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  144144  قانون قانون 

  املوازنة العامة واملوازنات امللحقةاملوازنة العامة واملوازنات امللحقة

  20192019لعام لعام 
                                  أقر مجلس النواب،أقر مجلس النواب،

                                                                                  وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
  

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنةمواد املوازنة
  

  

                                        تحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنة    : :                       املادة األولىاملادة األولى

         تلركدددمللة ر                                                                         تحدد أرقامددملورزنةزالددمرزواملوددمرتزنةزالددملنرزنسنةددمرلدددارزو دددمرزنملو ددمرزو دد رت دد قر دد رق

ر م دددملورزندددملأت  رز ر    9102           كدددمللة رز تلر ر  10          تتنتهددد ر ددد ر ر    9102       زوثدددمل  ر
ح
                تفةدددمل
ح
                   وثملل دددمرتزوثملوثدددمرودددار    

             هذزرزوةمللة .
 

                          االعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية:

                                                                     تفتحر  رزنةزالمرزواملومرتزنةزالملنرزنسنةمرزاللتمملأزنرزن يدمر  روملريأت :
 

 )ليرة( 2019العام 

 املوازنة العامة

                   216,4964,56,496000         زءرز تل    زلج
                  611561,16000,,164             زلجزءرزوثمل  

                   25610,6,5465506000  مجموع املوازنة العامة 
 املوازنات امللحقة

               92000000000000                       و يريمرزو مللصيبرزوةطن 
               51050109010000                                       زن يريمرزواملومروسن ةبرتزوشمد ارزو كري 

                  2025,0,2,012,0000        زالتصملالن

                  2059,0950002,0000 وازنات امللحقةمجموع امل
                   6000,,2,6,046,0465 املجموع العام

  ر
 

روسج زتلراممر)
ح
              تذوكرتفةمل
ح
                       (رزنسنةمربهذزرزوةمللة . 4 ت ر 1  ،ر ر 9  ،ر ر 0         
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                  الوارداتالواردات    : :                           املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                                              تة ارتزاأزنرزنةزالمرزواملومرتزنةزالملنرزنسنةمرللىرزوةجهرزوتملل :
 

 )ليرة( 2019العام 

 املوازنة العامة

                   60006000,,1,65,269                 زوةزاأزنرزواملأيم ر–           زلجزءرز تلر
                  465226,0,65506000                    زوةزاأزنرزالستثدملئ م ر–             زلجزءرزوثمل  ر

                   25610,6,5465506000  مجموع املوازنة العامة
 املوازنات امللحقة

               92000000000000                       و يريمرزو مللصيبرزوةطن 

       010000        51050109 زن يريمرزواملومروسن ةبرتزوشمد ارزو كري 
                  2025,0,2,012,0000        زالتصملالن

                  2059,0950002,0000 مجموع املوازنات امللحقة
                   6000,,2,6,046,0465 املجموع العام

 

روسج زتلراممر)
ح
              تذوكرتفةمل
ح
                       (رزنسنةمربهذزرزوةمللة . ر 8 ت ر 7  ،ر 6  ،ر 5         

 

                            إجازة الجبايةإجازة الجباية    : :                           املادة الرابعةاملادة الرابعة

ر م ددددددملورهدددددذزرزوةددددددمللة رت م ددددددملورزوةددددددةزل  رزودمل
ح
                                       يجدددددملارتفةددددددمل
ح
                         فدددددذا،رج مليددددددمروبت دددددد رزو ددددددرزئبر         

              (رزنسنةددددمربهددددذزر ر 8  تر ر 7  ،ر 6  ،ر 5                                                   تزورسددددةورتزلنملوددددئنرتزواملئدددد زنرزن يدددددمر دددد رزلجدددد زتلرامددددمر)ر

         زوةمللة .

 

                                              اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                           املادة الخامسةاملادة الخامسة

ار - 1                                                                         يجددملاروسن ةوددمر دد رمطددملارتمةيددترزسددتحةملمملنرزوددترزودد ية ،رتملددمارمدد تأرزو جددزرزنةدد  

اارملددددددىرزواددددددملور                                دددددد رتدف ددددددذرزنةزالددددددمررت دددددد رملفدددددددمل رزال             تزاللتمدددددددملأزنر ر    9102                          لتمددددددملأزنرزندددددد ت 

              وفقققق  مققققا ورد  ققققي                                                       زإلملددددملف مرتوت س ددددمرسدددد  رزل زيدددددمرزناسددددملارن س ددددمر  ر ددددملءرو دددددمل ر

                                               موددد زارسدددد زنربزيددددمرلملوام دددمرزو  دملل دددمر جدددمللرمصددد  ار               مقققذ  قققاا الققققانون     15      املقققادة 

                                                  توتةسسمرتطةي م،رتذوكرلةرزازنرتص ارلارتايررزنملو م.
 

رللى:               تس عرزلن ةومروج - 2
ح
      سرزودةزبرفص  مل
ح
                

                                       زو جزرزنحةقر  رتدف ذرزنةزالمرتزل زيدم، ر-

                                 ملفمل رزاللتمملأزنرزن تاارتزإلململف م، ر-
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                                                 قم ملطرزو ية رزو زب  مرتزل ملاج مرزو  رتمرت  ي همل، ر-

                                                                      لت جددددمرمودددد زارسددددد زنرزل زيدددددمرلملوام ددددمرزو  دملل ددددمرزنجددددملارمودددد زاهملرلمةجددددبرزو ددددد ر ر-

                                 مئنرز جدب مرزنجملاارلةةزل  ربملوم.                           ز تلروارهذهرزنملأا،ر مملرلملوا

               س فملنرزل زيدم. ر-

 

                                                          حسابات القروضحسابات القروض    : :                           املادة السادسةاملادة السادسة

                                                    ددددمللملنربزيدددددمربملوددددمرتة دددد رو ددددملرزوةدددد مرزنة ةملددددمروددددارقوددددترهددددذهر        و ةددددرت رم ر   فققققت  ت - 0

روألم ملطرتزو د زنرزن تحةم. ر   قيد  وت       زوةرت ر
ح
                         ل يهملرزوة مرزو  رت فعرت  ي ز
ح
                             

 

                                       ض التققققققه  عقققققققد ا الدولققققققة، أو  عقققققققد لحسققققققا  ا،                              تفققققققت   ققققققي املوازنققققققة العامققققققة للقققققققرو  - 2

                   اعتمادات عقد ودفع.

 

تطبي  أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل تطبي  أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل : : املادة السابعةاملادة السابعة

 
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
  اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا

 

                                                                     يب ددددعرزإللفدددددمل رودددددارزتفملم دددددملنرزو  دددددملنرزودة يدددددمرتزوةدددددرت رزل ملاج دددددمرزو ددددد رتاةددددد رودددددعر - 1

                                                       زنرتزن س دددددددددملنرزواملودددددددددمرتزو  ددددددددد يملنر ادددددددد رممرزاهدددددددددملرلمةجدددددددددبرورزسددددددددد مرر            وبت دددددددد رزإلأزا 

                                                                     وددددملأاارلدددداروج ددددسرزوددددةاازءرقترمددددةزل  روددددملأاارلددددارزنج ددددسرزود ددددمل  رسددددةزءرقكددددمل رهددددذزر

                                                                  زإللفددددددمل روددددددارزلجددددددزءرزنحلدددددد رقوروددددددارزلجددددددزءرز جد دددددد رورممللددددددمرأيددددددةز رزنحملسدددددد مرم ددددددبر

        تفملم ددددددددملنر                                                       ز ودددددددةل،رتيجددددددددبرق رالريتاددددددددملا رتس  ددددددددقرز م دددددددملورزندصددددددددة رل يهددددددددملر دددددددد رزال

                                                                           تزنرزسدد مرزنتا ةددمرلملو  ددملنرزودة يددمر دد رقيرمددمللروددارز مددةزلروددعرم دد رزو  ددملنرزودة يددمر

                       تفةملروألوةلر  رزنةزالم.

                                                                         يجدددددريرتحةيدددددترز ودددددةزلرزودددددةزاأارودددددارزلج دددددملنرزوةزه دددددمرملدددددىرزإلأزازنرزواملودددددمرل ددددد رتازاار ر - 9

           دةلرزو  ددمر                                                                  زنملو دم.رتفدتحرتازاارزنملو دمرط  دمرود ارتدف دذرزنشدرت ،رت اد رود تارورسدةورم

ر دددد روةزالددددمرزو ددددددمر
ح
                 زاللتمددددملأزنرزوئاوددددمرو ددددملرتزن اجددددمرف ددددهرتذودددددكروددددرارتزمدددد ارقترت مللددددمل
ح
                                                        

                                                                          زنملو دددمرزلجملايدددمرت ددد روةزالدددملنرزو ددددةزنرزنملو دددمرزوئمةدددمرتذودددكرلح دددبرزوة مدددمرزودة يدددمر

                                                                       زنحةوددددمر دددد ركددددترسدددددمروملو ددددمروددددارم ددددترزلج ددددملنرزوةزه ددددمرملددددىرم ددددملبرزوت  لددددملنرتزو  ددددملنر

      ملل م.                    زواملئ روس زيدمرزو  د

                             ودددداروشددددرت رزوةددددمللة رزنةملددددة روةملددددعر ر  97                                     الرتس ددددقرقم ددددملورزوفةددددرارزوثملل ددددمروددددارزنددددملأار - 1

              للددىرزاللتمددملأزنر ر    0261 /  09 /  11              زوصددملأارلتددملاي ر ر     04262                         زوتدف ددذرلمةجددبرزنرسددةورامددمر
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                                                                      زإلملددددملف مرزنتا ةددددمرلملو  ددددملنرزودة يددددمرم دددداريمكددددارلةددددترهددددذهرزاللتمددددملأزنروددددارلددددد رملددددىر

                                    زنملو دددددددمر اددددددد رتأكددددددد  رزنرزمدددددددبرزنر دددددددزيرواةددددددد ر                                آبدددددددررلةدددددددرزارودددددددارزودددددددةايررزنبدددددددت رتتايدددددددرر

                                                                         زودفةملن،رت ا رق رتثبترزإلأزاارزناد مراغ مرزلج مرزوةزه مرلإجرزءرهذزرزودةت.

                                           ودددددداروشددددددرت رزوةددددددمللة رزنةملددددددة روةملددددددعرزوتدف ددددددذرلمةجددددددبر ر   014                 تس ددددددقرقم ددددددملورزنددددددملأار - 4

                                  تتا يئتددددددهر)مددددددمللة رزنحملسدددددد مرزوامةو ددددددم(ر ر    0261 /  09 /  11      تددددددملاي ر ر     04262           زنرسدددددةورامددددددمر

                                                                   و ددددد فملنرزنملو دددددمرزوسملائدددددمرزناسدددددملاروددددد فعرزودفةدددددملنرزنمةودددددمرودددددارزو  دددددملنرزودة يدددددمر     للدددددىرز

                                                                      تيمكدددددددارتددددددد تيررزاللتمدددددددملأزنرزناجدددددددةاارو  ددددددد فملنرزنملو دددددددمرزوسملائدددددددمرتزنتا ةدددددددمرلملو  دددددددملنر

                                                                  زناسددددددملاربددددددئلرسدددددددمروملو ددددددمروا دددددددمروتأأيددددددمروةج ددددددملنريتادددددد  رتدف ددددددذهملرزو دددددددمرودددددد فعر

                                   ءرتدف دددذرز لمدددمللرزنتا ةدددمرلملو  دددم،رملدددىر                                           زودفةددملنرزنمةودددمرودددارزو  دددملنرزودة يدددمرلنددد  رزل هدددمل

                               وةزالملنرزو دةزنرزنملو مرزوئمةم.

                                                                        يدددددتمرتددددد تيررقاوددددد ارزاللتمدددددملأزنركملفدددددمرغ ددددد رزناةدددددةأارزنمةودددددمرودددددارزو  دددددملنرزودة يدددددمرملدددددىر - 5

                       وةزالملنرزو د  رزوئمةم.

 

                                                  فت  االعتمادات االستثنائيةفت  االعتمادات االستثنائية    : :                           املادة الثامنةاملادة الثامنة

ر م ددملورزنددملأار
ح
             تدف ددذز
ح
                                   رئيسرزلجم ةايددم،رمذزرألددتر ددرتةرطملائددمر                  وددارزو سددتةا،ريمكددارودد ر  85      

رللددددىرمددددرزاروددددملأارلدددداروج ددددسرزوددددةاازء،رلفددددتحر رلدددددملءح
ح
     ح                                     ودفةددددملنرو ددددت ج م،رق ريتبددددذرورسددددةومل
ح
                              

           ،رللدددددىرق رالر    9102                                                              زلتمددددملأزنرزسدددددتثدملئ مرقترمملدددددملف مرقترلدةدددددترزلتمدددددملأزنر ددددد روةزالدددددمرزوادددددملور

        ل  رللدددددىر                                                                    تتجدددددملتارهدددددذهرزاللتمدددددملأزنروملئدددددمرو  دددددملارو ددددد ارو دملل دددددم،رتيجدددددبرق رتادددددر رهدددددذهرزوتددددد ز

                                                   وةزفةمرزنج سرزود مل  ر  رقتلرلة ري تئمرف هر ا رذوك.

 

                                              إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات    : :                           املادة التاسعةاملادة التاسعة

      لةددرزار                                                                      يجددملارزودةددتر دد رزمت ددملط رزنةزالددمرزواملوددمروددارلددد رملددىرآبددررملددمارهددذزرزالمت ددملط  - 0

رللدددىرزم ددد ز                                             تايدددررزنملو دددم.رتيس دددقرهدددذزرزوتددد ل  رللدددىرزمت دددملط ر                      ح           وددداروج دددسرزودددةاازءرلددددملءح

               وةزالمروسنةم.ردد   كتر

                                                              يجدددددددملارلةددددددددترزاللتمددددددددملأزنرزنبصصددددددددمرورتزتددددددددبرزوفددددددددملئ روددددددددارزنددددددددة ف  رتزنتاملمدددددددد يار ر - 9

 ر                                 املقتقققرن بموافققققة مجلقققس الخدمقققة املدنيقققة ر                                    تز جدددرزءرتزنتادددملو   ر ددد رزإلأزازنرزواملودددم

                                                وارزإلأزاارزندةةلرونهملرملىرزإلأزاارزندةةلرمويهمل.رد

                          زمبرزنر زيرواة رزودفةملن.رد                                             يتمرزودةترلةرزاروارتايررزنملو مر ا رتأك  رزنر 
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        زودددددد تزئرر ر–                                                             جددددددملارلةددددددترزاللتمددددددملأزنرزنسنة ددددددمر دددددد روةزالددددددمرتازاارزو زب  ددددددمرتزو  دددددد يملنر ي ر - 1

                                                            زنبصصدددددددمرو  ئدددددددمرمأزاارزو ددددددد  رتز و دددددددملنرتزنر  دددددددملنرملدددددددىروةزالدددددددمرزو  ئدددددددمر ر–        زإلأزايدددددددمر

                                                                     زنددددددذكةاار ادددددد رودددددد تارز لرمددددددمرزل ملوددددددمربهددددددمل،رلةددددددرزاروددددددارتايددددددررزنملو ددددددم،رر ادددددد رتأكدددددد  ر

                      زنر زيرواة رزودفةملن.ردد       زنرزمبر

             وصددددمللجرز ج ددددزار ر                                امللحوظققققة  ققققي تنسققققيا لمحروقققققات سققققائلةل                   يجددددملارلةددددترزاللتمددددملأزنر ر - 4

                             إلقققى التنسقققيا املمااقققل  قققي الفصقققول                                             زوا دددكريمر ددد روةزالدددمرتازاارزو زب  دددمرتزو  ددد يملنر

                                                                   تذودددكرلةدددرزارودددارتايدددررزو زب  دددمرتزو  ددد يملنر اددد رتأكددد  رزنرزمدددبرزنر دددزيرواةددد ر ر      األخقققر  

         زودفةملن.

 

                                                              ت لدعم فوائد القروض االستثماريةت لدعم فوائد القروض االستثمارية                      لحظ اعتمادالحظ اعتمادا    : :                     دة العاشرةدة العاشرة      املااملا

                                        و يريدددددمرزنملو دددددمرزواملودددددم(رزاللتمدددددملأزنرزنس ة دددددمر ر–                                     تسندددددار ددددد رزنةزالدددددمرزواملودددددمر)تازاارزنملو دددددمر

                                                                            ودد لمرفةزئدد رزوةددرت رزالسددتثمملايمر)اازل ددم،رودددملل م،رسدد ملم م،رتتكدةوةج ددمرتوا ةوملت ددمر

                          مملريتا قرلملنصملاةرزإلسئو م.                                       ت  ئ م(رتهةزوشرز ا مل رللىرهذهرزوةرت رف 

 

                                                                   تحدددددد أرقوددددددةلرتكددددددرتطرزالسددددددتفملأاروددددددارزوفةزئدددددد رزن لةوددددددم،رتهددددددةزوشرز ا ددددددمل رللددددددىرهددددددذهر

                                                                     زوةددرت رف مددملريتا ددقرلملنصددملاةرزإلسددئو مرلمةجددبرلرددملوربددمل ريصدد ارلمرسددةوريتبددذر دد ر

رللددددىرزم دددد ز رتايددددررزنملو ددددمرت ادددد رزسددددتسئ راقيرمددددمل مروصددددرةرو دددددمل ،ر                  ح                                                         وج ددددسرزوددددةاازءرلدددددملءح

                                                    إللفمل روألوةلرزندصة رل يهملر  رممللة رزنحملس مرزوامةو م.       تيب عرز

 

                                                                           قوددملرف مددملريتا ددقرلددملوةرت رزن لةوددمروددارقوددةزلروصددرةرو دددمل رزل ملوددمرقترقوددةزلرزالمت ددملطر

رلمل توةيدددملنرزوةسملل دددمروئسدددتفملأارودددارزوددد لمر
ح
                                      و يدددهرف ادددةأرنج دددسرزودددةاازءرق ريصددد ارمدددرزاز
ح
                                     

                                 صدددملأرتزوتجدددملاار اددد رزسدددتسئ راقيرمدددمل مر                                         تكدددرتطهرتذودددكرلدددملم  ز رودددارتايدددريرزنملو دددمرتزالمت

            وصرةرو دمل .

