٣٣،٣٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٣ ٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٧،٦٧٧،٩٣٦،٧٢٢ ٢٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩

٣٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٣٦،٩٩٧،٩٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تقديمات اخرى٩

١٣٥،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  

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان 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

١٩٠ ٢٤٧،٨٩٧،٩٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٧،٨٩٧،٩٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية٢

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٣١٧،١٨٦،٩٨٩احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٣١٧،١٨٦،٩٨٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٣١٧،١٨٦،٩٨٩مجموع البند  رقم

١٩٠ ٣١٧،١٨٦،٩٨٩ مجموع الوظيفة رقم

٣١٧،١٨٦،٩٨٩ ٢ مجموع الفصل رقم

٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩ ٢٧ مجموع الباب  رقم

١ ١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٦،٥٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٦،٥٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٢٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥١،٢٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٨،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٨،٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٠٧،٩٠٠تجھيزات اخرى١

٢٠٧،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٩٦،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١١٨،٩١٣صيانة التجھيزات الفنية١

١١٨،٩١٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٨١،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٨١،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤٣٤،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٤٣٤،٨٨٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٥٤٣،٦٠٠صيانة اخرى١

٥٤٣،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٢٧٨،٥٩٣مجموع البند  رقم

١١١ ١،٦٧٥،١٩٣ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٧٥،١٩٣ ١ مجموع الفصل رقم

١،٦٧٥،١٩٣ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٩٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٨٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٣٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٧،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٧٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٧٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٥،٠٠٠صيانة اخرى١

١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٠٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ١،٩٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٩٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١،٩٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٦٧،٤١٣تجھيزات فنية متخصصة١

٣١،٩٣٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٩٩،٣٥١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٤٤،٣٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٢٤٤،٣٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٦،٨٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٦،٨٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٤،٧٠٠تجھيزات اخرى١

١٤،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٣٤،٩٠١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٤٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٤٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٤٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٥٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٥٦،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٧٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٨٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ٢،٦٢٢،٩٠١ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٢٢،٩٠١ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٩٩٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٧،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٠،٠١٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٥٦٣صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٥٦٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٩٨٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٩٨٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨،٥٥١مجموع البند  رقم

١١٥ ٢٨،٥٦١ مجموع الوظيفة رقم

٢٨،٥٦١ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٥١٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٥١٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٩٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٩٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٤٠٥تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٤٠٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٩٨٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٩٨٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٥،٨٩٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١١،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١١،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٩،٧٢٨صيانة وسائل النقل١

٩،٧٢٨ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢١،١٢٨مجموع البند  رقم

١٤١ ٤٧،٠٢٦ مجموع الوظيفة رقم

٤٧،٠٢٦ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،١٢١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،١٢١ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٢،٦٣٥تجھيزات فنية متخصصة١

١٢،٦٣٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٥،٣٨٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٣٨٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٥٤٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٥٤٤ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٥،٦٨٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،٥٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،٥٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٠٤٠صيانة وسائل النقل١

٣،٠٤٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٧،٢٩٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٧٢،٩٧٨ مجموع الوظيفة رقم

٧٢،٩٧٨ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٩تجھيزات فنية متخصصة١

٦٦٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٨٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٨٤٥تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٨٤٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٩٦تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٩٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٠٦٨صيانة ابنية ادارية١

٤،٠٦٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٥٩٤صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٥٩٤ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٤٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٤٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٧،٢٩٦صيانة وسائل النقل١

٧،٢٩٦ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧٨٠صيانة اخرى١

٧٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٧،١٦٣مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢٩،٣٨٣ مجموع الوظيفة رقم

٢٩،٣٨٣ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٧٩٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٧٩٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٩٩٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٧٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٤٨١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦،٨٤٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٨٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،١٣٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،١٣٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٩٩٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٩٩٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،٩٦٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٢٩،٤٤١ مجموع الوظيفة رقم

٢٩،٤٤١ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٣١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٣١ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٨٢٨تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٨٢٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

١،٨٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٦٣٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٥٦٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٥٦٣ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩،٢٦٣مجموع البند  رقم

٨١٠ ١٤،٨٩٥ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٨٩٥ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٧٩٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٧١٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٧١٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٧١٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤،٥٠٨ مجموع الوظيفة رقم

٤،٥٠٨ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٩٩٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٧،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٩٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٩٩٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٩،١٢٠صيانة ابنية ادارية١

٩،١٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٨٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٨٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢١،٦٦٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٤٥،٦٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٥،٦٦٠ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٤٢٥صيانة التجھيزات الفنية١

١،٤٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧١٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٣ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،١٣٨مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤،٧٣٨ مجموع الوظيفة رقم

٤،٧٣٨ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٤٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٤٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٩٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٧،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٣٢٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٣٢٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٩٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٩٨٨صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٩٨٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٩٨٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٩٨٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩،٩٧٦مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٢٤،٩١٦ مجموع الوظيفة رقم

٢٤،٩١٦ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان 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

١،١٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٤٦٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،١٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،١٤٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،١٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٨٤صيانة اخرى١

٦٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٩٦٤مجموع البند  رقم

٨١٠ ٥،٤٢٨ مجموع الوظيفة رقم

٥،٤٢٨ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩٩٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٩٩٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٦٣٨تجھيزات للمعلوماتية١

١،٦٣٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٠٨٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٥٧صيانة التجھيزات الفنية١

٣٥٧ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٥٧صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٧ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧١٤مجموع البند  رقم

١٤٢ ٦،٧٩٨ مجموع الوظيفة رقم

٦،٧٩٨ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤٧٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤٧٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٩٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨،٢٨٨تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٢٨٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٩٩تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩٩٨تجھيزات اخرى١

٩٩٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٤،٣٤٩مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٣٣١صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٣٣١ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤،٧٢٢صيانة اخرى١

٤،٧٢٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٢،٠٥٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣٠٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٢ ٣٥٠،٤٠٢ مجموع الوظيفة رقم

٣٥٠،٤٠٢ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٩٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٩٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٩٤٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ٢،٩٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٩٤٠ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

١٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

١٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٢٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٧٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١٠٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان 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

٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٢،٠٠٠صيانة اخرى١

١٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٢،٠٢٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٢٢،٠٠٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،١٦٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،١٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٩٨تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٩٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٤٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

١،٤٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٠٨٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٧١٠صيانة ابنية ادارية١

١،٧١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،١٣٨صيانة التجھيزات الفنية١

٢،١٣٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،١٣٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،١٣٨ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٩٨٦مجموع البند  رقم

٨١٠ ١١،٠٧١ مجموع الوظيفة رقم

١١،٠٧١ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٦٣٠تجھيزات للنقل١

٦٣٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٣٦٥تجھيزات اخرى١

١،٣٦٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٦٣،١٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠٢٠بيان 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

١٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٥،١٢٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٨٠٠صيانة اخرى١

١،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥٩،٩٢٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٤٢٣،٠٤٥ مجموع الوظيفة رقم

٤٢٣،٠٤٥ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٣٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال المجلس 

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٨،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

١٨،٠٠٠،٠٠٠ ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ بيروت 

١٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر خارجية بما فيھا االستمالكات 

٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٢٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار 

منھا

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  استكمال دفع تعويضات عدوان تموز 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم

١١٣،٧٤٦،٦٩١ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٦٣تجھيزات للمعلوماتية١

٥٦٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٦٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٤،٠٤٠صيانة ابنية ادارية١

١٤،٠٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،١٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،١٦٥مجموع البند  رقم

١١٤ ١٥،٧٢٨ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٧٢٨ ١ مجموع الفصل رقم

١٥،٧٢٨ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،١٠٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،١٠٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٠،٩٠٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١١،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

١١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ١٥٤،٦٥٨ مجموع الوظيفة رقم

١٥٤،٦٥٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٣،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٤١،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٢،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٣،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١٦،٢٥٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٣٦٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٦٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٦٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٦٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩٨٠تجھيزات اخرى١

٩٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٤،٤٠٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٨٤٠صيانة اخرى١

٨٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٠٤٠مجموع البند  رقم

٣٣٢ ٥٥،٤٤٥ مجموع الوظيفة رقم

٥٥،٤٤٥ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٥٥٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٥٥٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،١٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٧٥٧مجموع البند  رقم

٣٣٥ ١٤،٧٥٧ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٧٥٧ ٤ مجموع الفصل رقم

٥٨٧،٣٦٠ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧،١٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢١١،٦٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٤،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٥٤٣،١٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٤٣،١٤٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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

٤١٢،٥٠٠صيانة اخرى١

٤١٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،١١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٣،٤٦٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٤٦٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٤،٠٠٥،٦٤٠ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٦٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٧١٥ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٧٣٥ ـ  جھاز امن المطار 

٧٣٥ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١،٤٧٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٦،٠٢٥ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٠،٦٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥١،٨٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥١،٨٧٠ مركز اعتراض المخابرات

١٢،٢٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،١٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٩٧٥ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٥،٧٥٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٦٤،٠٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٦،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٤،٢٥٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٥٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

١٥،٠٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٢٦،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٧٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٧٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

١،٥٧٥ مركز اعتراض المخابرات

٣،٧٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ المديرية االدارية المشتركة

١،٠٥٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٢،١٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٣٣،٦٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٧٥٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٥٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،٢٥٠ ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٢٤،٧٥٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٩٨،٤٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٣٣،٦٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٣،٨٠٠صيانة اخرى١

١٣،٨٠٠ مركز اعتراض المخابرات

١٣،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥١،٠٥٠مجموع البند  رقم

٣١٠ ٢٦٠،٠٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦٠،٠٥٠ 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

٢٠٢٠بيان 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

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨٠٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨٠٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٥٥تجھيزات اخرى١

٤٥٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٨٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤،٢٠٠ 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 ٢٤،٧٥٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٣٠،٦٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٣٠،٦٢٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

ابنية٢٢٢

ابنية متخصصة٢

٥٠،٠٠٠ابنية متخصصة١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٢ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٢،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٤،١٠٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٨،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٣،٥٥٢،٥٠٠تجھيزات للنقل١

٣،٥٥٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٤١،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٤١،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩٤،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٦،٦٨٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٣،٧٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٣،٧٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاء طرق٣

٨،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٥٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات كھربائية٥

٢٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٣،٨٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة الطرق٣

٦،٤٠٠صيانة طرق اخرى٩

٦،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٤٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٤٠،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات الكھربائية٥

٣،٢٠٠صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٤

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٧،٦٨٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧،٦٨٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٤٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،٠٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣١٢ ٦٤،٩٦٤،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٦٠٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٦٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