 
 

                                                اعتمادات املعالجة الصحيةاعتمادات املعالجة الصحية    : :                                     املادة الحادية عشرةاملادة الحادية عشرة

رللددددىرزم ددد ز رزوددددةايررزنبددددت رتتايددددررزنملو ددددمر                                        ح                                      تدددةا رلمرسددددةوريتبددددذر دددد روج دددسرزوددددةاازء،ررلدددددملءح

،رزاللتمدددملأزنرزنروددد ارلصدددةاارمجمملو دددمر ددد روبت ددد رقلدددةزبرزنةزالدددمرزواملودددمرزنبصصدددمر
ح
                                                                      وادددمل
ح
   

                 ةدددددددةأرودددددددعرز ط دددددددملءر ددددددد ر                                                مللجدددددددمر ددددددد رزن س دددددددملنرتزن تشدددددددف ملنرزل ملودددددددمرتزلن ةو دددددددمرتزوا    و ما

              زوةسمل رزل مل .
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                                                                                                      اقتطققاع حصققة مققذ اإليققرادات املحصققلة لصققالل البلققديات للقققر  اقتطققاع حصققة مققذ اإليققرادات املحصققلة لصققالل البلققديات للقققر      : :                                     املققادة الثانيققة عشققرةاملققادة الثانيققة عشققرة

                                          الته ليس في ا بلدياتالته ليس في ا بلديات

 

 ر                                                                           تةتسدددعرتازاارزنملو دددمرودددارزإليدددرزأزنرزنحصددد مروصددددمللجرزو  ددد يملن،رم دددترتةا ا دددمل،رو  ددد رسددددتم

                                                                           و  ددددملازنرو دددد ا،رتبصدددد روللددددملاارتز كدددد مللرتزوتدر فددددملنر دددد رزوةددددر رزو دددد رودددديسرفيهددددملرل دددد يملنر

                                                                           )لدددد النرطملمددددمرتودددد مللمرتتج  ددددازنرتتدر فددددملن(رلةزسددددسمرتازاارزو زب  ددددمرتزو  دددد يملن.رتددددةا ر

رللدددىرزم ددد ز رتايدددريرزنملو دددمرتزو زب  دددمرتزو  ددد يملن،رللدددىرق ر شدددمتر                     ح                                                          زإليدددرزأزنرلمرسدددةورلددددملءح

                      رويسرفيهملرل  يملن.                    زنرسةورجم عرزوةر رزو

 

                                                                                                    إعطققققاس م سسققققة بهرنققققاس لبنققققان سققققلفة خ ينققققة ومعالجققققة مسقققق لة إعطققققاس م سسققققة بهرنققققاس لبنققققان سققققلفة خ ينققققة ومعالجققققة مسقققق لة     : :                                     املققققادة الثالثققققة عشققققرةاملققققادة الثالثققققة عشققققرة

                                      الديون املترابمةالديون املترابمة
 

          ل.ل.ر)قوددد ر ر     مليقققار      ,150                                                    تاسدددؤرو س دددمر  ر دددملءرو ددددمل رسددد فمربزيددددمرطةي دددمرز جدددترلة مدددمر

        لة رامدددمر                                                                     تثئثمملئدددمرتسدددتمرو  دددملازنرو ددد ارو دملل دددم(رت دددملةرملدددىرزو ددد فمرزناسدددملارلمةجدددبرزوةدددمل

                                            و  ددددملارل.ل.رترملددددىرزو دددد فمرزناسددددملارلمةجددددبرزنرسددددةور ر   724      لة مددددمر ر    9102 / 1 /  99      تددددملاي ر ر   004

      مليقققققار        20,00                        مليقققققار ل.ل. أم مقققققا مجموعقققققه      400      بقيمقققققة  ر    9102 / 9 /  09      تدددددملاي ر ر    4140    امدددددمر

                                وت دددد ي رشجددددزركددددرزءرزنحرتمددددملنرتت دددد ي ر ر                                         ليققققرة )ألفققققان وخمسققققمائة مليققققار ليققققرة لبنانيققققة(،

                                               و س دددمر  ر دددملءرو ددددمل ،رللدددىرق رتددد أ رزو ددد فمرلدددأوررودددار                          فةزئددد رتقم دددملطرزوةدددرت روصدددمللجر

رتللدددددىرق ر ات ددددد روجدددددرأر
ح
                    وحت دددددبرزنملو دددددمرزنر دددددزير اددددد روةزفةدددددمرتايدددددررزنملو دددددمرتت ددددد أرلةددددد ز
ح
                                                     

رونهددددملرلملوةدددد اارللددددىرزوت دددد ي رتفددددقرز سددددسر
ح
                                   زسددددتاممللرزلج ددددمرزن ددددت فمرو ددددذهرزو دددد فمرممددددرزاز
ح
                                        

                           زندصة رل يهملر  رهذهرزنملأا.

                                                     مل رتللدددىرو ددد تو  هملرق رت دددتامترزو ددد فمرقترقيرجدددزءرونهدددملر ددد ر                       الريجدددةارن س دددمر  ر دددملءرو دددد

                                غ  رزو مليمرزو  رقلس تروارقج  مل.

 ر  72               وددارزوةددمللة رامددمر ر  01                                                        تحدد أر  ف ددمرت دد ي رهددذهرزو دد فمرتفددقرز م ددملورزوددةزاأار دد رزنددملأار

   (.    9108                                            )ممللة رزنةزالمرزواملومرتزنةزالملنرزنسنةمرواملور ر    9108 / 4 /  08      تملاي ر
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  ت قوانين الررام  ت قوانين الررام   عديل  عديل 

 
                                           عديل قوانين الررام  عديل قوانين الررام     : :                                     املادة الرابعة عشرةاملادة الرابعة عشرة

رنملريل :
ح
         ا لرلرلملوجرزلتمملأزنرزو فعر  ركتروارمةزل  رزو  زوجرزن يدمرقألملهرتفةمل
ح
                                                                     

 

                                     قانون برنام  لرئاسة مجلس الوزراس   - 1

                                                                         قانون برنام  لترتيا منطقة الضاحية الجنونية الغرنية ملدينة بيروت )اليسار(  -

  (ر    9110        )وةزالددددمر ر    9110 / 6 /  98      تدددملاي ر ر   196                                    ملأارزوتملسدددامرتزواشدددرت روددددارزوةدددمللة رامدددمر  زنددد

                                                                          تتاددد يئ هملر)ترتيدددبرودسةدددمرزو دددملم مرزلجدة  دددمرزو ر  دددمرن يددددمرل ددد تن(،رالسددد مملرزندددملأار

            (رلح دداريددةا ر    9108        )وةزالددمر ر    9108 / 4 /  08      تددملاي ر ر  72                            زل ملو ددمرلشددراروددارزوةددمللة رامددمر

                                      او  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :

2019 2020 2021 

 و  ملارو  ا 45 51.5 5

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020 

 و  ملارو  ا 51.5 51

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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                                                                          قققانون برنققام  لتشققييد أبنيققة لققادارات العامققة  ققي سققليل اسققتغناس الدولققة وإدارا  ققا  -

   بقققق                  التققققه  شققققغلها بمرا                                                الرسققققمية عققققذ أعبققققاس وأبققققل  اسققققتتجار املبققققاني واإلنشققققاسات 

           ومكاتا لها
 

  (ر    9108        )وةزالدددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددملاي ر ر  72                                  زندددددددملأارزو ملأسدددددددمرلشدددددددرارودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

                                                                          مدددددمللة رلرلدددددملوجروتشدددددي  رقلن دددددمرودددددلأزازنرزواملودددددمر ددددد رسدددددب ترزسدددددت دملءرزو تودددددمرتمأزاز هدددددملر

                                                                   زورسدددددددم مرلدددددددارقل دددددددملءرتق دددددددئةرزسدددددددتئجملارزن دددددددمل  رتزإل شدددددددملءزنرزو ددددددد رتشددددددد   ملر مرز دددددددزر

                                لتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :                            تو ملتبرو مل.رلح اريةا راو  رز
 

       ليصب :
 

2019 2020 2021 2022 2025 

 و  ملارو  ا 100 ,25 ,,1 200 -

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020 2021 2022 

 و  ملارو  ا ,15 ,,1 200 200

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
 

 

     :                               قانون برنام   ي وزارة املالية - 2

                         الخقققققرائه الة ائيقققققة  قققققي جميقققققع                                          أعمقققققال التحديقققققد والتحريقققققر وال يقققققل وامل قققققل وو قققققع    -

                  األراض ه اللبنانية

  (ر    9119        )وةزالددددددمر ر    9119 / 9 / 8      تددددددملاي ر ر   129                                      زنددددددملأارزوثملل ددددددمرتزواشددددددرت روددددددارزوةددددددمللة رامددددددمر

                                                                      تتاددددد يئ همل،رمددددددمللة رلرلددددددملوجر لمدددددمللرزوتح يدددددد رتزوتحريددددددرر)وصدددددسنمرزن ددددددملمم(،رالرسدددددد مملر

     لح ددار ر (    9107        )وةزالددمر ر    9107 /  00 / 1      تددملاي ر ر  66                                  زنددملأارزل ملو ددمرلشددراروددارزوةددمللة رامددمر

                                           يةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :
 

2019 2020  

 مليار ليرة , -

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019  

 مليار ليرة ,

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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                                                                      قققققانون برنققققام  إلنشققققاس أبنيققققة وزارة املاليققققة ولتنفيققققا مشققققروع إنشققققاس املب قققق  املوحققققد  -

                                   إلدارة الجمارك  ي حرم مرف  بيروت   
 

  (ر    9107        )وةزالدددددددمر ر    9107 /  00 / 1      تدددددددملاي ر ر  66                           و ملأسدددددددمرلشدددددددرارودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر       زندددددددملأارز

 ر    9108 / 4 /  08      تددددملاي ر ر  72                                                  تتادددد يئ هملرالسدددد مملرزنددددملأارزل ملو ددددمرلشددددراروددددارزوةددددمللة رامددددمر

                                                      تاددد يترمدددةزل  رزو ددد زوجرزلج يددد ا،رزود دددذارجقجرمدددمللة رلرلددددملوجر ر 9         (رزوفةدددرار    9108        )وةزالدددمر

                   رتازاارزنملو م:
 

                                           ارة املاليقققة ولتنفيققا مشققروع إنشقققاس املب قق  املوحقققد                             قققانون برنققام  إلنشقققاس أبنيققة وز  - 0

                                إلدارة الجمارك  ي حرم مرف  بيروت

           بحيث يصب :

                                                                            مددددددمللة رلرلددددددملوجرإل شددددددملءرقلن ددددددمرتازاارزنملو ددددددمر)و يريددددددمرزنملو ددددددمرزواملوددددددمرتزن يريددددددمرزواملوددددددمر

                                                                           و شدد ت رزواةملايددم(رتوتدف ددذروشددرت رم شددملءرزن نددةرزنةمدد رإلأزاارزلجمددملا ر دد رمددرورورفددأر

       ل  تن.
 

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

                                                                            مددددمللة رلرلددددملوجرإل شددددملءرقلن ددددمرتازاارزنملو ددددمرتوتدف ددددذروشددددرت رم شددددملءرزن نددددةرزنةمدددد رإلأزاار

                           زلجمملا ر  رمرورورفأرل  تن.

                   تزو ملق رأت رتا يت.
 

                                                مملريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

                                                      مسا مة ملجلس اإلنماس واالعمار إلنشاس أبنية لوزارة املالية: ر-

       ليصب :

2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة ,20 ,10 15 12

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020 2021  

 مليار ليرة ,10 15 ,140
     

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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                   ارة الجمقققارك  قققي حقققرم                                                مسقققا مة ملجلقققس اإلنمقققاس واالعمقققار إلنشقققاس املب ققق  املوحقققد إلد ر-

            مرف  بيروت:

       ليصب :

 

2019 2020 2021 2022  

        ار ليرة   ملي 50140 9 , 5

        بدال مذ:

 

2019 2020 2021  

           مليار ليرة 9 , 140140
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.

 

 

                                            قانون برنام   ي وزارة األشغال العامة والنقل: - 5

                       اإلسكان والتنظيم املدني:  –                               قانون برنام  ألعمال الضم والفرز  -

  مر       (رزنا وددددددد    0227        )وةزالدددددددمر ر    0227 / 1 / 7      تدددددددملاي ر ر   699                             زندددددددملأارزواشدددددددرت رودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

         (ر)مدددددمللة ر    9111        )وةزالدددددمر ر    9111 / 9 /  04      تدددددملاي ر ر   071                              لملندددددملأارزل ملو دددددمرودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

                                             زإلسدددد مل رتزوتدردددد مرزندددد   (رتتا يئتدددده،رالسدددد مملرزنددددملأار ر–                         لرلددددملوجر لمددددمللرزو ددددمرتزوفددددرار

            (رلح دداريددةا ر    9108        )وةزالددمر ر    9108 / 4 /  08      تددملاي ر ر  72                            زل ملو ددمرلشددراروددارزوةددمللة رامددمر

     ملل :                                 او  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوت

       ليصب :

 

2019 2020 2021 2022 2025 

 مليار ليرة , 10 5 ,1 -

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020 2021 

 مليار ليرة 5 ,1 ,1
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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      :    صيدا  –                             قانون برنام  لطري  السلطانية  -

      مدددمللة ر   (،ر    9107        )وةزالدددمر ر    9107 /  00 / 1      تدددملاي ر ر 6 6                                  زندددملأارزوثملوددددمرلشدددرارودددارزوةدددمللة رامدددمر

                                ودددد  زرلمددددملرفيهدددددملرزالسددددتمئ رتتا يئتددددده،ر ر–                           ةسدددد عرتتأه دددددترطريددددقرزو ددددد سملل مر         لرلددددملوجروت

        )وةزالدددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددملاي ر ر  72                                        السددددددد مملرزندددددددملأارزل ملو دددددددمرلشدددددددرارودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

                                                  (رلح اريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :    9108

       ليصب :

 

2019 2020 2021  

 مليار ليرة ,150 , -

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

 

2019 2020  

 مليار ليرة , ,150
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.

 

 

  (MARSATI)                                                          قققانون برنقققام  ملشققروع إنشقققاس معهقققد العلققوم البحريقققة والت نولوجيقققا  -

                                                       ي البترون ومب   للمديرية العامة للنقل الررم والبحرم 

 ر  (،    9107        )وةزالدددددمر ر    9107 /  00 / 1      تدددددملاي ر ر 6 6                                      زندددددملأارزوثملل دددددمرتزواشدددددرت رودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

                                                         رم شدددددملءروا ددددد رزوا دددددةورزو حريدددددمرتزوتكدةوةج دددددملرتو ندددددةرو م يريدددددمر                  مدددددمللة رلرلدددددملوجرنشدددددرت 

                                                                            زواملومرو دةترزو  يرتزو حري،رلح اريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :

               )لآالةرزو   زن(

2019 2020 2021 

- 90,000000 402,,0555 

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

               )لآالةرزو   زن(

2019 2020 

402,,0555 90,000000 
 

                  و ملق رأت رتا يت(.   )تز
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                                             قانون برنام  إلنشاس مرف  سياحي  ي خلي  جونية  -

   (،ر    9107        )وةزالددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددملاي ر ر  66                                      زنددددملأارزلنملأيددددمرتزواشددددرت روددددارزوةددددمللة رامددددمر

 ر                    و  دددملارل.ل.رتتا يئتددده، ر  61 ر                                                  مدددمللة رلرلدددملوجرإل شدددملءرورفدددأرسددد مله ر ددد رب ددد جرجةل دددهرزو دددملو 

        )وةزالدددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددملاي ر ر  72                                        السددددددد مملرزندددددددملأارزل ملو دددددددمرلشدددددددرارودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

                                                  (رلح اريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :    9108

       ليصب :

               )لآالةرزو   زن(

 2021 2020 2019 التنسيا

              إنشاسات أخر  

5 / 9 / 150   / 4,22    / 225   / 9 / 1  

120,,20511 1209,,0,,0 2054502,9 

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة لانشاسات

5 / 9 / 150   / 4,22    / 229   / 1 / 2  

,000000 - 0 

  مذ:
ً
     بدال
ً
    

               )لآالةرزو   زن(

 2020 2019 التنسيا

              إنشاسات أخر  

5 / 9 / 150   / 4,22    / 225   / 9 / 1  

1,0,000000           1209,,0,,0           

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة لانشاسات

5 / 9 / 150   / 4,22    / 229   / 1 / 2  

0  0  

 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.