١،١٢٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١،١٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٠٨٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١،٠٨٠،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

٣٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٤٨٢،٤٠٠مجموع البند  رقم

٣٤١ ٥،٢٣٣،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٠،١٩٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٩٥،١٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨٧٥،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٥١،٣٥٦تجھيزات للمعلوماتية١

٥٥١،٣٥٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٦١٣،٩٥٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠٢٠بيان 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 التجھيزات الفنية٦

٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٧٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٧٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١،١٧٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١،١٧٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٧١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٧،٣٢٨،٩٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٧،٣٢٨،٩٥٦ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،٦٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،٦٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٨٠٧تجھيزات فنية متخصصة١

٩،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٠،٦٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٤٦٣تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٤٦٣ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٣،٩١٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٧٢ ٥٦٨،٩١٨ مجموع الوظيفة رقم

٥٦٨،٩١٨ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،١٩٧تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٦٩٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٦٣٠تجھيزات اخرى١

٦٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٩٢٧مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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 ١٣،٩١٩ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٩١٩ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٥٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٥٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٠٠٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٦٠٢ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٠٢ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،١٥٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،١٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٢٥٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٤٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٨،٦٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٨،٦٥٦ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٨٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٨٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٧٨٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٧٨٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٦٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١١،٨٨٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٨٨٠ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨٤٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٢٠تجھيزات اخرى١

٤٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٥٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٢٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٥،٧٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٧٦٠ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٠٧٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧،٠٥٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١٥،١٢٨ مجموع الوظيفة رقم

١٥،١٢٨ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،١٥٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،١٥٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٧٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان 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

٢٢٨ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٧،٢٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٧،٢٧٥ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٥٧تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٥٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٥٧٥تجھيزات اخرى١

١،٥٧٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٢٣٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٩،٧٣٢ مجموع الوظيفة رقم

٩،٧٣٢ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٨٣٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٨٣٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،٠٣٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١٤،٧٨٨ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٧٨٨ ١٥ مجموع الفصل رقم

٧٨،٤٧٥،٧٨٩ ٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠٤،١٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠٤،١٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٧٤،٠٦٣تجھيزات فنية متخصصة١

١١٨،١٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٩٢،١٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٧،٣٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٧،٣٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١١،٥٥٠تجھيزات اخرى١

١١،٥٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٨٩٥،٢٣٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،١٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،١٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٩،٠٠٠،٢٣٨ مجموع الوظيفة رقم

٩،٠٠٠،٢٣٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٦٦،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣١٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،١٩٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٩٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢٤،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٥٧٦،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٥٨،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٨،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٩٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٩٢،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١١٧،٧٦٠صيانة وسائل النقل١

١١٧،٧٦٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧٥٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٧٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٦٧٨،٦٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٩،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ٣،٢٦٤،٨٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٦٤،٨٦٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٤،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٤،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٠٤،٨١٣تجھيزات فنية متخصصة١

٨٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٢٧٩،٨١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٣٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٣٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٩٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣٧١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٣٧١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٥٤٣،٢٨٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٤٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٣٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان 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 مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف على امالك الدولة الخاصة 

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٧،٣٠٦،٢٨٨ مجموع الوظيفة رقم

٧،٣٠٦،٢٨٨ ٤ مجموع الفصل رقم

١٩،٥٧١،٣٨٦ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٩٧٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠٢٠بيان 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

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٢٥٠صيانة اخرى١

٢،٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٢٥٠مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٢٥،٢٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٥،٢٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢

١،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

١،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤٩٨،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٤٦٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٠٧،٤١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٥،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦٣٢،٦٦٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٣،٨٨١،٥٠٠انشاء ابنية ادارية١

١٢٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٤،٠٠٦،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٤،٠٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٤٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١١٢،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٥،٥١٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة الطرق٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٤٠،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

١٦،١٦٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٧٠،٩٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢١٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٦،٧٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٨٣٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٨٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٨٣،٧٠٠،١٦٣ مجموع الوظيفة رقم

٨٣،٧٠٠،١٦٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٨١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٨١ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧،٩٨٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٣،٢٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٧،١٦١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٠٧٢صيانة وسائل النقل١

٣،٠٧٢ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٠،١٧٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ٣٩٧،٣٣٣ مجموع الوظيفة رقم

٣٩٧،٣٣٣ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،١٦٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،١٦٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٣٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٤٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٦٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٦٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٥٤١،٧٩٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٥،٣١٣صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٣١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠،٣٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٣٧٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٣،٠٤٠صيانة وسائل النقل١

٢٣،٠٤٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧،٥٠٠صيانة اخرى١

٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٠٨٦،٢٢٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٤،٧٢٨،٠١٨ مجموع الوظيفة رقم

٤،٧٢٨،٠١٨ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٣٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٩،٩٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦٣٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٢،٦٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨٧،٩٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

١٠،٧٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١٠،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٠،٧٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان 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

٤،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٢،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٦،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٦،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧،٢٠٠صيانة اخرى١

٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠٦،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤،٨٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٥٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٨٧٤،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٨٧٤،٨٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ١١،٨٩٤،٥٨٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٨٩٤،٥٨٠ ٥ مجموع الفصل رقم

١٠٠،٧٤٥،٣١٤ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٢٣٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٢٣٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١١،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١١،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٦،٠٥٠تجھيزات اخرى١