 

                 بما فيه االستملك(         البترون )  –     جبيل   –                                  قانون برنام  لتنفيا طري  القديسين  -
 

   (،ر    9107        )وةزالددددددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددددددملاي ر ر  66                                  زنددددددددملأارزوتملسددددددددامرلشددددددددراروددددددددارزوةددددددددمللة رامددددددددمر

                          زو  ددددد ت ر)لمدددددملرف دددددهرزالسدددددتمئ (ر ر–     ج  دددددتر ر–                                  مدددددمللة رلرلدددددملوجروتدف دددددذرطريدددددقرزوة   ددددد  ر

 ر    9108 / 4 /  08      تدددددملاي ر ر  72                                                  تتا يئتددددده،رالسددددد مملرزندددددملأارزل ملو دددددمرلشدددددرارودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

                                      او  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :            (رلح اريةا ر    9108        )وةزالمر

       ليصب :

2019 2020 2021  

 مليار ليرة , ,1 -
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 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020  

 مليار ليرة 11 9
  

                    )تزو ملق رأت رتا يت(

 
                 مرجعيقققققققققون )بمققققققققا فيقققققققققه   –                                         قققققققققانون برنققققققققام  السقققققققققت مال تنفيققققققققا طريققققققققق  بفققققققققر رمققققققققان  -

         االستملك(
 

      مدددددددمللة ر ر  (،    9107        )وةزالدددددددمر ر    9107 /  00 / 1 ر     تدددددددملاي  ر  66                             زندددددددملأارزواشدددددددرت رودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

                          ورجا دددددددددة ر)لمددددددددملرف ددددددددهرزالسدددددددددتمئ (ر ر–                                   لرلددددددددملوجرالسددددددددتكممللرتدف ددددددددذرطريدددددددددقر فددددددددرراوددددددددمل ر

 ر    9108 / 4 /  08      تدددددملاي ر ر  72                                                  تتا يئتددددده،رالسددددد مملرزندددددملأارزل ملو دددددمرلشدددددرارودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

                                                  (رلح اريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :    9108        )وةزالمر

       ليصب :

               )لآالةرزو   زن(

2019 2020 2021 

21012,0295 140,000000 ,210505 

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020  

 مليار ليرة ,146 2105,0
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
 

 

       القاع   –          رأس بعلبك   -                                           قانون برنام  الست مال وت  يل طري  التوفيقية  -

   (،ر    9107        )وةزالددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددملاي ر ر  66                                      زنددددملأارزوثملوثددددمرتزواشددددرت روددددارزوةددددمللة رامددددمر

                زوةددمل رتتا يئتدده،ر ر-          اقسر ا  ددكر ر–                                          مللة رلرلددملوجرالسددتكممللرتتأه ددترطريددقرزوتةف ة ددمر مدد

        )وةزالدددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تددددددملاي ر ر  72                                        السدددددد مملرزنددددددملأارزل ملو دددددددمرلشددددددرارودددددددارزوةددددددمللة رامدددددددمر

                                                  (رلح اريةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :    9108

       ليصب :

               )لآالةرزو   زن(

2019 2020 2021 2022 2025 

15050,014, 1000000000 1000000000 ,00000000 10,910,,4 
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 مذ:
ً
    بدال
ً
    

               )لآالةرزو   زن(

2019 2020 2021 2022 

1,00000000 1000000000 1000000000 ,00000000 
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.

 
  :                                   قانون برنام   ي وزارة الدفاع الوط ه - 4

  ش                                                            قانون برنام  لتحقي  عتاد وتجهيزات ون   تحتية ملحة لصالل الجي -

                                       )زإلجددملااروسن ةوددمرلةدد رلفةددملنروددارقجددترتحة ددقر ر    9105 /  00 /  94      تددملاي ر ر  11            زوةددمللة رامددمر

                                                                         لتددملأرتتج  ددازنرت نددةرتحت ددمروسنددمروصددمللجرزلجدديش(رتتا يئتدده،رالسدد مملرزنددملأارزل ملو ددمر

                 (رلح ددددداريدددددةا راوددددد  ر    9108        )وةزالدددددمر ر    9108 / 4 /  08      تددددملاي ر ر  72                    لشددددرارودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

                                 زلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :
 

    :    ليصب

 )بآال  الليرات(

 2021 2020 2019 التنسيا

                    تجهيزات فنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 1  
0  5002520,00           ,5012,0000           

                    تجهيزات فنية مختلفة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 9  
,0,,90995          20,000000          15021,0005           

                    تجهيزات للمعلوماتية

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 5 / 1  
0  2,00000        5220000        

              تجهيزات للنقل

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 4 / 1  
0  ,504,00000           9,00400000           

                   إنشاس أبنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
0  150,500000           550,100000           

                   صيانة أبنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 2  
0  5001,0000          ,05540000          

                       صيانة التجهيزات الفنية

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / , / 1  
0  ,,00000        ,05,00000          

  ل                صيانة وسائل النق

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / , / 1  
0  ,05000000          550,540000           

                             نفقققققققات دروس واستشققققققارات ومراقبققققققة 

       مختلفة

5 / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  

.  0  ,05,00000          

            5,40,400005            11109150,00          90995,,0, املجموع
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 مذ:
ً
    بدال
ً
    

 )بآال  الليرات(

 2020 2019 التنسيا

                    تجهيزات فنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 1  
,5012,      0000     5002520,00           

                    تجهيزات فنية مختلفة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 9  
1905,,0000           20,000000          

                    تجهيزات للمعلوماتية

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 5 / 1  
5220000        2,00000        

              تجهيزات للنقل

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 4 / 1  
9,00400000           ,504,00000           

                   إنشاس أبنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
,001500000           150,50000         0  

                   صيانة أبنية متخصصة

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / 2 / 2  
,05540000          5001,0000          

                       صيانة التجهيزات الفنية

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / , / 1  
,05,00000          ,,00000        

                  صيانة وسائل النقل

5 / 10  / 111   / 210   / 22,   / , / 1  
550,540000           ,05000000          

            11109150,00            55101100000 املجموع
  

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.

 
 

  :                          م  إلزالة القنابل العنقودية          قانون برنا -

  (ر    9107        )وةزالددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددملاي ر ر  66                                      زنددددملأارزل ملو ددددمرتزواشددددرت روددددارزوةددددمللة رامددددمر

                                                                           مددمللة رلرلددملوجرإلازوددمرزوةدمللددترزوادةةأيددمرتتا يئتدده،رالسدد مملرزنددملأارزل ملو ددمرلشددراروددار

                          (رلح ددددداريدددددةا راوددددد  رزلتمدددددملأزنر    9108        )وةزالدددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددملاي ر ر  72            زوةدددددمللة رامدددددمر

                 لىرزوش ترزوتملل :       زو فعرل

       ليصب :

2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة ,50 20 10 ,

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020 2021  

 مليار ليرة 20 10 ,126

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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                                ي وزارة التربية والتعليم العالي              قانون برنام    - 5

                                     قانون برنام  ألبنية الجامعة اللبنانية -

  (ر    0224        )وةزالدددددمر ر    0224 / 9 /  09      تدددددملاي ر ر   986        لة رامدددددمر                              زندددددملأارزوثملل دددددمرتزواشدددددرت رودددددارزوةدددددمل

                                                                           تتادددد يئ هملر)مددددمللة رلرلددددملوجر لن ددددمرزلجملواددددمرزو  دملل ددددم(،رالسدددد مملرزنددددملأارزل ملو ددددمرلشددددرار

                 (رلح ددددددددددداريدددددددددددةا راوددددددددددد  ر    9108        )وةزالدددددددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددددددملاي ر ر  72               ودددددددددددارزوةدددددددددددمللة رامدددددددددددمر

                                 زلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :

2019 2020 

 و  ملارو  ا 99 1

 
ً
 بدال
ً
    مذ:     

2019 

 و  ملارو  ا 99

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
 

                                                                    ققققانون برنقققام  إلنشقققاس نظقققام اتصقققاالت معلوماتيقققة بقققين املقققدارس الرسقققمية واإلدارة  -

                                        املرب ية لوزارة التربية والتعليم العالي 

  (ر    9107        )وةزالددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددملاي ر ر  66                                      زنددددملأارزو ملأسددددمرتزواشددددرت روددددارزوةددددمللة رامددددمر

                                               ملورزتصددددددددملالنروا ةوملت ددددددددمرلدددددددد  رزندددددددد زاسرزورسددددددددم مرتزإلأزاار                     مددددددددمللة رلرلددددددددملوجرإل شددددددددملءرلردددددددد

                                                                          زنر زيدددددمرودددددةازاارزو  ل دددددمرتزوتا ددددد مرزوادددددملل ،رلح ددددداريدددددةا راوددددد  رزلتمدددددملأزنرزوددددد فعرللدددددىر

              زوش ترزوتملل :

       ليصب :

 2022 2021 2020 2019 التنسيا

                    تجهيزات للمعلوماتية

5 / 11  / 11,   / 9,1   / 22,   / 5 / 1      

- 50, 50, 50, 

 و  ملارو  ا
            للمعلوماتية               صيانة تجهيزات

5 / 11  / 11,   / 9,1   / 22,   / 5 / 1  

- 00, 00, 00, 

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

 2021 2020 2019 التنسيا

                    تجهيزات للمعلوماتية

5 / 11  / 11,   / 9,1   / 22,   / 5 / 1      

50, 50, 50, 

 و  ملارو  ا
                          صيانة تجهيزات للمعلوماتية

5 / 11  / 11,   / 9,1   / 22,   / 5 / 1  

00, 00, 00, 

 

                     )والباقي دون  عديل(.
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                               لوزارة التربية والتعليم العالي                  هيز أبنية مدرسية                      قانون برنام  إلنشاس وتج -

 ر  (،    9107        )وةزالددددمر ر    9107 /  00 / 1      تددددملاي ر ر  66                                      زنددددملأارزو ددددمل امرتزواشددددرت روددددارزوةددددمللة رامددددمر

                                                                             مددددمللة رلرلددددملوجرإل شددددملءرتتج  ددددارقلن ددددمرو اسدددد مروددددةازاارزو  ل ددددمرتزوتا دددد مرزواددددملل ،رالسدددد مملر

       (رلح ددار    9108      ةزالددمر  )و ر    9108 / 4 /  08      تددملاي ر ر  72                                  زنددملأارزل ملو ددمرلشددراروددارزوةددمللة رامددمر

                                           يةا راو  رزلتمملأزنرزو فعرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :
               )بآال  الليرات(                                                                                                                                                                            

 2020 2019 التبويا

        ,4500,5        09,2,,,                              قثملثرتوفرتكملنرتتج  ازنروكتب م  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          205,00000 -                   م شملءرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9400000 -                   و مللمرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

        5,20,00 -                                      لفةملنرأاتسرتزستشملازنرتورزم مرول شملءزن  9 / 0 /   992 /   209 /   002 /  00 / 1

          ,40115005        09,2,,, 912مجموع الوظيفة 

 -        0,,190,       وكتب م                       قثملثرتوفرتكملنرتتج  ازنر  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          1045102,0 -                   م شملءرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        0000,,, -                   و مللمرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

        1900900 -                                      لفةملنرأاتسرتزستشملازنرتورزم مرول شملءزن  9 / 0 /   992 /   299 /   002 /  00 / 1

          202,001,0        0,,190, 922مجموع الوظيفة 

 ,,059501, 1010,0,12 119الفصل 

 50,000000 119املجموع العام للفصل 

 مذ:
ً
    بدال
ً
              

               )بآال  الليرات(                                                                                                                                            

 2019 التبويا

          100,50,00                              قثملثرتوفرتكملنرتتج  ازنروكتب م  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          205,00000  م                 م شملءرقلن مروتبصص  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9400000                   و مللمرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

        5,20,00                                      لفةملنرأاتسرتزستشملازنرتورزم مرول شملءزن  9 / 0 /   992 /   209 /   002 /  00 / 1

          405000000 912مجموع الوظيفة 

        0,,190,                              قثملثرتوفرتكملنرتتج  ازنروكتب م  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          1045102,0    صصم               م شملءرقلن مروتب  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        0000,,,                   و مللمرقلن مروتبصصم  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

        1900900                                      لفةملنرأاتسرتزستشملازنرتورزم مرول شملءزن  9 / 0 /   992 /   299 /   002 /  00 / 1

          20,000000 922مجموع الوظيفة 

          50,000000 119مجموع الفصل 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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    :                                     قانون برنام   ي وزارة الطاقة واملياه - 6

                                                رنام  لألشغال املائية وال هرنائية  ي مختلف املناط        قانون ب -

  (ر    9110        )وةزالدددددمر ر    9110 / 6 /  98      تدددددملاي ر ر   196                                      زندددددملأارزوثملل دددددمرتزواشدددددرت رودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

 ر    9108 / 4 /  08      تدددددملاي ر ر  72                                                   تتادددد يئ همل،رالسددددد مملرزنددددملأارزل ملو دددددمرلشددددرارودددددارزوةددددمللة رامدددددمر

              وألكددد مللرزنملئ دددمر ر                                               (رتدددةا رزلتمدددملأزنراوددد  رلرلدددملوجرزوددد فعروةدددمللة رلرلدددملوج    9108        )وةزالدددمر

                                              تزوك ر ملئ مر  روبت  رزندملطقرللىرزوش ترزوتملل :

       ليصب :

 )بآال  الليرات(

 2021 2020 2019  عريف األشغال الوظيفة

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/10,/,51/225/4/1 

 إنشاسات مياه الشفة

ت مين موارد 

 مائية إ افية
190,,1011, 4502220,2, 4051,0,,, 

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/10,/,51/225/4/1 

 إنشاسات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
 1100000000  

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/109/,51/225/4/2 

 إنشاسات مياه الرم 

مشاريع مياه 

الرم والصر  

 الصحي

 -  

,51 

 الستثمار والتخطيهاإلدارة، البناس، ا

5/1,/109/,51/225/4/2 

 إنشاسات مياه الرم 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجارم 

 األن ر

10,2,0,05 ,540511 9540495 

45,1 

 املصادر التقليدية لل هرناس

5/1,/10,/45,1/22,/9/1 

 تجهيزات أخر  

 

 تجهيز بهرنائي
120,920,,4 51,025, 105490,1, 

 ,50042099 900550454, 5400990,02 املجموع

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

 )بآال  الليرات(  

 2020 2019  عريف األشغال الوظيفة

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/10,/,51/225/4/1 

 إنشاسات مياه الشفة

ت مين موارد 

 مائية إ افية
2400000000 4502220,2, 
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,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/10,/,51/225/4/1 

 إنشاسات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
0 1100000000 

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/109/,51/225/4/2 

 إنشاسات مياه الرم 

مشاريع مياه 

الرم والصر  

 الصحي

0 0 

,51 

 اإلدارة، البناس، االستثمار والتخطيه

5/1,/109/,51/225/4/2 

 إنشاسات مياه الرم 

ريع تقويم مشا

وصيانة مجارم 

 األن ر

20,000000 ,540511 

45,1 

 املصادر التقليدية لل هرناس

5/1,/10,/45,1/22,/9/1 

 تجهيزات أخر  

 

 تجهيز بهرنائي
140,420,00 51,025, 

 900550454, 4101420,00 املجموع
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
 

 

 

   :                              قانون برنام   ي وزارة االتصاالت - 5

                                                      طوير وتوسعة الشب ة الثابتة ومتمما  ا والخدمات املرافقة               قانون برنام  لت -
 

  (ر    9107        )وةزالدددددمر ر    9107 /  00 / 1      تدددددملاي ر ر  66                                      زندددددملأارزوتملسدددددامرتزواشدددددرت رودددددارزوةدددددمللة رامدددددمر

        )وةزالدددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددملاي ر ر  72                                        السددددددد مملرزندددددددملأارزل ملو دددددددمرلشدددددددرارودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

             تسدددةيررتتةسدددامر                                                       (،رلح ددداريدددةا راوددد  رزلتمدددملأزنرلرلدددملوجرزوددد فعروةدددمللة رلرلدددملوجرو    9108

رنملريل :
ح
        زوش كمرزوثمللتمرتوتمممل هملرتزل  وملنرزنرزفةم،رتفةمل
ح
                                                

       ليصب :

2019 2020 2021  

 مليار ليرة ,12 100 0

 مذ:
ً
    بدال
ً
    

2019 2020  

 مليار ليرة ,5 1,0
 

                     )تزو ملق رأت رتا يت(.
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديلت الضريليةالتعديلت الضريلية

 

                20122012  //      245245        رقم رقم               الجديد الجديد                         قانون السير قانون السير         مذمذ          401401                         عديل املادة  عديل املادة     : :                                     املادة الخامسة عشرةاملادة الخامسة عشرة
 

عدل املادة 
ُ
           
ُ
 ملا يلي:      2012 /  10 /  22      تاريخ      245    رقم        الجديد                مذ قانون السير      401 

ً
        وفقا
ً
     

ُ                                                                 ُيبصددددد رلشدددددرت رلملنمليدددددمرودددددارمملودددددتركملودددددترغرزودددددملنرزو ددددد  رزن دددددتةفملاروصدددددمللجرودددددد ت ر

                             زالمت ملطر  رمة رز وارزو زبل .

                              و دد  رزن ددتةفملاروصددمللجرزو  دد يملن،ر                            لملنمليددمروددارمملوددتركملوددترغرزوددملنرز ر     ة عشققر  سققتُ     ُيبصدد ر

روألسدددددسرزناتمددددد ار ددددد رتةا دددددعروبصصدددددملنر
ح
                              تتدددددةا رهدددددذهرزنبصصدددددملنرللدددددىرزو  ددددد يملنرتفةدددددمل
ح
                                   

                            زو   يملنروارزورسةورزنش   م.

ةتسددعر  ددد مر
ُ
          ت
ُ
ر ر     الاقققين 

ح
دد مرودددارز م دددملورزوة دددملئ مرزوصدددملأاارتفةدددمل  لملنمليدددمرودددارزو رزودددملنرزنحص 
ح
                                                          

                             مدددملرتةتسدددعر  ددد مرلشدددريارلملنمليدددمر                                             م دددملورهدددذزرزوةدددمللة روصدددمللجرودددد ت رتاململددد رزوة دددملا.ر

ر م دددددملور
ح
       ودددددارزو رزودددددملنرلف ددددد ملروصدددددمللجرزوصدددددد ت رزوتادددددملت  رو م دددددملل يارزوة دددددملئ   رتفةدددددمل
ح
                                                                 

لرتزندددددملأار ر    0281 / 2  /ر  06      تدددددملاي ر ر   051                       ودددددارزنرسدددددةورزالكددددد  ز  رامدددددمر ر   010      زندددددملأار    ودددددار ر 5              زناددددد  

ل. ر    0281 / 7 /  92      تملاي ر ر  59                    زنرسةورزالك  ز  راممر         زنا  

  .    9102 / 0 / 0   وار رُ                        ح ُ امتربهذزرزوتا يترزلت زءح 

 

 توزيع غرامات السير 
 

 نوع الغرامة
لصالل صندوق االحتياط 

  ي قو  األمذ الداخلي

لصالل 

 البلديات

لصالل صندوق 

  عا د القضاة

لصالل الصندوق التعاوني 

 للمساعديذ القضائيين

لصالل 

 الخ ينة

                         غرامات السقير بموجقا محا قر 

                         ذات طابع أو بواسطة الوسم
91%  06%  1%  1%  64%  

ّ              الغرامات املحّصقلة مقذ األحكقام              

         القضائية
91%  06%  50%  91%  14%  
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                                                                                                       عقققديل بعقققو الرسقققوم التقققه  سقققتوفي ا املديريقققة العامقققة لألمقققذ  عقققديل بعقققو الرسقققوم التقققه  سقققتوفي ا املديريقققة العامقققة لألمقققذ                                           املقققادة السادسقققة عشقققرة:املقققادة السادسقققة عشقققرة:

              العام العام 

  

 للجدول التالي:
ً
                عدل الرسوم الته  ستوفي ا املديرية العامة لألمذ العام وفقا
ً
                                                         

 

 قيمة الرسم ل.ل. نوع الرسم

        5,00000                       دعاية تجارية تلف يونية          إجازة عرض 

        5000000                            إجازة عمل فنانين )فتة أولى(

        5,00000                             إجازة عمل فنانين )فتة اانية(

       2,0000                              دخول مرف : تصري  شهرم مع آلية

        2,00000                              دخول مرف : تصري  سنوم مع آلية

        1,00000               أشهر/عدة سفرات   ,               مة إقامة لغاية  س

               

                                                                                      مكانية من  إجازة وإقامة عمل ألبثر مذ سنةمكانية من  إجازة وإقامة عمل ألبثر مذ سنة  إإ                      ابعة عشرة: ابعة عشرة:                   املادة الساملادة الس

                                                                          يمكددددداروددددددةازاارزوامددددددترتو م يريددددددمرزواملوددددددمروألوددددددارزوادددددملورودددددددحرمجددددددملاارتممملوددددددمرلمددددددترو امددددددمللر 

رللددىر
ح
     زواددربرتز جمللددبرندد ارسدددمرقترسددنت  رقترثددئثرسدددةزنرللددىرق ري ددملل رزورسددمرم ملسددمل
ح
                                                                    

   ر                    اسمرزو دمرزوةزم ا.ردد

       

                                                                 لشققققركات السققققياحية التققققه  سققققتقدم وفققققودلشققققركات السققققياحية التققققه  سققققتقدم وفققققود                              فققققرض غرامققققة علققققى افققققرض غرامققققة علققققى ا                  ة عشققققرة:ة عشققققرة:                        املققققادة الثامنققققاملققققادة الثامنقققق
ً
 ا
ً
 ا
ً
  
ً
     

                                                                         ي حال تخلف مذ  ي عهد  ا عذ املغادرة ي حال تخلف مذ  ي عهد  ا عذ املغادرة                خارجيةخارجية
                                   

 خارجيققة                                      تفدر رللددىرزوشدركملنرزو دد ملم مرزو د رت ددتة ور
ً
       وفقودا
ً
                    لداركددتر د  ر دد رل دد  هملر      

                  غرزودددمروملو دددمرلة مدددمر                   ن علقققى إنقضقققاس السقققمة                  ملقققدة أقصقققا ا إسقققبوعا                 يتب ددد رلدددارزن دددملأاار

                                                               )فةددثرثئثددمروئيدد  رو دد ارو دملل ددم(،رت  ددمحرو ددملق رقل ددملءرزوةفدد رزو دد مله ر ر    ل.ل. ر         1.111.111

          لملن ملأاا.

رللددىرزم دد ز رودد يرر                                                                 ح                 تحدد أرأمددملئقرتس  ددقرهددذهرزنددملأارلةددرزاروددارتايددررزو زب  ددمرتزو  دد يملنرلدددملءح

                لملورز وارزواملو.
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                        قبققققققل املديريققققققة قبققققققل املديريققققققة                                                                     اسققققققتحداا بعققققققو الرسققققققوم واسققققققتيفا  ا مققققققذاسققققققتحداا بعققققققو الرسققققققوم واسققققققتيفا  ا مققققققذ                  ة عشققققققرة:ة عشققققققرة:                        املققققققادة التاسققققققعاملققققققادة التاسققققققع

                  العامالعام                          العامة لألمذالعامة لألمذ
 

                                                                        ستحدا الرسوم التالية ويتم استيفا  ا مذ قبل املديرية العامة لألمذ العام:
 

 )ل.ل.(

                   فقققققققققه خمسققققققققون ألققققققققف ليققققققققرة        00000,

        لبنانية

                 لاركترملئ رطرق ر ر     إجازة  ر 

                   فقققققققققه خمسققققققققون ألققققققققف ليققققققققرة        00000,

        لبنانية

                      لددددددددددداركدددددددددددترواملو دددددددددددمرلةدددددددددددتر ف دددددددددددتر

              و اممللرز جمللب

             فقققققققققققققققققققققققققققققققققه متتققققققققققققققققققققققققققققققققا ألققققققققققققققققققققققققققققققققف        2000000

  ة           ليرة لبناني

                          وةدددملءروددددحرتصدددريحرسددددةيرودددد بةلر

                            مدددددرورزنرز دددددلرزو حريدددددمرو دددددترلم دددددتر

      جمرك 

 

رللددىرزم دد ز رودد يرر                           تحدد أرأمددملئقرتس  ددقرهددذهرزنددملأار                                      ح                 لةددرزاروددارتايددررزو زب  ددمرتزو  دد يملنرلدددملءح

                لملورز وارزواملو.
 

 

                                                                                             عديل مدة صلحية جواز السفر والرسوم املتوجبة عديل مدة صلحية جواز السفر والرسوم املتوجبة      ::                          املادة العشروناملادة العشرون

 

                      )قققققققانون املوازنققققققة العامققققققة       ,201 / 4 /  ,1      تققققققاريخ     59    رقققققققم            مققققققذ القققققققانون     ,5            عققققققدل املققققققادة 

                                            ( مقققدة صقققلحية جقققواز السقققفر والرسقققوم املتوجبقققة عليقققه     ,201                      واملوازنقققات امللحققققة لعقققام 

           بحيث تصب :
 

                    )تدردددددددد مرجددددددددةزازنرزو ددددددددفرر ر    0268 / 0 / 8      تددددددددملاي ر ر  68 /  00               وددددددددارزوةددددددددمللة رامددددددددمر ر 7           تادددددددد لرزنددددددددملأار

           تتا يئ همل: ر  88 /  46               وارزوةمللة راممر ر 4                  زو  دملل م(رتزنملأار

                    )تدردددددد مرجددددددةزازنرزو ددددددفرر ر    0268 / 0 / 8      تددددددملاي ر ر  68 /  00               وددددددارزوةددددددمللة رامدددددمر ر 7           تاددددد لرزنددددددملأار ر   أ .

                              زو  دملل م(رلح ارتص حركملوتملل :

ر       سدددمرقترُ                    ُ اسددؤرجددةزارزو ددفررندد ار
ح
 ثددئثرسدددةزنرقتربمددسرسدددةزنرقترلشددررسدددةزنرتفةددمل
ح
                                        

لروةملءراسمرج ي .                 ُ                    وس برزن ت   ،رتُي   

                         يئ هملرلح ارتص حركملوتملل :    تتا  ر  88 /  46               وارزوةمللة راممر ر 4           تا لرزنملأار ر  ب.
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                            تح أراسةورمو زارجةزارزو فر 
ح
روم از

ح
 زواملأيرزوذيرالريحمترامممل

ح
      

ح
          مملريل : ر                       

 

 قيمة الرسم نوع الرسم

 )ل.ل.(         جواز سفر

 0،000,        ملدة سنة
 2000000              ن ارثئثرسدةزن

 5000000              ن اربمسرسدةزن
 000000,              ن ارلشررسدةزن

 

 

                                                                                          س امل سسقققات العامقققة والبلقققديات واتحقققادات البلقققديات س امل سسقققات العامقققة والبلقققديات واتحقققادات البلقققديات         إعفقققاإعفقققا                    العشقققرون:العشقققرون:                    الحاديقققة و الحاديقققة و             املقققادة املقققادة 

                                                                                                              وسائر أشخاص القانون العام مذ الغرامات املتوجبة علي اوسائر أشخاص القانون العام مذ الغرامات املتوجبة علي ا
 

رآبدددددر،رتافددددددؤرزو  ددددد يملنرتزتحدددددملأزنرزو  دددددد يملنرتزن س دددددملنرزواملودددددمرتسددددددملئرر ر يرلددددد ى
ح
      ى                                                            بئفدددددمل
ح
    

                                                                       ق دددددد مل رزوةددددددمللة رزواددددددملوروددددددارزو رزوددددددملنركملفددددددمرزنتةج ددددددمرل يهددددددملرزودملتجددددددمرلددددددارزنبملوفدددددددملنر

                        وتددأبرر دد رزوتصددريحرلددارت ددكر                                              مرل ددري مرزورتزتددبرتز جددةارلددارو ددتب ويهمل،رالرسدد مملرز      زنتا ةدد

                                                               قترلددددددارت دددددد ي هملروس زيدددددددمرملددددددمارزن ددددددترزوةمللةل ددددددم،رتلددددددارزنبملوفددددددملنرزنتا ةددددددمر ر        زو ددددددري م،

                                                   وددارمددمللة رملددري مرزودد بتر)زو ددري مرللددىرغ دد رزنة مدد  (رتلددار ر  41 ت ر  49  ،ر  40             ل ددري مرزنددةزأر

                                                 ندددملل ،رلمدددملرفيهدددملرلددد ورتأأيدددمراسدددمرزوسدددمل عرزندددملل رزنتةجدددبر                              زنبملوفدددملنرزنتا ةدددمرلرسدددمرزوسدددمل عرز

                                                                              للدددددىرزن دددددملو رزو ددددد رأفا هدددددملرو   ددددد رتزو رزودددددملنرزودملتجدددددمرلدددددارمكددددد ملو ملر ودددددئ رزو تودددددمرزواملودددددم،ر

          لمملريل :ر ر    2019 /  12 /  51       قمصملهملر                     كرطرق رتةةورملمارو  مر
 

    ةزنر      ملددددىرسددددد                                                                ت دددد ي رجم ددددعرزو ددددرزئبرتزورسددددةورزنتةج ددددمرل يهددددملرلمددددملرفيهددددملرت ددددكرزو دددد رتاددددةأر ر-

                                              تذودددددددكرلملون ددددددد مرو  دددددددرزئبرتزورسدددددددةورزو ددددددد رزمتسا هدددددددملرقتر ر                      سدددددددةستر املودددددددترودددددددرتارزودددددددزوا،

                      زستةف هملرتومرت  أهمل.ردد
 

              سددددددةزنرودددددمرت دددددةثر ر                                                      ت ددددد ي رجم دددددعرزو دددددرزئبرتزورسدددددةورزنتةج دددددمرل يهدددددملرزو ددددد رتادددددةأرملدددددى ر-

     مل.         ترت تةف                                                تذوكرلملون  مرو  رزئبرتزورسةورزو  رومرتةتسا ملرق ر                  املوترورتارزوزوا،
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                                                                                      تخفققققققققيو بعققققققققو الغرامققققققققات املترتبققققققققة لصققققققققالل الدولققققققققة أو تخفققققققققيو بعققققققققو الغرامققققققققات املترتبققققققققة لصققققققققالل الدولققققققققة أو    :           يققققققققة والعشققققققققرون  ان         املققققققققادة الث

                  أو لسققققققققائر أو لسققققققققائر                                                                                                 للبلققققققققديات أو التحققققققققادات البلققققققققديات أو للم سسققققققققات العامققققققققة للبلققققققققديات أو التحققققققققادات البلققققققققديات أو للم سسققققققققات العامققققققققة 

                                        أشخاص القانون العامأشخاص القانون العام
  

أنرزوةدددةزل  رزل ملودددمربهدددملرقم ملودددملجروحددد أار                                                                              لملسدددتثدملءرزو رزودددملنرزودملتجدددمرلددداروبملوفدددملنرمددد  

                                     بملوفدددملنرللدددىرز ودددئ رزواملودددمرزو حريدددمرتت دددكر                                        وت دددةي همل،رتزو رزودددملنرزودملتجدددمرلددداروامللجدددمرزن

                                                                       زودملتجدددددددمرلددددددداروبملوفدددددددملنرزو ددددددددملءرتت دددددددكرزن  ت دددددددمرو صدددددددد ت رزودددددددةطن رو  دددددددممل رزالجتمدددددددمل  ،ر

                                                         %رلصدددددددددةاارزسدددددددددتثدملئ مرزو رزودددددددددملنرزنتةج دددددددددمرو  تودددددددددمرقترو   ددددددددد يملنرقتر  85           تبفددددددددد رلن ددددددددد مر

    مللدددتر                                                                        التحدددملأزنرزو  ددد يملنرقترو م س دددملنرزواملودددمرقترو دددملئررق ددد مل رزوةدددمللة رزوادددملو،رو مدددملرك

                                 كدددرطرق ريدددتمرت ددد ي رهدددذهرزنتدددأبرزنرودددعر ر              قودددررتحصددد ت...(، ر                       تسددد  مرتحصددد   ملر)قودددررمددد  ،

  .    2019 /  12 /  51       قمصملهملر     و  مر                    زو رزوملنرزنبف مربئلر

 

                                          مذ قانون  ريبة الدخلمذ قانون  ريبة الدخل        ,,,,                         عديل املادة  عديل املادة              ة والعشرون:            املادة الثالث

 

           مملريأت :                                       لملون  مرو رتزتبرتز جةارتواملكملنرزوتةملل ر                 م أروا لرزو ري مر -   ق

                                                                      %ر)زثدددمل رلملنئددم(رلددارم ددمرزودددةزاأزنرزوصددملف مرزل ململددامرو  ددري مرزوددذيرالريتجدددملتار 9 ر-

                    ويخفقققققققو  قققققققاا املعقققققققدل إلقققققققى   .ر       و دملل دددددددم ر              سدددددددتمروئيددددددد  رو ددددددد ا ر   ل.ر    /رل.         6.111.111 /

                                          النصف مذ أساس معاشات التقاعد وما يماالها.

  ار                                                                   %ر)قا ادددمرلملنئدددم(رلدددارم دددمرزودددةزاأزنرزوصدددملف مرزل ململدددامرو  دددري مرزودددذيريزيددد رلددد 4 ر-

 ر  ل.    (رل.          05.111.111           تالريتجدددددملتار)                             /ل.ل.رسدددددتمروئيددددد  رو ددددد ارو دملل دددددمر      11.111   6.1 /

        مققذ أسققاس                             .رتيبفدد رهددذزرزنادد لرملددىرزودصدد ر       و دملل ددم ر                   بم ددمرلشددررو  ددة رو دد ا

                            معاشات التقاعد وما يماالها.

                                                                    %ر)سدد امرلملنئددم(رلددارم ددمرزوددةزاأزنرزوصددملف مرزل ململددامرو  ددري مرزوددذيريزيدد رلددار 7 ر-

          تالريتجددددددددددددددددددملتار ر       و دملل ددددددددددددددددددم ر          و  ددددددددددددددددددة رو دددددددددددددددددد ا         بم ددددددددددددددددددمرلشددددددددددددددددددرر ر  ل.    /رل.          05.111.111 /

                      .رتيبفددددددد رهدددددددذزرزناددددددد لرملدددددددىر       و دملل دددددددم ر                ثئثددددددد  رو  دددددددة رو ددددددد ا ر  ل.   /ل.          11.111.111 /

                                    مذ أساس معاشات التقاعد وما يماالها.      زودص ر

                                                                    %ر)قمد رلشدررلملنئددم(رلدارم ددمرزودةزاأزنرزوصددملف مرزل ململدامرو  ددري مرزودذيريزيدد ر  00 ر-

          تالريتجددددددددددددددددددددملتار ر       و دملل ددددددددددددددددددددم                 ثئثدددددددددددددددددددد  رو  ددددددددددددددددددددة رو دددددددددددددددددددد ار ر  ل.    /رل.          11.111.111    لددددددددددددددددددددار/

                      .رتيبفددددددد رهدددددددذزرزناددددددد لرملدددددددىر       و دملل دددددددم ر               سدددددددت  رو  دددددددة رو ددددددد ا ر  ل.    /رل.          61.111.111 /

                                    مذ أساس معاشات التقاعد وما يماالها.      زودص ر
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                                                                %ر)بم دددمرلشدددررلملنئدددم(رلدددارم دددمرزودددةزاأزنرزوصدددملف مرزل ململدددامرو  دددري مرزودددذير  05 ر-

  /ر           091.111.111                           سدددت  رو  دددة رو ددد ارتالريتجدددملتار/ ر  ل.    /رل.          61.111.111         يزيددد رلدددار/

   مققذ                             .رتيبفدد رهددذزرزنادد لرملددىرزودصدد ر       و دملل ددم ر          و  ددة رو دد ا ر           ومليددمرتلشددرت  ر  ل.  ل.

                                 أساس معاشات التقاعد وما يماالها.

                                                                  %ر)لشدددرت رلملنئدددم(رلدددارم دددمرزودددةزاأزنرزوصدددملف مرزل ململدددامرو  دددري مرزودددذيريزيددد ر  91 ر-

          تالريتجدددددددددملتار ر       و دملل دددددددددم ر                      ومليدددددددددمرتلشدددددددددريارو  دددددددددة رو ددددددددد ا ر  ل.   /ل.           091.111.111    لدددددددددار/

        .رتيبفدد ر       و دملل ددم ر                          رتبم ددمرتلشددرت رو  ددة رو دد ا     ومليتددمل ر  ل.    /رل.           995.111.111 /

                     التقاعد وما يماالها.               مذ أساس معاشات                     هذزرزنا لرملىرزودص ر

                                                              %ر)بم دددددمرتلشدددددرت رلملنئدددددم(رلدددددارم دددددمرزودددددةزاأزنرزوصدددددملف مرزل ململدددددامرو  دددددري مر  95 ر-

                                ومليتددددمل رتبم ددددمرتلشددددرت رو  ددددة رو دددد ا.ر ر  ل.  ل. ر /           995.111.111              زوددددذيريزيدددد رلددددار/

                     التقاعد وما يماالها.               مذ أساس معاشات                           تيبف رهذزرزنا لرملىرزودص ر

 

روار -   ب
ح
    يس قرهذزرزود رزلت ملاز
ح
                     10  / 8 / 9102    .  