٦،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢١،١٨٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٥،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٥،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٨٨٠صيانة اخرى١

٢،٨٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٧،٤٨٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٥٨،٦٦٤ مجموع الوظيفة رقم

٥٨،٦٦٤ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤٢،٥٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤٢،٥٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٧٨٢،٦٩٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٢٥٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٢،٠٣٥،٦٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٤٨٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٤٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٥٧،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥١٨،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥١٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٤٣٣،٧٤٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٦،٨٧٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٦،٨٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاء طرق٣

٢،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

١،٠٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات كھربائية٥

١٥٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

١٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٠،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٨٣٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٤،٨٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٤٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٤٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٤،٤٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٦،٠٠٠صيانة اخرى١

١٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢١،٢٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٥،٨٦٤،٧٤٥ مجموع الوظيفة رقم

٤٥،٨٦٤،٧٤٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٣٢٥تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٣٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢١،٥١٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٢٠بيان 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 تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٣،٢٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،٤٥٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ٣٥،٩٦٥ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٩٦٥ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٦٩٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٦٩٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٦٦٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٦٦٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٩٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣،٤١٣تجھيزات اخرى١

٣،٤١٣ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٥،٧٢١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٦،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٦،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٠٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠٤،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٢٤٨،٢٢١ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٨،٢٢١ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٤٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٢،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢،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 ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٣،٤٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣،٤٤٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٣٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٣٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٥٠تجھيزات اخرى١

٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٠٨٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٤،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،١٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٠،١٨٣ مجموع الوظيفة رقم

١٠،١٨٣ ٦ مجموع الفصل رقم

٤٦،٢٦١،٢١٨ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان 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

١٤،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٤،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٦٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٦٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٨،٣٠٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٢٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٢٥٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٣٩،٥٥٥ مجموع الوظيفة رقم

٣٩،٥٥٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

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،٢١٩،٥٣٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٣٩٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى 
وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

١،٣٩٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٧٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٢،٩٩٢،٥٣٨ مجموع الوظيفة رقم

٢،٩٩٢،٥٣٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩٩،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٩٩،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٢،٥٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٥٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٤٦،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

١٨٧،٥٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

١٨٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٥٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ٩٨٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٨٣،٧٥٠ 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

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

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

٢٢٦ ٢٣٢،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٨٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٣١٢،٠٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٣١٢،٠٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠٢٠بيان 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

٢٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٢٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ١١،٢٨١،٦٢٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٢٨١،٦٢٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦،١٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٦٦،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٢٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٧٤،٦٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٦١،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٩٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٣٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٧،٦٨٠صيانة وسائل النقل١

٧،٦٨٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥٤،٦٨٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٤١٦،٢٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٤١٦،٢٨٠ ٦ مجموع الفصل رقم

١٦،٠٢٥،٧٩٣ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٥،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٥،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

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

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٢،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٨٠تجھيزات اخرى١

٤٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨٥٦،٦٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٢،٤٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٨٠،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٦،٢٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٦،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٢،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٣١،٤٥٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ١،٢٨٨،١٣٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٢٨٨،١٣٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠٢٠بيان 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

٢٠٢٠بيان 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،٢٩٢،٣٤٠ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٥٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٥٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٣،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٣،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٤٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٤٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٨،٧٥٠تجھيزات اخرى١

٨،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٨،٢٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠٢٠بيان 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

٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١١ ١٠٤،٢٢٥ مجموع الوظيفة رقم

١٠٤،٢٢٥ ١ مجموع الفصل رقم

١٠٤،٢٢٥ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥١٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٦٦٢،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٩٣٨تجھيزات فنية يدوية٢

١٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٨٣،٩٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩٣،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٣،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠،٥٠٠تجھيزات اخرى١

١٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٧٩٨،٩٥١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٢٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االبنية٢

٤٩،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٧٩،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٤٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨٧،٤١٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨٧،٤١٣ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦٩،٧٦٠صيانة وسائل النقل١

٦٩،٧٦٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢١،٠٠٠صيانة اخرى١

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧٣٠،٩٧٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٢،٥٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ٢،٥٤٢،٤٢٤ مجموع الوظيفة رقم

٢،٥٤٢،٤٢٤ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

٣٧٥،٠٠٠انشاءات اراضي١

٣٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

٥٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ٤٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٢٠٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٢٠٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١١،٩٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٤،٠٧٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٢٢،٧٥٠تجھيزات للنقل١

٢٢،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٨،٩٢٧مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠٢٠بيان 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

٥،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٥،١٢٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،١٢٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٦٣،٠٤٧ مجموع الوظيفة رقم

٦٣،٠٤٧ ٣ مجموع الفصل رقم

٣،٠٣٠،٤٧١ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨٩٨تجھيزات فنية متخصصة١

٧٥٦تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٥٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٨١٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨١٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢٨٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٨٤ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،٤١٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٢٥صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٢٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٥٧٢صيانة وسائل النقل١

٣،٥٧٢ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤٣٢صيانة اخرى١

٤٣٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨،٠٥٤مجموع البند  رقم

٤٦١ ١١،٤٦٤ مجموع الوظيفة رقم

١١،٤٦٤ ١ مجموع الفصل رقم

١١،٤٦٤ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٥،٤٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠٢٠بيان 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