 

            تقققاريخ تقققاريخ           144144                                                مقققذ املرسقققوم االشقققترا ي  رققققم مقققذ املرسقققوم االشقققترا ي  رققققم         5252                         عقققديل املقققادة  عقققديل املقققادة            والعشقققرون:               املقققادة الرابعقققة

                                                            و عديلته )قانون  ريبة الدخل( و عديلته )قانون  ريبة الدخل(             19,919,9  //  ,,  //    1212
 

              ا يئتددددهر)مددددمللة ر  تت ر    0252 / 6 /  09      تددددملاي ر ر   044                       وددددارزنرسددددةورزالكدددد  ز  رامددددمر ر  19           تادددد لرزنددددملأار

                                ملري مرزو بت(رلح ارتص حر مملريل :

                                                                            مددد أرواددد لرزو دددري مرللدددىرقا دددمل رزن دددارزوتجملايدددمرتزوصددددملل مرتغ ددد رزوتجملايدددمرللدددىرزوصدددةاار

         زوتملو م:

      /ل.ل.ر         2.111.111                                                       %ر)قا ادددددمرلملنئدددددم(رلدددددارزوة دددددمرزل ململدددددعرو  دددددري مرزودددددذيرالريتجدددددملتار/ 4 ر-

                 ت امروئي  رو  ا.

      /ل.ل.ر         2.111.111                            ململددددعرو  ددددري مرزوددددذيريزيدددد رلددددار/                          %ر)سدددد امرلملنئددددم(رلددددارزوة ددددمرزل 7 ر-

                               /ل.ل.رزا امرتلشريارو  ة رو  ا.          94.111.111                           ت امروئي  رو  ارتالريتجملتار/

  /ر          94.111.111                                                         %ر)زثددددملرلشدددررلملنئدددم(رلدددارزوة دددمرزل ململدددعرو  دددري مرزودددذيريزيددد رلدددار/  09 ر-

 ر                   /رل.ل.رقا ادددمرتبم دددد            54.111.111                                        ل.ل.رقا ادددمرتلشدددريارو  دددة رو ددد ارتالريتجدددملتار/

            و  ة رو  ا.
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  /ر          54.111.111                                                        %ر)سددتمرلشددررلملنئددم(رلددارزوة ددمرزل ململددعرو  ددري مرزوددذيريزيدد رلددار/  06 ر-

                  /ل.ل.رومليددددددمرتقا اددددددمر           014.111.111                                        ل.ل.رزا اددددددمرتبم دددددد  رو  ددددددة رو دددددد ارتالريتجددددددملتار/

            وئي  رو  ا.

                                                            %ر)تزمدددددددددد رتلشددددددددددريارلملنئددددددددددمر(رلددددددددددارزوة ددددددددددمرزل ململددددددددددعرو  ددددددددددري مرزوددددددددددذيريزيدددددددددد رلددددددددددار  90 ر-

      /ل.ل.ر           995.111.111                               مرتقا اددددمروئيدددد  رو دددد ارتالريتجددددملتار/          /رل.ل.رومليدددد           014.111.111 /

                                ومليتمل رتبم مرتلشرت رو  ة رو  ا.

                                                        %ر)بم دددددددددددددمرتلشدددددددددددددرت رلملنئدددددددددددددم(رلدددددددددددددارزوة دددددددددددددمرزل ململدددددددددددددعرو  دددددددددددددري مرزودددددددددددددذيريزيددددددددددددد ر  95 ر-

                                       /رل.ل.رومليتمل رتبم مرتلشرت رو  ة رو  ا.           995.111.111   لا/

      كددددددركملنر ر-       ن ددددد تو م                 زوشدددددركملنرزنحددددد تأارز ر-                                      قودددددملرقا دددددمل ركدددددركملنرز ودددددةزلر)زوشدددددركملنرزن ف دددددم

  %ر  07                                                                زوتةوددددددد مرلمل سددددددد مرلملون ددددددد مرو شدددددددركملءرزنةوددددددد  (رفتب دددددددعرو دددددددري مر  دددددددب مرمددددددد اهملر

                   )س امرلشرارلملنئم(.

                                                                            لدد رم ددملبرزو ددري مري دد  روددارزوددر حرزل ململددعرو ددملروددملركددمل رأت رز ودد رو دد ا.رتالرت ددملةرقيددمر

                      لئتارللىرقوترزو ري م.

روارقلممللرزواملور
ح
                يس قرهذزرزود رزلت ملاز
ح
                     9102    .  

 

                                                                    إلغاس اإلعفاسات مذ الرسوم الجمربيةإلغاس اإلعفاسات مذ الرسوم الجمربية           والعشرون:            دة الخامسة   املا

                                                                           ت غدىرزإللفددملءزنروددارزورسددةورزلجمر  دمرزنمدةمددمرم ددترودد تارهدذزرزوةددمللة رت شددمترزإلو ددملءر

                                                                          زإللفدملءزنروددارزلندد رز أ ددؤرتوداراسددمرزالسدد هئ رزودد زبل رسدةزءرتاأنر دد رمددمللة رزلجمددملا ر

                                قتر  رغ  هروارزوةةزل  رتز لرمم.

       إلو ملء:             تثنةروارز

                                                                           قر.ررزو دددد عرزو دددد رتددددد رزالتفملم ددددملنرتزناملهدددد زنرزناةددددةأارلدددد  رو دددددمل رتسددددملئررز طددددرزةرللددددىر

                                    مفملأ هملروارزإللفملءرزو ملوترقترزلجزئ .

                                                                       ب.رز النرتزندددددددددةزأرز تو ددددددددددمرزن ددددددددددتام مر دددددددددد رزوزازلددددددددددمرتزوصدددددددددددمللم،رتز و ددددددددددملنرتزوتج  ددددددددددازنر

         ل يهددددددددملر دددددددد ر ر                                                    زن ددددددددتام مروددددددددارذتيرزالمت ملجددددددددملنرزل ملوددددددددم،رملددددددددمارزوةةزلدددددددد رزندصددددددددة 

                                 زوةةزل  رزو  رتر ىرهذهرزإللفملءزن.

            قترزو ددددد ملازنر ر(EV)                                                             ج.رزو ددددد ملازنرزلج يددددد ارغ ددددد رزن ةثدددددمرو  يئدددددمرسدددددةزءرتامدددددترللدددددىرزوك ر دددددملءر

ر م ملورزنملأار(Hybride        زوهج دمر
ح
             (رتفةمل
ح
  .    9108 / 4 /  08      تملاي ر ر  72               وارزوةمللة راممر ر  55      
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        )ز م ددددددملور ر    9107 /  57                                                       أ.رزإللفددددددملءزنروددددددارزورسددددددةورزلجمر  ددددددمرزندصددددددة رل يهددددددملر دددددد رزوةددددددمللة ر

رو ةمللة ر
ح
         زو ريب مرزنتا ةمرلمل  شسمرزو   تو مرتفةمل
ح
  .    9101 / 8 /  94      تملاي ر ر   019                                       

ُ                                                                 ه.رزو دد عرزو دد رُيثبددتروسجمددملا رق هددملر ددندترو ملكددرارملددىرو دددمل رم ددتر شددررهددذزرزوةددمللة ،رللددىر               

                                                                    ق ريحددددد أرزنج ددددددسرز للدددددىروسجمددددددملا ر ادددددد رزسدددددتسئ راقيرودددددد يررزلجمدددددملا رزواددددددملورآو ددددددملنر

  .                تس  قرهذهرزوفةرا

 

                                                                                        إلغاس بعو اإلعفاسات على رسوم السير والت جيل إلغاس بعو اإلعفاسات على رسوم السير والت جيل                             سة والعشرون:سة والعشرون:                      املادة الساداملادة الساد

 غدددىرزإللفدددملءزنرزنمدةمدددمروددد ا رز  ددد مل رتزلج دددملنرللدددىراسدددةور
ُ
ر يرلددد رآبدددر،رت

ح
                                                  بئفدددمل

ُ
             

ح
    

                وسج ملنرزوتملو م: ر      زناسملا ر                                                  تسج ترتس  رجم عرزنر  ملنرتز و ملن،رلملستثدملءرزإللفملءزن
 

                مللة رزل مل ربهم.                             ذتيرزالمت ملجملنرزل ملومرتفةملرو ة -

،رتزو   يملنرتزتحملأزنرزو   يملن. -
ح
                              زو تومرتزن س ملنرزواملومرمصرز
ح
                            

                               زو  ئملنرزو ل ةوملس مرتزوةدص  م. -

                                         ودرممرز ومرزنتح ارتزوةكملالنرزندبثةمرلنهمل. -

                                                                  سدددددددد ملازنرزإلسدددددددداملةرتزإلطفددددددددملءرزو دددددددد رتةدددددددد ور   ددددددددملنروسجما ددددددددملنرتزو  دددددددد يملنرتمتحددددددددملأزنر -

          زو   يملن.
 

                                          ل يهملر  رزوةةزل  رزو  رتر ىرهذهرزإللفملءزن.                        تذوكرملمارزوةةزل رزندصة ر
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                الصقققققادرالصقققققادر          245245                                إلقققققى القققققانون رققققققم إلقققققى القققققانون رققققققم       11    ––          1,41,4                        إ ققققافة املقققققادة إ ققققافة املقققققادة     : :                     ة والعشقققققرونة والعشقققققرون                        املققققادة السقققققابعاملققققادة السقققققابع

                                                                        )ققققققققققققانون السقققققققققققير الجديقققققققققققد(، و عقققققققققققديل الفققققققققققققرة )ققققققققققققانون السقققققققققققير الجديقققققققققققد(، و عقققققققققققديل الفققققققققققققرة             20122012  //    1010  //    2222              بتقققققققققققاريخ بتقققققققققققاريخ 

        منهمنه          1,41,4                                  الرابعة مذ املادة الرابعة مذ املادة 
 

                    زو ددد  رزلج يددد (رزندددملأار       )مدددمللة ر ر    9109 /  01 /  99              زوصدددملأارلتددملاي ر ر   941                     ي ددملةرملدددىرزوةدددمللة رامدددمر

             زوتملل رلص مل: ر 0-   054
 

  : 1-   1,4     ملادة   لا

رو فةددددددرار
ح
        بئفددددددمل
ح
                                        وددددددارهدددددددذزرزوةددددددمللة ،رتصددددددد رقامدددددددملوروةمددددددملنرز و دددددددملنر ر   054         ودددددددارزنددددددملأار ر 8    

                                                                             زو دد ملم مرزنم ددداارلمةجدددبرمدددرزاريصددد ارلدددارتايدددررزو زب  دددمرتزو  ددد يملن،رتتات ددد ركدددترز امدددملور

رغ  روم ااج.ردد
ح
             زل ملاجمرلارهذزرزوتصن  رقامملومل
ح
                              

                                                                   سدددةورللدددىرودددملو  روةمدددملنرز و دددملنرذزنرز امدددملورزنم دددااروددداركدددترزورودددةارلملسدددتثدملءر       تفدددر را 

رنملريل : رAP,AG,R,J,D,C       زوروةار
ح
        تذوكرتفةمل
ح
          

 

 
ح
 قتال
ح
  :                                                                        رل لرزورسمرزو دةيرللىرقامملورزو ةمملنرزو  ملم مرزنم اارزنةملةلمر  رزو     :ر   

ر                                                             تفدددر راسدددةورسددددةيمروةسةلدددمرللدددىرقامدددملورزو ةمدددملنرزنم ددداا،رزواملئددد ارو و ددد
ح
 ملنرتفةدددمل
ح
       

                               و تصن  رزنح أر  رزلج تلرزنرفق.

رودددددعراسددددددةورزو ددددد  ،رتفددددددقرزوةدددددةزل  رتزوةددددددرزازنرزنرل ددددددمر
ح
                                              تددددد فعرهددددددذهرزورسدددددةورسدددددددةيمل
ح
                     

                            زإلجرزءرتز و ملنرزنبتصمرلذوك.

                                                                      ي  تدبرللددىرتب دد روملوددكرزو ةمددمرلددارت د ي رهددذزرزورسددم،رترز مددهرو اددملورزنة ددت،روددعر

  .                     راسةورزو   رزو دةيم                                         ترتبرغرزوملنرتحت برلدفسرز و مرزنامةلربهملر 

                 لملالسدددتةئلرلددداراسدددةور ر    9102 ر                                          ندددرارتزمددد ا،رت ددد أرهدددذهرزورسدددةورو ملكدددرارلدددارزوادددملو

       زو   .
 

 
ً
 اانيا
ً
  :                                 ي بدل التخصيص برقم اللوحة املميز  :      

                                                              يددد فعرلددد لرتبصددد  رندددرارتزمددد ارودددارم دددترزورزغدددبرلتم دددكرزو ةمدددمرذزنرزودددرممر - 0

رنملريل :ر
ح
         زنم ا،ر ا رتملاي رلفملذرهذزرزوةمللة رتفةمل
ح
                                       

                           (رزوةزاأار  رزلج تلرزنرفق:                   1.0,4.0,5.0,6.0,7.0        وفئملن:ر) ز    0.0

                                                              تاددددر رو امددددةور دددد روددددززأرل ندددد رز امددددملورزنم دددداارملددددمارهددددذهرزوفئددددملن،رللددددىرق ر

                                             يسر رل  لرزوسر رزنح أر  رذزنرزلج تلرو ترفئم.
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                                                                  تتةلىرلجدمربملودمرتدرد مرهدذزرزندززأ،ر اد  رقل دملءرهدذهرزوسجددمرتتحد أرآو دمر

                         تايررزو زب  مرتزو   يملن. ر                        لم  ملرلمةجبرمرزاريص ارلا

    :ر            لملق رزوفئملن    0.9

                                                                 ي فعرل لرزوتبص  رتفقرزن   رزنح أر  رزلج تلرزنرفقرزنةمللترو ترفئم.

روددده،رت اسدددؤرودددكرتبصددد  رودددار
ح
                       لدددد رأفدددعرهدددذزرزو ددد لريصددد حرامدددمرزو ةمدددمرو  دددمل
ح
                                      

                                             ه ئمرمأزاارزو   رتز و ملنرتزنر  ملنروةمللترذوك.
 

 
ً
 االثا
ً
  :       ز للغير                             ي بيع اللوحة ذات الرقم املمي  :      

                                                                    يمكدددددددارندددددددملو  رزو ةمدددددددملنرذزنرز امدددددددملورزنم ددددددداارم دددددددترتدددددددملاي رلفدددددددملذرهدددددددذزرزوةدددددددمللة ،رق ر

                                                                     تحصد ةزروداره ئدمرمأزاارزو د  رتز و دملنرتزنر  ددملنرللدىرودكرتبصد  رلدرممركددتر

                                       %روددددددارلددددددد لرزوتبصدددددد  رزواملئدددددد روفئددددددمرزوددددددرممرتفدددددددقر 5                      وددددددنهم،روةمللددددددتراسددددددمر اددددددملألر

            ج مرل يهم.رد                                            زلج تلرزنرفق،ر ا رت  ي رزورسةورزو دةيمرزنتة 

                                                                 يمكددددار  ددددنملبرزوصددددد ة رلمل امددددملورزنم ددددداا،رل ددددعروةمدددددمل همروددددارزو  ددددد رلمةجددددبرلةددددد ر

     %روددددار 5                                                            يدددددرمرودددد  رزو ملتددددبرلملوادددد ل،ريفددددر رللددددىرهددددذزرزو  ددددعراسددددمرزلتةددددمللر اددددملألر

رلملسدددددمر
ح
رج يدددد ز

ح
      لدددد لرزوتبصدددد  رزواملئدددد رو دددددرمم،رتتصدددد ارزو  ئددددمرلت جددددمرودددددذوكرودددد مل

ح
      

ح
                                                     

              زنملوكرزلج ي .

 ر   اسددددم                                        ةمددددمرذزنرامددددمروم دددداروددددارزو  دددد ،رمالر ادددد رأفددددعر                         الريمكددددارل ددددعرز و ددددمرزنسددددج مرل

                                                            زوتبصددد  رتزالستحصدددمللرللدددىرودددكرزوتبصددد  .ر  دددتثنةرودددارذودددكرمدددملالنرزلتةدددمللر

                                                                 زن ك مرل  رز وةلرتزوفرت ،رتالر  تحقرهذزرزورسمرلد رتدف ذرمصررزإلاث.
 

 
ً
 رابعا
ً
   :                                             ي التنازل عذ اللوحة ذات الرقم املميز لادارة  :      

                                                امدددملورزنم ددداا،رلمدددملرفيهدددملرزو ةمدددمرزنةملدددةلمر ددد رز لةدددمل ،ر                        يمكدددارنملودددكرزو ةمدددمرذزنرز  

                                                                        زوتددددملالرلددداروةمدددمل همروصدددمللجره ئدددمرمأزاارزو ددد  رتز و دددملنرتزنر  دددملن،رللدددىرق رت ددد لر

                                                                 وةمتدددددهرل ةمدددددمرذزنرامدددددمرغ ددددد روم دددددارأت رأفدددددعرقيراسدددددةورتذودددددكرندددددرارتزمددددد ارفةدددددث،ر

                                                                شمترهذزرزإللفملءرق ث رواروةممرذزنراممروم اروم ة مروارذزنرزوش  .

                                                                        يةددد ورط دددبرزوتددددملالرملدددىره ئدددمرمأزاارزو ددد  رتزنر  دددملنرتز و دددملن،رتيددد بترهدددذزرزودددرممر

                                       لةملل ارزنا ةوملنروألامملورزنم اارزنتةفرا.
 

 
ً
 خامسا
ً
    :                                 ي  بدل تخصيص رقم خاص غير مميز  :      

                                                            يمكددددار ير دددد  ريرغددددبرلتسددددج ترامددددمربددددمل رغ دددد روم دددداروتددددةفر،رق ر سددددجترهددددذزر

 ر       411.111                     مددد ا،رلددد لرتبصددد  ر ادددملألر                                   زودددرممرللدددىرق ريددد فعروةدددملءرذودددك،رتندددرارتز

              و  ارو دملل م.
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ً
 سادسققققا
ً
                                                                  :رالر شددددمترزإللفددددملءروددددارأفددددعراسددددمرزو دددد  رو مددددملركددددمل رلددددة رزإللفددددملءروددددارأفددددعرزورسددددمر     

                                                                زو دددددةيرو ددددرممرزنم ددددارقترلدددد لرزوتبصدددد  رلددددرممروم ددددارقترلدددد لرزوتبصدددد  روددددرممر

                                         بمل رغ  روم ا،رزندصة رل يهملر  رهذهرزنملأا.
 

 
ً
 سقققققابعا
ً
رلددددد ال    :     

ح
     تبفددددد رزسدددددتثدملئ مل
ح
  %ر  91                                        نرزوتبصددددد  رزودددددةزاأار ددددد رزلجددددد تلرزنرفدددددقرلن ددددد مر              

  .    9102                                               وام  ملنركرزءرزو ةمملنرذزنرز امملورزنم ااربئلرلملور

راسدددمرودددكرزوتبصددد  رملدددىر 
ح
                    يبفددد رزسدددتثدملئ مل
ح
                        %رودددارلددد لرزوتبصددد  ر مدددملرهدددةر 1              

    .ر     9102                                               تزاأر  رزلج تلرزنرفق،رمذزرتمرأفعرزورسمربئلرلملور
 

 
ً
 اامنا
ً
                                        ارممللة رزو   رزلج ي رلح ارتص حركملوتملل : و ر   054         وارزنملأار ر 4            تا لرزوفةرار  :      

       و ةمدددددددددددددددددددملنر رY-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z                      ت دددددددددددددددددددتامترز مدددددددددددددددددددرةرزوئت ن دددددددددددددددددددمر ر- 4 ج

 رP                                                         زو دددددددد ملازنرزل صةودددددددد مرزواملئدددددددد ارلجم ددددددددعرزنددددددددةزطد  .ر مددددددددملر  ددددددددتامترمددددددددرةر

      و  ددددددددددددد كر رC                       و  ددددددددددددد كرزو ل ةومل دددددددددددد  رتمدددددددددددددرةر رD                       و  دددددددددددد ملازنرزوامةو دددددددددددددمرتمددددددددددددرةر

          زوةدصل ج.
 

 
ً
 تاسقققعا
ً
                                             زندددملأارلمةجدددبرمدددرزاروشددد   ريصددد ارلدددارتايدددررزو زب  دددمر                     تحددد أرأمدددملئقرتس  دددقرهدددذهر ر :     

                        تزو   يملنرتتايررزنملو م.
 

فتة 

 األرقام

تصنيف 

 األرقام

 بدل تخصيص

 )على األرقام الته   جل بعد نفاذ القانون(

 بالليرة اللبنانية

 رسم سنوم 

 )على كل األرقام(

 بالليرة اللبنانية

1 

 5,00000 ل.ل.ر45.111.111يسر رلملنززأرزوا ن روةملءرل لرطر ر املأل 1,0
1,9 41.111.111 ,000000 
1,1 11.111.111 4,00000 
1,4 91.111.111 5000000 

4 

 00000,, ل.ل.ر97.111.111يسر رلملنززأرزوا ن روةملءرل لرطر ر املألر 4,0
4,9 06.111.111 4,00000 
4,1 8.111.111 5000000 
4,4 1.511.111 1,00000 

5 

 000000, ل.ل.ر91.111.111نززأرزوا ن روةملءرل لرطر ر املألريسر رلمل 5,0
5,9 8.111.111 5000000 
5,1 1.511.111 1,00000 
5,4 0.111.111 1000000 

6 
 00،000, ل.ل.ر01.511.111يسر رلملنززأرزوا ن روةملءرل لرطر ر املألر 6,0
6,9 8.111.111 500،000 
6,1 9.711.111 100،000 

7 
 000000, ل.ل.ر01.511.111 رلملنززأرزوا ن روةملءرل لرطر ر املألريسر  7,0
7,9 8.111.111 5000000 
7,1 9.711.111 1000000 
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                            رسوم اإلنشاساترسوم اإلنشاسات                          ة والعشرون:ة والعشرون:                        املادة الثامناملادة الثامن

      تددددملاي ر ر   082              وددددارزوةددددرزارامددددمر ر  61ُ                                       ُ افددددؤروددددارملددددا رزورسددددمرزندصددددة رل  ددددهر دددد رزنددددملأار

 ر    0296 / 1 /  05      تدددددددددملاي ر ر   088          وةددددددددرزارامددددددددمر                          )زوتفصدددددددد ئنرزنتا ةددددددددمرلتدف دددددددددذرز ر    0296 / 1 /  05

                                                                   زنبدددت رلملوسدددجترزواةدددملاي(رق ددددنملبرزلنةدددة رزوا ن دددمرزنة دددد ار ددد رزوسدددجترزواةددددملاير

                                                                        زوددددذياروددددمر ا مددددةزرائدددديسرزنكتددددبرزواةددددملايرزناددددملت رلددددملوت    زنرزو دددد رطددددرقنرللددددىرمددددةزور

                                                                     توشددتمئنرلةددملاهمربددئلرزندد ارزنحدد أار دد رزنددملأارزنددذكةاارقلددئهرمذزرتددمرزإللددئورلددار

  .    9102 /  09 /  10                                     وت    زنرتتأأيمرزورسمر  رو  مرقمصملهملر     هذهرز
 

                                                                  تنفيا البيوعات  ي ال جل العقارم تنفيا البيوعات  ي ال جل العقارم                           ة والعشرون:ة والعشرون:                        املادة التاسعاملادة التاسع

ر يرلدددد رآبددددر،ر اسدددددؤرز  دددد مل رزوس  ا ددددة رتزنادةيدددددة ر - 0
ح
                                            لصددددةاارزسددددتثدملئ مرتبئفدددددمل
ح
                     

   أو   ،ر                                                                       زوددذيارلحددةا همرلةددةأرل ددع،رقترتكددملالنرغ دد رمملل ددمرو اددزلرودرمددمرودد  رزو ملتددبرزوادد ل

                                   وةملدددددددةل ملركدددددددرزءرزواةدددددددملازن،رت ادددددددةأرتدددددددملاي ر ر ،         اللبنانيقققققققة               ت الدبلوماسقققققققية          البعثقققققققا  لقققققققد

                  وتسددج ترهددذهرزواةددةأر ر  91  91 / 1 /  10                                            تدر م ددملرنددملرم ددتر شددررهددذزرزوةددمللة ،رو  ددمرقمصددملهملر

                                                           تزوةكملالنرو  رقومللملنرزوسجترزواةملايرللىرقسملسراسمرفرزغر  بته:

               لجددددزءروددددارم م هدددددملر                                                      %رلملون دددد مرو ةمدددد زنرزو ددددكد مرزو دددد ريتم ك ددددملرزو  دددددملل ة رلددددارز 9 -

                    و  ة رو  ارو دملل م. ر   175               زوذيرالريزي رلار

                                  زو ددد ريتم ك دددملرزو  ددددملل ة رزودددذيريزيددد ر ر                                  %رلدددارزلجدددزءرودددارم مدددمرزوةمددد زنرزو دددكد م 1 -

                                          و  ة رل.ل.رت ملون  مرو ملئررزواةملازنرز بر . ر   175   لار
 

        ت  ددددددددت  لر ر    9107 /  01 /  91      تدددددددملاي ر ر    9107 /  64               وددددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر ر  04              ي غدددددددىرلددددددد رزندددددددملأار - 9

              لملود رزوتملل :

                                                                       يتةجددددبرللددددىر تددددملبرزوادددد ل،رتلندددد  رملجددددملارزوددددر ثرزإلوك  ت دددد رلدددد  رأتزئددددرر تددددملبرزوادددد لر

                                                                            تتازاارزنملو ددم،رميدد ز رتازاارزنملو ددمر سدد مرلدداركددترلةدد رل ددعرلةددملايروم ددة رتتكملوددمرغ دد ر

    يققققتم                                                                  مملل ددددمرو اددددزلروةملددددةل ملركددددرزءرزواةددددملازنرأت رتةجددددبرقيراسددددمرللددددىرهددددذهرزونسدددد مر

  .                             تنظيمها بعد صدور  اا القانون 

                        لمةجدددددبرمدددددرزاريصددددد ارلدددددارتايدددددرر ر ،           لدددددد رزالمت دددددملء ر ،                    ملئقرتس  دددددقرهدددددذهرزوفةدددددرا       تحددددد أرأمددددد

        زنملو م.
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ر يرلدددددد رقبددددددر،ر افددددددؤرق ددددددنملبرز وددددددئ رزوةزماددددددمرل يهددددددملر - 1
ح
                                           لصددددددةاارمسددددددتثدملئ م،رتبئفددددددمل
ح
                      

                                                                            زنب مدددملنرزوف  دددس ن مروددداراسدددةورملتةدددمللرزن ك دددمرتزوت دددةيمرزواةملايدددمرلدددد رملتةملو دددملرملدددىر

  .    9191 / 1 /  10                                 زوةاثمرزن ملكريارتذوكرو مليمرتملاي ر

ر يرلددد رقبدددر،رالرتتةجدددبرملددري مرزندددئ رزن ن دددمرللدددىرز لن ددمرزو ددد رتمدددترمكدددملأ هملر - 4
ح
                                                                  بئفددمل
ح
    

                                                                             ودددارم دددترزو  ددد رللدددىرزواةدددملازنرزو ددد رتم ك دددملرزنصدددسنمرزوةطد دددمرو تام ددد رزن  دددملارتزندتة دددمر

                                                                 ملدددددددىرزن س دددددددمرزواملودددددددمرولسددددددد مل رتذودددددددكرملدددددددىرمددددددد  رم ددددددد رزن ك دددددددمرلأسدددددددمملءرهددددددد الءرللدددددددىر

   ن.                       زوصنملئ رزوا ن مرو اةملاز

روس زيدمرتالريجةارمس  أزأهمل.
ح
                           تات  رزن ملو رزن  أا،رمةمل
ح
                         

                                                  تح أرأمملئقرتس  قرهذهرزوفةرارلةرزاروارتايررزنملو م.

 

مذ املرسوم رقم مذ املرسوم رقم   1111تمديد مهل التراخيص املنصوص عة ا  ي املادة تمديد مهل التراخيص املنصوص عة ا  ي املادة  :الثلاون املادة 

      19,919,9//11//44تاريخ تاريخ   11,1411,14
 

 ر     00604              ودددارزنرسددددةورامددددمر ر  00     نددددملأار                                        يمكدددارتم يدددد رو دددترزو دددد زب  رزندصدددة رلنهددددملر ددد رز ر- 0

                                               تتا يئتددددددددهرزنتا ةددددددددمرلمل ت ددددددددملبرغ دددددددد رزو  دددددددددملل   رزلنةددددددددة ر ر    0262 / 0 / 4              زوصددددددددملأارلتددددددددملاي ر

                           ثدددئثرسددددةزنرزلت دددملازرودددارتدددملاي ر ر                              ددددمل رزند ه دددمرونهدددملرتغ ددد رزند ه دددم،                      زوا ن دددمرزواةملايدددمر ددد رو 

                                                  زوامتربهذزرزود رلمةجبرورسةوريتبذر  روج سرزوةاازء.
 

                                                             ددمرزنمدد أارأت رزن ملكددرارلتشددي  رزو دددملء،رتفددر رللددىروملوددكرزواةددملار                 دد رمددمللرزلة ددملءرزن ر- 9

                                           %رودددارم مدددمرزواةدددملارتسدددجترللدددىرزوصدددن فمرزواةملايدددمر 9                          غرزودددمرسددددةيمرترز م دددمرلن ددد مر

                 %رودددارم مدددمرزواةدددملار  01                                                       لمثمللدددمرأيدددارومتدددملارنصدددسنمرزل زيددددم.رتلدددد رل دددةغرم مدددمرزو رزودددمر

                           ملو دددددمرتفةدددددملروألودددددةلرزودددددةزاأار ددددد ر                                         ي دددددمل رزواةدددددملارلدددددملنززأرزوا نددددد رودددددارم دددددترتازاارزن        الفعليقققققة 

                                           زنذكةاا.رتت تة ىرزو رزوملنرزواملئ اروس زيدم. ر  00      زنملأار
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                              مققققققققذ القققققققققانون رقققققققققم مققققققققذ القققققققققانون رقققققققققم         1,1,                                                     عققققققققديل الفقققققققققرة أوال مققققققققذ املققققققققادة  عققققققققديل الفقققققققققرة أوال مققققققققذ املققققققققادة                     الثلاققققققققون:الثلاققققققققون:                    الحاديققققققققة و الحاديققققققققة و             املققققققققادة املققققققققادة 

                                                                                              املعدلققة بموجققا املققادة السققابعة عشققرة مققذ القققانون رقققم املعدلققة بموجققا املققادة السققابعة عشققرة مققذ القققانون رقققم             20052005  //      495495

                                  ن مقققققققذ الققققققققانون رققققققققم ن مقققققققذ الققققققققانون رققققققققم                                                         ونموجقققققققا املقققققققادة السادسقققققققة والثلاقققققققيونموجقققققققا املقققققققادة السادسقققققققة والثلاقققققققي          201201  55  //    4,4,

5959    //  201,201,                        
 

                   املعدلقة بموجقا املقادة       2005 /   495               مقذ الققانون رققم     1,                            عدل الفقرة أوال  مقذ  املقادة 

                                 ونموجققا املققادة السادسققة والثلاققون مققذ       2015 /  4,                            السققابعة عشققرة مققذ القققانون رقققم 

                   بحيث تصب  بما يلي:      ,201 /  59            القانون رقم 

 
ً
 أوال
ً
ر يرلدد رآبددر،رتب ددعر م ددملورمددمل   

ح
                         :ربئفددمل
ح
                                     لة رملددري مرزودد بتر)زنرسددةورزالكدد  ز  رامددمر      

    :ر   %(  10 ) ر           عشرة باملائة                                         تتا يئته(رتو ري مرزو ملبرزوثملوارودهرلما لر ر  52 /   044

  ملر                                                                  فةزئددد رتلملئددد زنرتميدددرزأزنرزلن دددمللملنرزو زئددددمركملفدددمرزنفتةمدددمروددد  رزنصدددملاةرلمددد  . 0

                                       لملسددددتثدملءرزلن دددمللملنرزنفتةمددددمرلملسدددمرزلن ةوددددمر ر                             فيهدددملرم دددمللملنرزوتددددةف  ر)زالأبدددملا(،

                                                      يملنرتزتحددددددددددملأزنرزو  دددددددددد يملنرتزن س ددددددددددملنرزواملوددددددددددمرودددددددددد  روصددددددددددرةرو دددددددددددمل ،ر      تزو  دددددددددد 

                                                         تم مللملنررزو اثملنرزو ل ةوملس مرتزوةدص  مرز جدب مر  رو دمل .

                                                                     فةزئدددد رتلملئدددد زنرزوةأزئددددعرتسددددملئررزالو ازوددددملنرزنصددددرف مرلددددأيرلم ددددمركمللددددترلمددددملرفيهددددملر  . 9

 Interbank)                                                              ت كرزواملئ ارو  د رزنة مد  ،رلملسدتثدملءرزوةأزئدعرلد  رزنصدملاةرزل ملودمر)

deposits.  

                                                     فةزئ رتميرزأزنرتلملئ زنرم مللملنرزالئتممل رتمأزاارز وةزل.  . 1

                                                                 لملئددد زنرتفةزئددد ركددد ملأزنرزإليددد ز رزو ددد رتصددد اهملرجم دددعرزنصدددملاةرتسدددد زنرزوددد يار  . 4

                            زو  رتص اهملرزوشركملنرزن ف م.

  .                                              فةزئ رتميرزأزنرسد زنرزل زيدمرلملوام مرزو  دملل م  . 5

روددارزو ددةورزوتددملل روتددمل  01            يس ددقروادد لرزل  . 6
ح
                    %رزلت ددملاز
ح
       ت  دددتمرر ر ،                    اي ر شددررهددذزرزوةددمللة           

                   %رزلت ددددملازروددددارزو ددددةور 7                    ت اددددملأرتس  ددددقروادددد لرزلر  رر                       زوامددددترلددددهرندددد ارثددددئثرسدددددةزن،

                             زوتملل رالل هملءرزو دمرزوثملوثم.