٣٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١،٥٣٦صيانة وسائل النقل١

١،٥٣٦ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٤٤٠صيانة اخرى١

١،٤٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٨٦،٩٧٦مجموع البند  رقم

٤١٢ ٤٨٢،٤٠١ مجموع الوظيفة رقم

٤٨٢،٤٠١ ١ مجموع الفصل رقم

٤٨٢،٤٠١ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤٦٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٧،١٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٨٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٢٥٠تجھيزات اخرى١

٢،٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٣،٠٦٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠٢٠بيان 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

٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٢،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٢٥٠صيانة اخرى١

٢،٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨١،٧٥٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١٣٤،٨١٣ مجموع الوظيفة رقم

١٣٤،٨١٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،١٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

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

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٦،٨٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٦،٨٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٦٤٩،٢٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٣،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦،٧٥٠صيانة اخرى١

٦،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٢٧،٢٥٠مجموع البند  رقم

٨٥٢ ١،٨٧٦،٥٢٥ مجموع الوظيفة رقم

١،٨٧٦،٥٢٥ ٢ مجموع الفصل رقم

٢،٠١١،٣٣٨ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٤،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٤،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤

٨٢٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٨٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٤ ٥،٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٦٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٣،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٦٢٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٦٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٣٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١١٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٧٥٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٢٦،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

١،٢٣٨،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٦،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٣٥٩،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٣،٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣،٦٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٠ ١٠،٩٤٧،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

٩،٩٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٩،٩٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٩،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦٢ ٩،٩٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

١٨،٧٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٣،٥٢٥،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٢،٢٥٠،٠٠٠انشاءات مياه السيالن٣

٢٤،٤٧٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٤،٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٢٤،٤٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات كھربائية٥

٨٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

١،١٢٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط النقل٣

٥٧٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٢،٤٩٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٢،٧٥٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

بما فيھا طاقة شمسية

٢،٧٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥،٢٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٥١ ٥،٢٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٠،٥٦٢،٦٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

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

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٥٧٥تجھيزات اخرى١

١،٥٧٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٢،٦٥١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٢،٥٠٠انشاءات اخرى١

٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٥،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٢،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٣،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٤،٠٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠٢٠بيان 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

٦٣١ ١٠٧،٢٠١ مجموع الوظيفة رقم

١٠٧،٢٠١ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٤٠٠تجھيزات اخرى١

١،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦١٠،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان 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

٦،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١،٩٢٠صيانة وسائل النقل١

١،٩٢٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٢٠٠صيانة اخرى١

١،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،٣٧٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠٢٠بيان 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

٤٣٢١ ١،٦٢٤،٦٧٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٢٤،٦٧٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٥٢،٢٩٤،٤٧١ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤١٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤١٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٢٥تجھيزات اخرى١

٥٢٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٠،٢٣٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠٢٠بيان 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

٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧،٢٠٠صيانة اخرى١

٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٥،٢٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ٤٥،٤٣٥ مجموع الوظيفة رقم

٤٥،٤٣٥ ١ مجموع الفصل رقم

٤٥،٤٣٥ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،١٨٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،١٨٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٤،٩٣٨تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٦٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،٥٦٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٦٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٦٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٣،١٢٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر 
النفقات المتعلقه به

١،٥٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧،٥٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ١،٦٠٣،١٢٦ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٠٣،١٢٦ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩

١،١٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

١،١٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٥،١٧٥تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٨،٢٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٣،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٢٣،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨،٤٨٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨،٤٨٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٩٧٥تجھيزات اخرى١

٢،٩٧٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٣،٢٧٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٧٨٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٧٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٢٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٩٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٩،٢٠٠صيانة اخرى١

١٩،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٥٢٨،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٤٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٤٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٣،٨٩٧،٤٧٦ مجموع الوظيفة رقم

٣،٨٩٧،٤٧٦ ٣ مجموع الفصل رقم

٥،٥٠٠،٦٠٢ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٢٩٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٢٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٣،٤٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٤٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٤،٧٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٥٩،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٨٥،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ٦٨٩،٥٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٨٩،٥٣٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦٨٩،٥٣٠ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٩٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠٢٠بيان 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

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٩،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٦٨،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٨،٥٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦٨،٥٠٠ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١١،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١١،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٥٠٠تجھيزات اخرى١

١،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٧،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٢،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧١،٤٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ٩٨،٦٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٨،٦٥٠ ١ مجموع الفصل رقم

٩٨،٦٥٠ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٣٥١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٣٥١ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،١٩٦تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،١٩٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٥٨٧تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٥٨٧ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،١٨٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،١٨٤ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٢،٣١٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢١،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،١٦٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،١٦٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٢،٧٣٨صيانة وسائل النقل١

١٢،٧٣٨ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٨،٤٩٨مجموع البند  رقم

١٠٢١ ٧٠،٨١٦ مجموع الوظيفة رقم

٧٠،٨١٦ ١ مجموع الفصل رقم

٧٠،٨١٦ ٢٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤١،٣١٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

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

صيانة اخرى٩

١،٤٤٠صيانة اخرى١

١،٤٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٣،٢٤٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٧٤،٥٥٣ مجموع الوظيفة رقم

٧٤،٥٥٣ ١ مجموع الفصل رقم

٧٤،٥٥٣ ٢٥ مجموع الباب  رقم

٢ ٤٤٨،٨٠٤،٩٠٨مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

توسيع وتأھيل طريق السلطانية - صيدا١٢٨
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء طرق٣

٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

بما فيھا االستمالكات

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

تنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون - بما فيه األستمالك١٣٢
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء طرق٣

١٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق ثانوية٣

إستمالك وتنفيذ طريق القديسين جبيل ـ  البترون 

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

استكمال تنفيذ طريق كفررمان-مرجعيون-بما فيه األستمالك١٣٤
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء طرق٣

١٤،٥٠٠،٠٠٠انشاء طرق دولية١

ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ  مرجعيون بما فيه االستمالك 

١٤،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٤،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٥٠٠،٠٠٠ ١٣٤ مجموع الفصل رقم

٣٤،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الدفاع الوطني١٠
إزالة القنابل العنقودية١١٢
الدفاع العسكري٢١٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

١٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١٢ مجموع الفصل رقم

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠ مجموع الباب  رقم

٣ ٤٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الجزء  رقم



رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول
الواردات املقدرة

2019لعام 

الواردات املقدرة

2020لعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

30,000,000,00030,000,000,0000حاصالت بيع األوراق1

30,000,000,00030,000,000,0000

60,000,000,00060,000,000,0000إيرادات اللوتو اللبناني2

60,000,000,00060,000,000,0000

1,000,000,0001,000,000,0000إيرادات اليانصيب الفوري3

1,000,000,0001,000,000,0000

1,000,000,0001,000,000,0000إيرادات مختلفة4

1,000,000,0001,000,000,0000

92,000,000,00092,000,000,0000

92,000,000,00092,000,000,0000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2020قانون موازنة العام 

108مجموع الباب رقم 

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤،٣١٨قرطاسية للمكاتب١

١،٠٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٥٥٨ 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 ٤٣،٦٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٤٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٧٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١٤٥،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٢٩٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٢٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦٤٨،٠٠٠اعالنات١

٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٢٠اعياد وتمثيل٣

١،٥٤٨،٧٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦،٤٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨،١٤٦،٨١٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٢٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٢٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٩،٩٢٠رواتب المتعاقدين١

٦٩،٩٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٠٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤،٩٦٠تعويض نقل مؤقت٣

١٧٤،٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٩،٤٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٦٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦١٠،٩٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان 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

رديات٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٣٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٣٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥،٠١٣،٣٦٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٢٣،٨١٤،٧٨٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٣،٨٢٩،٧٨٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
التحويالت٢

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٧،٠٨٧،٥٩٧مساھمات لنفقات أخرى٩

(مخصصات الخزينة العامة )

٦٧،٠٨٧،٥٩٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٧،٠٨٧،٥٩٧مجموع البند  رقم

١٩٠ ٦٧،٠٨٧،٥٩٧ مجموع الوظيفة رقم

٦٧،٠٨٧،٥٩٧ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩

٨٠،٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تقديمات اخرى٩

٢٢٤،٢٠٠احتياطي للعطاءات١

٢٢٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢٤،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٣٤٥،٨٦٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٣٤٥،٨٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٣٤٥،٨٦٠مجموع البند  رقم

١٩٠ ٦٥٠،٠٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٥٠،٠٦٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٩١،٥٦٧،٤٤٠ ١٠٨ مجموع الباب  رقم

١ ٩١،٥٦٧،٤٤٠مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤١٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤١٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٠٧،٥٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠٢٠بيان 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

١٢٣ ٤٣٢،٥٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٣٢،٥٦٠ ١ مجموع الفصل رقم

٤٣٢،٥٦٠ ١٠٨ مجموع الباب  رقم

٢ ٤٣٢،٥٦٠مجموع الجزء  رقم



نقصانزيادة 

600,000-18,200,00017,600,000السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية مبيعات1

600,000600,0000متفرقة إيرادات2

0بيروت مرفأ إيرادات3

18,800,00018,200,000-600,000

للغير المستورد القمح رسوم1

للغير المستورد الدقيق رسوم2

السكرية والمصنوعات السكر رسوم3

الزيتية والثمار الحبوب بعض رسوم4

2,971,629-12,501,9019,530,272العجز لتغطية العامة الموازنة من مساهمة1

12,501,9019,530,272-2,971,629

الموازنة لتغذية مأخوذات1

31,301,90127,730,2720-3,571,629

واردات املوازنات امللحقة

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113  الباب 

2020قانون موازنة العام 

الواردات املقدرة

2020لعام 
بيان التبويب

رقم

البند

الفرق 

(بآالف الليرات)

والمصنوعات والسكر الدقيق القمح رسوم: الثاني الفصل

الزيتية والثمار الحبوب بعض ورسوم السكرية             

الثاني الفصل مجموع

2020-2019مجموع الفرق بين العامين 

الواردات املقدرة

2019لعام 

-3,571,629

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: الفصل األول

األول الفصل مجموع

مجموع قسم الواردات

الثالث الفصل مجموع

الرابع الفصل مجموع

العامة الموازنة من مساهمة: الثالث الفصل

االحتياط مال من مآخوذات: الرابع الفصل



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٥٧٩قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥،٨٧٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٧٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٣٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٠٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٥٠محروقات سائلة١