                                                             تح أرأمملئقرتس  قرهذهرزنملأارلد رزالمت ملءرلةرزاروارتايررزنملو م.
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              مديريققققة مديريققققة                                                                                 تخفققققيو غرامققققات التحققققق  والتحصققققيل التققققه تتققققولى تخفققققيو غرامققققات التحققققق  والتحصققققيل التققققه تتققققولى                           ة والثلاققققون:ة والثلاققققون:                        املققققادة الثانيققققاملققققادة الثانيقققق

                                                               ي وزارة املالية فر ها وجبايت ا ي وزارة املالية فر ها وجبايت ا                            املالية العامة املالية العامة 
 

                     تبفدددد رلصدددددةاارزسددددتثدملئ م                                                   لإسددددتثدملءرزو رزودددددملنرزو دددد رت دددددت زوروةزفةددددمروج دددددسرزودددددةاازء

                                                                       غرزوددددددملنرزوتحةدددددددقرتزوتحصددددددد ترزنتةج ددددددمرلتدددددددملاي ر شدددددددررهددددددذزرزوةدددددددمللة رزنتا ةدددددددمرلملو دددددددرزئبر

رلةددددددةزل  رزو ددددددرزئبر                                                        تزورسددددددةورزو دددددد رتتددددددةلىرو يريددددددمرزنملو ددددددمرزواملوددددددمرفرملدددددد ملرتج ملي هددددددملرل
ح
                 مددددددئ
ح
  

   %.  85                                   تزورسةورزن ملكرارتغ  رزن ملكرارلن  مر
 

                                                                        وئسدددتفملأارودددارزوتبفددد  رزنشدددملارمو دددهرقلدددئهريتةجدددبرللدددىرزن  فددد  رق ر  ددد أتزرزو دددرزئبر

     و  ددددددمر                                                                     تزورسددددددةورزن  ت ددددددمرلملإلملددددددملفمرملددددددىراودددددد  رزو رزوددددددملنرزن  ت ددددددمرل دددددديهمرلملو ملوددددددت،ربددددددئلر

  .    9102 /  09 /  10       قمصملهملر

 

                                                                                                  تخفققيو الغرامققات املتوجبققة علققى أوامققر التحصققيل الصققادرة تخفققيو الغرامققات املتوجبققة علققى أوامققر التحصققيل الصققادرة                 ثلاققون:ثلاققون:          ة والة وال                        املققادة الثالثققاملققادة الثالثقق

                                                                                                    اإلدارات العامققققققققققة وامل سسققققققققققات العامققققققققققة والبلققققققققققديات وإتحققققققققققادات اإلدارات العامققققققققققة وامل سسققققققققققات العامققققققققققة والبلققققققققققديات وإتحققققققققققادات         عققققققققققذعققققققققققذ

                                                                                            البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير املسددةالبلديات وسائر أشخاص القانون العام غير املسددة
 

 

                                                        %رزو رزوددددددملنرزنتةج ددددددمرللددددددىرقتزوددددددررزوتحصدددددد ترزوصددددددملأاارلددددددارزإلأزازنر  85           تبفدددددد رلن دددددد مر

                                                      تزو  دد يملنرتزتحددملأزنرزو  دد يملنرتسددملئررق دد مل رزوةددمللة رزواددملور ر                      زواملوددمرتزن س ددملنرزواملوددم

     و  دددددمر                                                                  غ ددددد رزن ددددد أا،ركدددددرطرق ريدددددتمرت ددددد ي رقتزودددددررزوتحصددددد ترودددددعرزو رزودددددملنرزنبف  دددددمر ددددد ر

  .    9102 /  09 /  10       قمصملهملر

 

                                                                                    تخفيو الغرامات املتوجبة على رسوم امليكانيك تخفيو الغرامات املتوجبة على رسوم امليكانيك                       والثلاون:والثلاون:                              املادة الرابعةاملادة الرابعة

                                 سدددةورزن  ملل دددكرغ ددد رزن ددد أارملدددمارزن دددتر                         %رزو رزودددملنرزنتةج دددمرللدددىرا   85           تبفددد رلن ددد مر

            و  دددمرقمصدددملهملر                                                              زوةمللةل دددم،ركدددرطرق ريدددتمرت ددد ي رهدددذهرزورسدددةورودددعرزو رزودددملنرزنبف  دددمر ددد ر

10  / 09  / 9102    .  
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                                                                                      تخفققققققققيو الغرامققققققققات املتوجبققققققققة علققققققققى الرسققققققققوم البلديققققققققةتخفققققققققيو الغرامققققققققات املتوجبققققققققة علققققققققى الرسققققققققوم البلديققققققققة                      والثلاققققققققون:والثلاققققققققون:                              املققققققققادة الخامسققققققققةاملققققققققادة الخامسققققققققة

                   وغراماتوغرامات
ّ
 التحق
ّ
 التحق
ّ
      
ّ
             

 

 

دددق ر       زو   يددم ر                             %رزو رزودددملنرزنتةج ددمرللدددىرزورسدددةو  85           تبفدد رلن ددد مر - 0     غ ددد ر ر               تغرزودددملنرزوتحة 

                                                                   زن دددد أارملددددمارزن ددددترزوةمللةل ددددم،ركددددرطرق ريددددتمرت دددد ي رهددددذهرزورسددددةوروددددعرزو رزوددددملنر

  .    9102 /  09 /  10            و  مرقمصملهملر           زنبف  مر  ر

رو ةددددددةزل  رزودملفددددددذارم ددددددترزوامددددددتربهددددددذزر - 9
ح
                                 تات دددددد رجم ددددددعرغرزوددددددملنرزوتددددددأب  رزن فةلددددددمرتفةددددددمل
ح
                                      

رو    يم،رتالريمكارزس  أزأهمل.
ح
                            زوةمللة ،رمةمل
ح
             

                سدددةزنر حدد رقم دد ةر ر 5                                                    كددارو دد الءرزن  فدد  رق رية ددسةزرزن ددملو رزنتةج ددمرل دديهمرندد ار  يم ر ر- 1

ركدددرطرت ددد ي ر 5       لفملئددد ار
ح
           %رسددددةيمل
ح
                                      %رودددارم مدددمرزنتدددأبرزنرودددعرزو رزودددملنرزنبف دددمر  91       

                                      ت دد رمددمللرزوتب دد رلددارت دد ي رقمدد رز م ددملطر دد ر ر .    9102 /  09 /  10            و  ددمرقمصددملهملر    بددئلر

   %.  09              مململف مر    هملر                                         زنةل رزنح أرتفر رللىرزن ملو رزنة سمرفملئ ار

                                                                          تحدد أرأمددملئقرتس  ددقرهددذهرزنددملأا،رلددد رزالمت ددملء،رلمةجددبرمددرزاريصدد ارلددارتايددررزو زب  ددمر

  .         تزو   يملن

 
                                                                                    تخفققققققققيو الغرامققققققققات املتوجبققققققققة علققققققققى الرسققققققققوم البلديققققققققة تخفققققققققيو الغرامققققققققات املتوجبققققققققة علققققققققى الرسققققققققوم البلديققققققققة            والثلاققققققققون:               املققققققققادة السادسققققققققة

                                                 على امل سسات السياحيةعلى امل سسات السياحية                املتوجبة املتوجبة 
 

 - أ

                      ورزو   يددددددددمرزنتةج ددددددددمرللددددددددىر                             %رزو رزوددددددددملنرزنتةج ددددددددمرللددددددددىرزورسددددددددة   85           تبفدددددددد رلن دددددددد مر  . 0

                                                                    زن س ددملنرزو دد ملم م،ركددرطرق ريددتمرت دد ي رهددذهرزنتددأبرزنروددعرزو رزوددملنرزنبف  ددمر

  .    9102 /  09 /  10            و  مرقمصملهملر     ر

رو ةدددددةزل  رزودملفدددددذارم دددددترزوامدددددتربهدددددذزر ر  . 9
ح
                                 تات ددددد رجم دددددعرغرزودددددملنرزوتدددددأب  رزن فةلدددددمرتفةدددددمل
ح
                                      

رو    يم،رتالريمكارزس  أزأهمل.
ح
                            زوةمللة ،رمةمل
ح
             

                سدددةزنر حدد رقم دد ةر ر 5                                      ددملنرق رتة ددثرزن ددملو رزنتةج ددمرل يهددملرندد ار              يمكددارو ددذهرزن س ر- 1

ركدددرطرت ددد ي ر 5       لفملئددد ار
ح
           %رسددددةيمل
ح
                                      %رودددارم مدددمرزنتدددأبرزنرودددعرزو رزودددملنرزنبف دددمر  91       

                                   ت دددد رمدددمللرزوتب ددد رلددددارت ددد ي رقمددد رز م ددددملطر ر .    9102 /  09 /  10            و  دددمرقمصدددملهملر    بدددئلر

  . %  09                                                            رزنةل رزنح أرتفر رللىرزن ملو رزنة سمرفملئ ارمململف مر    هملر
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                                                                ت ددددتف  روددددارزوتبفدددد  رزن س ددددملنرزو دددد ملم مرزن  فددددمرزو دددد رسدددد قرق رم ددددسترلحكددددمر ر- ب

رللدددىرط وهدددمل،رزورسددددةورقترزوادددئتزنرقترزو رزودددملنرزو   يدددم،رزن  ت دددمرل يهددددمل،ر                 ح                                                                  زوةدددمللة ،رقترلددددملءح

                                                                      تذوكر  رممللرت  ي هملركملو مرقترت  ي رقاو  هملربئلرذزنرزن  مرزنح أارقلئه.

 

                                                                                                          تخفققيو الغرامققات وزيقادات التقق خير املترتبققة علققى اشققتراكاتتخفققيو الغرامققات وزيقادات التقق خير املترتبققة علققى اشققتراكات                          ة والثلاققون:ة والثلاققون:                        املقادة السققابعاملقادة السققابع

                                                                   الصندوق الوط ه للضمان االجتما يالصندوق الوط ه للضمان االجتما ي
 

 

                %رلملون ددددد مرو ة دددددمر  85               تودددددملرم دددددترت ن ددددد مر ر    9111                 %رلملون ددددد مروأللدددددةزور   011           تبفددددد رلن ددددد مر

                                                                          ز لدددددةزو،رزو رزودددددملنرتايدددددملأزنرزوتدددددأب  رغ ددددد رزن ددددد أارتزنتةج دددددمرللدددددىرزكددددد  زكملنرزوصدددددد ت ر

                                                  مدددددددمل  رل ملفدددددددمرفرتلدددددددهرملدددددددمارو   دددددددملرزوةمللةل دددددددم،ركدددددددرطرق رت ددددددد أر                  زودددددددةطن رو  دددددددممل رزالجت

            و  ددددمرقمصددددملهملر                                                          زن س ددددملنرهددددذهرزالكدددد  زكملنروددددعرزو رزوددددملنرزنبف ددددمر دددد رمددددمللرتجةأهددددملر دددد ر

                                                      ،رتالريجدددددددددةارزالسدددددددددتفملأارودددددددددارزوتبفددددددددد  رلدددددددددار اددددددددد رزوف ددددددددد زنرأت رسدددددددددملئرر    9102 /  09 /  10

         زوف  زن.
 

              بمددددددسرسدددددددةزنر حدددددد ر                                                    تيمكدددددداروت ددددددكرزن س ددددددملنرق رتة ددددددثرزن ددددددملو رزنتةج ددددددمرل يهددددددملرندددددد ار

ركدددددددرطرت دددددددد ي ر 5             قم ددددددد ةرلفملئددددددد ار
ح
           %رسددددددددةيمل
ح
                                %رودددددددارم مدددددددمرزالكددددددد  زكملنرودددددددعرزو رزوددددددددملنر  91       

                          ،رت ددد رمدددمللرزوتب ددد رلدددارت ددد ي ر    9102 /  09 /  10            و  دددمرقمصدددملهملر                     تزوزيدددملأزنرزنبف دددمربدددئلر

                                                                     قمددددد رز م دددددملطر ددددد رزنةلددددد رزنحددددد أرتفدددددر رللدددددىرزن دددددملو رزنة دددددسمرفملئددددد ارمملدددددملف مر  ددددد  هملر

     %.ر   09

 

                                                                                            إعطققققاس مهلققققة إ ققققافية للعتققققراض علققققى الضققققرائا والرسققققوم إعطققققاس مهلققققة إ ققققافية للعتققققراض علققققى الضققققرائا والرسققققوم         ن:ن:                والثلاققققو والثلاققققو                               املققققادة الثامنققققةاملققققادة الثامنققققة

                                                             تحققها مديرية املالية العامةتحققها مديرية املالية العامة            التهالته
 
 

                                                                                 اسددؤرزن  فددة رلملو ددرزئبرتزورسددةورزو دد رتحةة ددملرو يريددمرزنملو ددمرزواملوددمرزوددذيارتددمرت  دد   مر

                                                                           بهددددذهرزو ددددرزئبرتزورسددددةورتوددددمر  دددد أتهملركملو ددددمروتددددملاي رودددد تارهددددذزرزوةددددمللة رتوددددمر ا  ملددددةزر

 ر  44               وددددارزوةددددمللة رامددددمر ر  22 ت ر  27                                        زن  ددددمرزوةمللةل ددددمرزندصددددة رل يهددددملر دددد رزنددددملأت  ر          ل يهددددملرملددددمار

                                                          تتا يئتدددهر)مدددمللة رزإلجدددرزءزنرزو دددريب م(رقترزل  ملدددةزرل يهدددملرتاف دددتر ر    9118 /  00 /  00      تدددملاي ر

                                                                           ودددارم دددارزوشددد تر ددد رورم دددمرزالل ددد ز رقودددملورزإلأزاارزو دددريب مرقترقودددملورلجدددمل رزالل  زملدددملن،ر

                                                هددملرقوددملورت ددكرزإلأزاارقترقوددملورت ددكرزوسجددمل رودد  هملرسددتمر                                 و  ددمرمملددملف مروتةدد يمرزل  زملددمل همرل ي

                     %رودددددارزو دددددرزئبرتزورسدددددةور  01                                              قكددددد ررودددددارتدددددملاي روددددد تارهدددددذزرزوةدددددمللة ،ركدددددرطرق ر  ددددد أتزر

                                                                            تزو رزوددملنرزنتةج ددمررم ددترتةدد يمرت ددكرزالل  زملددملن،رت دد رمددمللركددمل رزن  دد رزنتةجددبرت دد ي هر
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رو مادد لرزنشددملارمو ددهرقلدددئهرقمددتروددارم مددمرزو رزودددملنرزنتةج
ح
                                                  تفةددمل
ح
                      ددم،ريتةجددبرت دد ي ركملودددتر    

               م ممرزو رزوملن.
 

رو ددذزرزوةددمللة رتق رتبددتربهددملر
ح
                          للددىرزإلأزاارزو ددريب مرق رتدد اسرزالل  زملددملنرزنة وددمرمويهددملرتفةددمل
ح
                                                       

                                مرزو  رتل رسدمر شررهذزرزوةمللة .               م ترزل هملءرزو د

  
                  مققققققذ قققققققانون مققققققذ قققققققانون         5,5,                                                                      إعفققققققاس املكلفققققققين املعنيققققققين ب حكققققققام املققققققادة إعفققققققاس املكلفققققققين املعنيققققققين ب حكققققققام املققققققادة                       والثلاققققققون:والثلاققققققون:                              املققققققادة التاسققققققعةاملققققققادة التاسققققققعة

                  والتحصيلوالتحصيل                                      ل مذ غرامات التحق  ل مذ غرامات التحق          الدخالدخ               ريبة ريبة
  

          وددددددددارزنرسددددددددةور ر  51                                                      افددددددددؤرزن ددددددددتب وة رتزوامددددددددمللرتز جددددددددرزءرزندصددددددددة رل دددددددديهمر دددددددد رزنددددددددملأار

                                    تتا يئتدددددددددهر)مدددددددددمللة رملدددددددددري مرزوددددددددد بت(،رزودددددددددذيار ر    0252 / 6 /  09      تدددددددددملاي ر ر   044             زالكددددددددد  ز  رامدددددددددمر

ر دددددد رو س ددددددملنرقتروحددددددئنرلدددددد ا،رقتريمملاسددددددة ر دددددد ر
ح
رتزمدددددد رت  فددددددمرقترلمددددددئ                                        شدددددد  ة ر دددددد رآ ى
ح
            ى                  

                                                       ددددددمربململدددددامرو دددددري مرزو دددددملبرز تلرودددددارزنرسدددددةورزالكددددد  ز  رلف ددددده،رودددددار             زوةمدددددترلف دددددهرو 

                                                                      غرزوددددددملنرزوتددددددأبرر دددددد رتةدددددد يمرزوتصددددددريحرتودددددددارغرزوددددددملنرزوتددددددأبرر دددددد رت دددددد ي رزو ددددددري م،رلدددددددار

                                                         توددددددملرم ددددددت،ركددددددرطرق ريصددددددر مةزرت  دددددد أتزرزو ددددددرزئبرزنتةج ددددددمرل دددددديهمرقتر ر    9108        زو دددددددةزنر

                  مددملريمكددنهمرتة دد ثر ر .    9102 /  09 /  10            و  ددمرقمصددملهملر                                     دد أتزرت ددكرزو دد رتددمرت  دد ف مربهددمل،ر دد ر

                                                                هدددددددذهرزو دددددددرزئبرأت رفملئددددددد ارللدددددددىرثدددددددئثرسددددددددةزن،ركدددددددرطرت ددددددد ي رأفادددددددمر  ددددددد  هملربم دددددددمر

  ،ر    9102 /  09 /  10            و  دددددمرقمصدددددملهملر                           %(رودددددارم مدددددمرهدددددذهرزو دددددرزئبربدددددئلر  95              تلشدددددرت رلملنئدددددمر)

روس زيدمرالريمكارزس  أزأهمل.
ح
                          تتات  رزو رزوملنرزن  أارم تر شررهذزرزوةمللة رمةمل
ح
                                               

 

                                                                                              الضققرائا املقتطعققة عنققد املنبققع والضققريبة علققى القيمققةالضققرائا املقتطعققة عنققد املنبققع والضققريبة علققى القيمققة                      تقسققيه دفققعتقسققيه دفققع      ::                            املققادة األروعققون املققادة األروعققون 

                    املضافةاملضافة
 

 

ر يرلدددد رقبددددر،رت صددددةاارزسددددتثدملئ مرتنددددرارتزمدددد ارفةددددث،ريمكددددارتة دددد ثرزو ددددرزئبر
ح
                                                                بئفددددمل
ح
    

                                                                            زنةتساددمرلدددد رزند ددعرتزو دددري مرللددىرزوة مدددمرزن دددملفمرزنتةج ددمرللدددىرزن  فدد  رلدددارزوف ددد زنر

روألم ددددملورزو دددد ر    9108 /  09 /  10               زو ددددريب مرو مليددددمر
ح
           تفةددددمل
ح
 ر  44                               رتر ددددىرزوتة دددد ثر دددد رزوةددددمللة رامددددمر    

رللددددىرط دددددبربسدددد رية ودددددهر ر    9118 /  00 /  00      تددددملاي ر                                    ح                   )مدددددمللة رزإلجددددرزءزنرزو دددددريب م(رتذوددددكرلددددددملءح

  %ر  05                                 ،ركددددرطرت دددد ي رزو فاددددمرز تلددددىرزو ملو ددددمر    9102 /  09 /  10            و  ددددمرقمصددددملهملر          زن  دددد ربددددئلر

                                         وارم ممرزو رزئبرزنة سمرملمارزن  مرذز همل.ر
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                                دددد روةزل ددد همل،رت ددددتحقركملفددددمرز م ددددملطر       ت ة ددددم                                 ددد رمددددمللرزوتب دددد رلددددارت ددد ي رز م ددددملطرزن

   %.  09                                تتتةجبرل يهملرفملئ ارمململف مرلما لر
 

 

                                                                       تح أرلد رزالمت ملءرأمملئقرتس  قرهذهرزنملأارلمةجبرمرزاريص ارلارتايررزنملو م.