٤،٠٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٤٣٠مواد مخبرية٢

٢،٤٣٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٨،٣٦٠مبيدات١

١٨،٣٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢٤،٧٥٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠٢٠ـ  ثمن شراء القمح والشعير لعام

٢٤،٧٥٠،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

١٣،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٣،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٨١٠مواد استھالكية اخرى١

٨١٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤،٨٠٦،٩٤٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٢،٧٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٤٧،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٢٩،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٣٥٠بريد١

١،٣٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٤٠٠اعالنات١

٢،٧٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٣٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٢٦٠تامين١

١،٢٦٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠١٣استئجار سيارات واليات١

١،٠١٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦١،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠١٢،١٢٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٢٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،١٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣١٠،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣١٣،٦٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٢٠،٨٥٠مجموع البند  رقم

٤٧١ ٢٦،٦٩٢،٩٢٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢،٥٠٠تعويضات عائلية١

١٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦،٧١٠،٤٢٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

احكام قضائية ومصالحات١

١٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٦٢٢،١٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٦٢٢،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٦٢٢،١٠٠مجموع البند  رقم

١٩٠ ٧٢٢،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٢٢،١٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٢٧،٤٣٢،٥٢٢ ١١٣ مجموع الباب  رقم

١ ٢٧،٤٣٢،٥٢٢مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٢٥٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٢٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧١ ٢٩٧،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٩٧،٧٥٠ ١ مجموع الفصل رقم

٢٩٧،٧٥٠ ١١٣ مجموع الباب  رقم

٢ ٢٩٧،٧٥٠مجموع الجزء  رقم



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة  أو نقصان2020للعام 2019العام 

60,000,00060,000,00000060,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

232,296,815,797695,506,530,81966,114,775,66728,348,340,000-927,803,346,616695,506,530,819إيرادات املخابرات2

94,020,944,88034,153,920,00000-128,174,864,88034,153,920,000إيرادات الحسابات الدولية3

114,412,641,93055,369,082,6705,330,343,5982,050,000-169,781,724,60055,369,082,670إيرادات متنوعة4

1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,6761,502,000,000,000146,438,129,1380واردات شركات الخليوي5

2,607,362,909,4202,287,089,533,489-320,273,375,9312,287,029,533,489217,883,248,40328,410,390,000

2,287,089,533,489

246,293,638,403

2,287,089,533,489246,293,638,4032,040,795,895,086

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

246,293,638,403

2020

: هي2020مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

:2020-2019الفرق بين عامي 

: هي2020مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2019

:املجموع العام

-320,273,375,931

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2020قانون موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 

(. ل.ل )

رقم

البند
طوابعT.V.A بيان التبويب

- = 

- = 

 دقيقة ليلية= ل /د ليرة لبنانية دولية= د/ل دوالر أميركي= أ /د دقيقة دولية= د /د دقيقة= د  دقيقة نهارية= ن /د ليرة لبنانية= ل  مشترك= م 



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة أو نقصان2020للعام 2019العام 

إيرادات مساهمات الغير في 1

نفقات اإلنشاء

0060,000,000م60,000,00060,000,000030.000

60,000,00060,000,00000060,000,000

78,817,220,000رسم تخابر آلي2

90,479,416,00028,348,340,000رسم تخابر خليوي

17,119,572,000رسم تخابر دولي

103,543,420,000رسوم اشتراكات خطوط هاتفية

3,043,480,000 بالتقسيطDSLرسوم تأسيس اشتراكات خدمة 

: خطوط موقوفة وخطوط ملغاة قيد التحصيل قيمتها

نسبة )  2017/12لغاية إصدار . ل. ل490.066.516.787

(%3التحصيل 

14,701,995,504

2,566,016,000خدمات النجمة

54,732,000ترقيم مختصر

ISDN427,700,000خطوط  

E16,832,812,000خطوط  

DSL 197,495,724,000

1,055,968,000(توطين) SNGخدمة بث فضائي ظرفي 

1,857,856,000خطوط تأجيرية محلية

126,695,948,000خطوط ذات منفعة خاصة

 715.475.843.836خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها 

(%3نسبةالتحصيل ) 2017/12لغاية اصدار . ل.ل
21,464,275,315

28,348,340,000رسم الطابع املالي

1,002,056,000فارق التدوير

60,104,341,515(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

6,010,434,152(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

927,803,346,616695,506,530,819-232,296,815,797695,506,530,81966,114,775,66728,348,340,000 :مجموع البند الثاني

927,803,346,616695,506,530,819-232,296,815,797

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2020 قانون موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 
(. ل.ل )

إيرادات املخابرات

:مجموع البند األول

 T.V.Aطوابع إيضاحات
بيان التبويب رقم

البند



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة أو نقصان2020للعام 2019العام 
 T.V.Aطوابع إيضاحات

بيان التبويب رقم

البند

إيرادات الحسابات 3

الدولية

تصفية الحسابات الدولية 128,174,864,88034,153,920,000-94,020,944,880

= 1507.5.*أ.د0.1180*د192000000مخابرات دولية واردة 

.ل. ل34.153.920.000
34,153,920,000

128,174,864,88034,153,920,000-94,020,944,88034,153,920,000

114,412,641,930-169,781,724,60055,369,082,670إيرادات متنوعة4

خطوط تأجيرية دولية  

(DT, IN & LL)
51,127,942,6705,066,666,463852,000

SNG307,740,00030,486,054108,000محطات 

788,746,00078,084,342804,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

1,579,486,000286,000تراخيص استيراد أجهزة

00سلفات

1,565,168,000155,106,739الغرامات

4,845,766,907(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

484,576,691(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

169,781,724,60055,369,082,670-114,412,641,93055,369,082,6705,330,343,5982,050,000

1,502,000,000,000خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,676واردات شركات الخليوي5

133,125,571,944(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

13,312,557,194(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,6761,502,000,000,000146,438,129,138

2,607,362,909,4202,287,089,533,489-320,273,375,9312,287,029,533,489217,883,248,40328,410,390,000

2,287,089,533,489

246,293,638,403

2,287,089,533,489246,293,638,4032,040,795,895,086

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

246,293,638,403 -320,273,375,931

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2020مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2020مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

:مجموع البند الثالث

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:2020-2019الفرق بين عامي 

:مجموع البند الرابع

مجموع البند الخامس

:املجموع العام

- = 

- = 

 دقيقة ليلية= ل /د ليرة لبنانية دولية= د/ل دوالر أميركي= أ /د دقيقة دولية= د /د دقيقة= د  دقيقة نهارية= ن /د ليرة لبنانية= ل  مشترك= م 



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٠٥كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣،٥٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٥٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

١٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٦٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٩٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان 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

٩٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٣،١٤٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤،١٠١،٦٤٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

٤،٢٠٦،٦٤٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٢٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٢٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٢٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤١،٠٤٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤١،٠٤٠ 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

٣٦،٠٠٠اعالنات١

٢١،٦٠٠مطبوعات٢

٧،٥٦٠اعياد وتمثيل٣

٦٥،١٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٧٥،٣٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٢،٦٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢،٦٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٧٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٢٠٠مكافاءات١

١٩،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٥،٥٧٩،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٣،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٣،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٧،٠١٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٢،٠١٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٦،٨٣٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٣٥،٨٦٤،٥٩٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٨٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٦،٧١٤،٥٩٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٥،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٤،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٥٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦،٧٩٩،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،٨٧٤،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان 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

١٧،٢٨٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠٧،٢٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٠٨،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٦٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٣٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٧،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٢٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٨،٣١٤،٣٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٢٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٦٣٤،٣٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان 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

٤،٣٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٤،٣٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٠٤،٣٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٤٤٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٤٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٢٤٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٠٧،٥٦٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان 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

١١١،٥٦٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
التحويالت٥

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٦٢٠،٢٩٥،٣٩٢مساھمات لنفقات أخرى٩

ـ  مخصصات الخزينة العامة 

١،٦٢٠،٢٩٥،٣٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٦٢٠،٢٩٥،٣٩٢مجموع البند  رقم

١٩٠ ١،٦٢٠،٢٩٥،٣٩٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
التحويالت٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١

٢٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٦٢٠،٤٩٥،٣٩٢ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
احتياطي الموازنة٧

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩

٦٠٠،٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٦٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
احتياطي الموازنة٧

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

احكام قضائية ومصالحات١

٤،٠٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
احتياطي الموازنة٧

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٤،٩٦٦،٣٠١احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٤،٩٦٦،٣٠١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٤،٩٦٦،٣٠١مجموع البند  رقم

١٩٠ ٩،٥٦٦،٣٠١ مجموع الوظيفة رقم

٩،٥٦٦،٣٠١ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٥
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٧٣٢،٠٨٧مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٩٨،٩٤٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٥،٨٣١،٠٢٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٨٣١،٠٢٧مجموع البند  رقم

٤٦١ ٥،٨٣١،٠٢٧ مجموع الوظيفة رقم

٥،٨٣١،٠٢٧ ٢٣٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٦
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٩٠،١٥٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٩٠،١٥٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٩٠،١٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٩٠،١٥٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٩٠،١٥٧،٠٠٠ ٢٣٦ مجموع الفصل رقم

١،٨٧٥،٧١٦،٨١٥ ١١٥ مجموع الباب  رقم

١ ١،٨٧٥،٧١٦،٨١٥مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٤،٥٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٥٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٩،٠٩٥،٥٢٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

١٩،٠٩٥،٥٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٣،٦٤٥،٥٢٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٥،٤١٢،٥٠٠انشاءات اخرى١

١٥،٤١٢،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٥،٤١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان 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 ٤١،٤٥٨،٠٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٤١،٤٥٨،٠٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة اخرى٩

٤٨،٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٤٨،٣٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٨،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان 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 ٤٨،٦٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٨،٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٨٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٨٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٩٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٩٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،٦١٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩،٤٥٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٢١،٠٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٠٦٠ ٣ مجموع الفصل رقم

٩٠،٠٧٩،٠٨٠ ١١٥ مجموع الباب  رقم

٢ ٩٠،٠٧٩،٠٨٠مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
االتصاالت١١٥
تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتھا والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواھا١٠٠
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠٢٠بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٧٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

مساھمة لھيئة اوجيرو لتطوير وتوسعه الشبكة الثابته ومتمماتھا والخدمات المرافقة
من اتصاالت وانترنت وبرامج معلوماتية وسواھا

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠ مجموع الفصل رقم

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١١٥ مجموع الباب  رقم

٣ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الجزء  رقم