 

                                                                                              إجققققققراس  سققققققوية علققققققى التكققققققاليف املتعلقققققققة بالضققققققرائا التققققققه إجققققققراس  سققققققوية علققققققى التكققققققاليف املتعلقققققققة بالضققققققرائا التققققققه                                                   املققققققادة الحاديققققققة واألروعققققققون:املققققققادة الحاديققققققة واألروعققققققون:

                                                  العامقققققققققة  املقدمقققققققققة أمقققققققققام لجقققققققققان العامقققققققققة  املقدمقققققققققة أمقققققققققام لجقققققققققان                                               وتحصقققققققققلها مديريقققققققققة املاليقققققققققةوتحصقققققققققلها مديريقققققققققة املاليقققققققققة                تحققهقققققققققاتحققهقققققققققا

                          االعترا اتاالعترا ات
 

 

رآبددددددر،رت صددددددةاارزسددددددتثدملئ م،رت ددددددة رزوت ددددددملو  رزنتا ةددددددمرلملو ددددددرزئبرزو دددددد ر ر يرلدددددد ى
ح
      ى                                                            بئفدددددمل
ح
    

                                                                                تحةة ددملرو يريددمرزنملو ددمرزواملوددم،رزنا دد  رل يهددملرقوددملورلجددمل رزالل  زملددملنرتزو دد روددمريددتمرزو ددتر

  .  02  91 ر / 1 /  10          بهملرو مليمر

                                     %(روددارم مددمرزو ددرزئبرزنا دد  رل يهددملرفةددث،ر ر  51 ) ر                                  تحدد أرم مددمرزوت ددةيمرلددددربم دد  رلملنملئددم

                  زو  ركمللتروتةج م. ر                  ملنرزوتحةقرتزوتحص ت        أت رغرزو

                                                                     وئسدددددددتفملأارودددددددارهدددددددذهرزوت دددددددةيم،ريتةجدددددددبرللدددددددىرزن  ددددددد رق ريتةددددددد ورودددددددارزإلأزاارزو دددددددريب مر

     و  دددمر                                                                  زنبتصددمرلس ددبربسدد رتق ر  دد أرزن  دد رزوددذيريتةجددبرل  ددهرلدت جددمرزوت ددةيمربددئلر

                       %روددددارم مددددمرزوت ددددةيم،ربددددئلر  95                    يمكددددارو م  دددد رق ر  دددد أر ر    مددددمل ر .    9102 /  09 /  10       قمصددددملهملر

                                                                     ،رتق ر  دد أرزن ددملو رزو ملم ددمرللددىرثئثدمرقم ددملطرسدددةيم،ر  ددتحقرقتو ددملر ادد روددرتار     ذز هددمل      دمر  زن

                                                                        سددددمرللدددىرت ددد ي رزو فادددمرز تلدددىرودددارم مدددمرزوت دددةيمرللدددىرواددد لرزوفملئددد ارزندصدددة رل  دددهر

ددددد رلدددددارت ددددد ي
 
          ددددد رمدددددمللة رزإلجدددددرزءزنرزو دددددريب م،رت ددددد رمدددددمللرزوتب 
 
                  رم دددددثرودددددارز م دددددملط،ر                                         

رلددارزن ددملو رغ دد ر  09                                                 ت ددتحقركملوددترز م ددملطررتتتةجددبرللددىرزن  دد رفملئدد ار  دد  هملر
ح
               %رسدددةيمل
ح
       

        زن  أا.

                                                                           الريمكددارو م  دد رق ريبتددملارزالسددتفملأاروددارزوت ددةيمرلددارجددزءروددارزوت   دد رزوةزمدد رزوصددملأار

                                                                        لددددددارزإلأزاارزو ددددددريب م،رلح ددددددارتشددددددمترزوت ددددددةيمركملفددددددمرزودةددددددملطرتزوف دددددد زنرزنا دددددد  رل يهددددددملر

                   مارزوت    رزوةزم . مل

                                                                             تتةمد رلجددمل رزالل  زملددملنرزو دد رت    ددملرزإلأزاارزو ددريب مرط ددبرزن  دد رمجددرزءرزوت ددةيم،رلددار

               زو ترلملالل  ز .



39 

     مللة ر                                                                       يمكدددارو م  فددد  رزودددذيارمدددملوةزرلتة ددد ثرزو دددري مرزنتةج دددمرل ددديهمرم دددترلفدددملذرهدددذزرزوةددد

   وددددار ر  41    ملأار                                    تو م  فدددد  رزوددددذيارزسددددتفملأتزروددددارقم ددددملورزندددد ر                          توددددمريددددتمرت دددد ي ركملفددددمرز م ددددملط،

                                            )مدددددددمللة رزنةزالددددددمرزواملودددددددمرتزنةزالددددددملنرزنسنةدددددددمروادددددددملور ر    9107 /  00 / 1      تددددددملاي ر ر  66            زوةددددددمللة رامدددددددمر

              مدددددددمللة رزنةزالدددددددمر ) ر    9108 / 4 /  08      تدددددددملاي ر ر  72           وةدددددددمللة رامدددددددمر    ودددددددارز  رر  91                 (رقترقم دددددددملورزندددددددملأار    9107

                  زالسددددتفملأاروددددارقم ددددملور ر                       (رم ددددترلفددددملذرهددددذزرزوةددددمللة ،    9108     واددددملور                        زواملوددددمرتزنةزالددددملنرزنسنةددددمر

رنملريل :            هذهرزنملأارتف
ح
        ةمل
ح
   

                        تح أرم ممرزوت ةيمرلددد:

                                                       %رودددارم مدددمرزو دددرزئبرزنا ددد  رل يهدددمل(ر اددد رم دددمرزلجدددزءرزن ددد أرودددار  51             بم ددد  رلملنئدددمر)

             زو ري مرفةث.

  

                                                                                                  شقطا الشققركات وامل سسققات التجاريقة مققذ ال ققجل التجققارم شقطا الشققركات وامل سسققات التجاريقة مققذ ال ققجل التجققارم                                                   املقادة الثانيققة واألروعققون:املقادة الثانيققة واألروعققون:

                                                                                             والشركات املدنية مذ ال جل الخاص بالشركات املدنيةوالشركات املدنية مذ ال جل الخاص بالشركات املدنية
 

رودددددارزوسدددددجترزوتجدددددملايرت         تشددددسبرمكمددددد  . 0
ح
                    مل
ح
 ر                               ودددددارزوسدددددجترزل دددددمل رلملوشدددددركملنرزن ل دددددم، 

رقترتةمفددترلدداروززتوددمر
ح
                    زوشددركملنرتزن س ددملنرزوتجملايددمرزو دد روددمرتددززتلرزوامددترفا  ددمل
ح
                                                   

                                                                لم  دددددملرتودددددمريكددددداروددددد  هملروةجدددددةأزن،رقترمملودددددترلتصدددددف مروةجةأز هدددددملربدددددئلرزو ددددددمر

                      تويسرو  هملرو تب وة .رد ر                                  دمرزو  رت ةثر املوترورتارزوزوا،         زو مللةمرو

                                  ق رالري دددة رو  ت دددملرل يهدددملرأيدددة رو   دددد ر                          وشدددسبرهدددذهرزوشدددركملنرتزن س دددملنر       شددد  طر  . 9

                                                                      تق رت ددة رو دد أارو  ددرزئبرتزو رزوددملنركملفددمرزنتةج ددمرل يهددملرتزورسددةورتزو رزوددملنر

                      تو دددددددددددملئررزإلأزازنرزواملودددددددددددمر ر                               و صدددددددددددد ت رزودددددددددددةطن رو  دددددددددددممل رزالجتمدددددددددددمل  ،        زواملئددددددددددد ار

ر
ح
 تزن س دددملنرزواملودددمرلدددارزوف ددد زنرزو ددد ركمللدددترمددد رازتودددترلمدددئ
ح
          م دددترزو ددددمر ر     بئو دددمل                                                 

                                                   ودارهددذهرزندملأا،رتيددتمرتلايدترزو رزوددملنركملفدمرتاسددمرزوسددمل عر ر 0                      زنشدملارمويهددملر د رزوفةددرار

                                                                  زنددددملل رزنتةجددددبرلددددارتج يدددد رودددد  هملر دددد رمددددمللرتجددددةأه،رلددددارزوف دددد زنرزوئمةددددمررو ددددذزر

          زوتملاي ر.

ربدددددددئلرثئثدددددددمرقكددددددد ررودددددددار شدددددددررهدددددددذزرزوةدددددددمللة رالئحدددددددمر  . 1                                                                للدددددددىرتازاارزنملو دددددددمرق رتاددددددد  

          قلددئه،رتق ر ر 0                                             ملنرزو دد رتتددةزفررفيهددملرزوشددرتطرزوددةزاأار دد رزوفةددرار               لملن س ددملنرتزوشددرك

                                                                ت    ددددددملرملددددددىرزوصددددددد ت رزوددددددةطن رو  ددددددممل رزالجتمددددددمل  رتزلددددددىرا سددددددملءرقمددددددئورزوسددددددجتر

                 اركددد ريارودددارتددددملاي ر        بدددئلرف ددد   ر                              هدددذهرزلج دددملنرميددد ز رتازاارزنملو ددددم، ر             زوتجدددملاي،رتللدددى
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          يتةجدددددبرللدددددىر                                           وئمرمل هددددملر شدددددأ هملرلج دددددمروددددملرمذزركدددددمل ريتةجددددبرقترالر ر              ت    ددددملرزوئئحدددددم،

                                             ت كرزن س ملنرتزوشركملنراسةورقترغرزوملنروصمللن مل.

                                                                       تنشدددررتازاارزنملو دددمرللددددىروةما دددملرزإلوك  ت دددد رت ددد رزلجريددد ارزورسددددم مرت ددد رجريدددد ت  ر

رلملوشدددددركملنر
ح
رتفصددددد   مل

ح
،رل مللدددددمل

ح
          وح  تدددد  رلتدددددملايب  ريفصدددددترل نهمدددددملربم دددددمرلشدددددرريةودددددمل

ح
        

ح
       

ح
                                          

      تددددملاي ر ر                                                       تزن س ددددملنرزو دددد رسددددةةريددددتمركددددسوهملرتذوددددكربددددئلرو  ددددمرقمصددددملهملركدددد رروددددا

                                                                ت    ددددددملراأرزوصددددددد ت رزوددددددةطن رو  ددددددممل رزالجتمددددددمل  رتاأتأرا سددددددملءرقمددددددئورزوسددددددجتر

                                                                  زوتجدددددملاي،ر مدددددملريتةجدددددبرل يهدددددملرملدددددئغرت دددددكرزوشدددددركملنرتزن س دددددملنرلةرزاهدددددملرزنتا دددددقر

                                                                  شددسوهملرودددارزوسدددجترزوتجدددملايرقترزوسدددجترزندد   رللدددىرآبدددررلددددةز رورزسددد مروسدددجتر

       و  همل.

                              وددارهددذهرزنددملأاربددئلرثئثددمرقكدد رروددار ر 1                                        للددىرتازاارزنملو ددمرق رت  دداورلأم ددملورزوفةددرار  . 4

                                                    ل زيمركترسدمرالمةمرو  دمرزو  رينشررفيهملرهذزرزوةمللة .

                                                                يمكددارو ددذهرزوشدددركملنرت  ددنملبرزن س ددملنرتو دددملئررزإلأزازنرزواملوددمرتزن س دددملنر  . 5

                                                                      زواملوددددمرتو دددد زئد  رق ر ا  ملددددةزرقوددددملورتازاارزنملو ددددمرللددددىرمددددرزارزوشددددسبربددددئلرو  ددددمر

                                             ر ددد رزلجريددد ارزورسدددم مرقترللدددىرزنةمدددعرزإلوك  ت ددد ر                           ثئثدددمرقكددد ررودددارتدددملاي رآبدددررملدددئ 

                                                                    ودددددددةازاارزنملو دددددددمرقتر ددددددد رزلجريددددددد ت  رزنح  تددددددد  ،رتتتةمددددددد رمجدددددددرزءزنرمتمدددددددملورلم  دددددددملنر

      تيمكددددار ر                               ملنرملددددىرمدددد  ريددددتمرزو ددددتر دددد رزالل دددد ز ،                         زوشددددسبرو ددددذهرزوشددددركملنرتزن س دددد

                                                              ددددددنملبرزوائمددددددمرط ددددددبرملسددددددمللرمددددددرزارزإلأزاارلددددددرف رزالل دددددد ز ،ررقوددددددملوروج ددددددسر

ربدددئلرو  دددمرثئثدددمرقكددد ررودددارتدددملاي ر ر           كدددةا رزو تودددم
ح
                             زودددذيريتةجدددبرل  دددهرلتدددهر هملئ دددمل
ح
                          

                       تسج ترزست لملءرزنرزجام.

                                                  تس قرو  روج سركةا رزو تومرز وةلرزنةجزارتفقرلرملوه.

                                                             تشددددسبرزوشدددددركملنرتزن س دددددملنرزو ددددد رودددددمريدددددتمرزالل ددددد ز رللدددددىرمدددددرزاركدددددسوهملرملدددددمار  . 6

                 تازاارزنملو دددمرتودددار ر                         قلدددئه،رودددارف دددملاسرزوت   ددد ر ددد  ر 5                            زن  دددمرزنشدددملارمويهدددملر ددد رزوفةدددرار

               زوصددد ت رزوددةطن ر                                               سددجئنرقومللددملنرزوسددجترزوتجددملايرتزوسددجئنرزن ل ددمرتسددجئنر

                                                  تللددددددىرتازاارزنملو ددددددمرق رتنشددددددرر دددددد رزلجريدددددد ارزورسددددددم مرتللددددددىر ر                و  ددددددممل رزالجتمددددددمل  ،

                                                             وةما ملرزإلوك  ت  رالئحمرلأسمملءرزوشركملنرتزن س ملنرزو  رتمركسوهمل.

                         لمةجدددبرمددرزاريصددد ارلدددارتايدددرير ر   ملء،                           قرتس  دددقرهدددذهرزنددملأارلدددد رزالمت ددد         تحدد أرأمدددملئ  . 7

               زنملو مرتزوا ل.
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                                                                                       عققققققققديل رسققققققققوم السققققققققير لجميققققققققع املرببققققققققات ا ليققققققققة ورسققققققققوم  عققققققققديل رسققققققققوم السققققققققير لجميققققققققع املرببققققققققات ا ليققققققققة ورسققققققققوم                       واألروعققققققققون:واألروعققققققققون:                              املققققققققادة الثالثققققققققةاملققققققققادة الثالثققققققققة

                                                                                   للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق                   الت جيلالت جيل
 

 

:
ً
 أوال
ً
رودارجد تلرزورسدةورزنفرتملدمرزنسندقرلةدمللة رزو د  ر ر   

ح
                                            اد لرزو دد ربملو دمل
ح
    امدمر       الجديقد                 

                   ،رلح اريص حركمل ت :    9109 /  01 /  99   ي ر    تملا  ر   941

 
ً
 خامسا
ً
                اسةوراب رزو ة    :      

 

 )ل.ل.(  قيمة الرسم البيان

                                                        لداركددترزوتحددمل روسنصددةلرللدىرابصددمرسددة رودداروبت د رزوفئددملنروددملرلدد زر

  ج 0           فئمرأازجمرج

506000 

 1,6000  ج 0                                               لاركترزوتحمل روسنصةلرللىرابصمرسة روارفئمرأازجمرج

                      للدددىرزبدددتئةرقلةزل دددملرتودددار ر                                  لددداركدددترابصدددمرسدددة رلجم دددعرزنر  دددملنرز و دددم

                         تلددداركددترتةسددعر دد روددئم مرابددد ر                      وفئددملنربصةيدد  رقترلمددةو ر       وبت دد رز

  ج 0                        زو ة روملرل زرفئمرأازجمرج

2006000 

 

 1000000  ج 0                                                 لاركترابصمرسة رلجم عرزنر  ملنرز و مروارفئمرأازجمرج

 2,0000                                                    لاركترابصمرسة رتاسؤرل لرململئعرقترومز رقترلد رتج ي همل

 

 
ً
 اانيققا
ً
رودددارجددد تلرزورسددةورزنفرتملدددمرزنسندددقرلةددمللة رزو ددد  ر           :ر اددد لرزو دددد     

ح
                                            راز اددمل
ح
    امدددمر       زلج يددد ر       

                   ،رلح اريص حركمل ت :    9109 /  01 /  99      تملاي ر ر   941
 

 
ً
 رابعقققققا
ً
                                                               :راسدددددةورزو ددددد  رزو ددددددةيمرلجم دددددعرزنر  دددددملنرز و دددددمرللدددددىرزبدددددتئةرقلةزل دددددملرتودددددار     

                             جم عرزوفئملن،ربصةو مرتلمةو م.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة الرسم )ل.ل.( البققيان

                                    :رلمررزو  ملاارلملون  مروتملاي رزوصدع:  لى          الفتة األو 

      قمصدم ر 1                     وارمةارمصمل رتزم رملىر ر-

 :سنة وما فوق  15

200000 

 500000      قمصدم ر  01          قمصدمرملىر ر 4       وارمةار- 

رملىر ر  00       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  91     

ح
 مصمللمل
ح
      ,50000 

رملىر ر  90       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  11     

ح
 مصمللمل
ح
      1090000 

رملىر ر  10       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  41     

ح
 مصمللمل
ح
      1400000 

رملىر ر  40       وارمةار ر-
ح
     مصمللمل
ح
  ر  51     

ح
 مصمللمل
ح
      2500000 

  ر  50       وارمةار ر-
ح
رتوملل ز

ح
 مصمللمل

ح
       

ح
      2,,0000 
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 قيمة الرسم )ل.ل.( البققيان

                                    :رلمررزو  ملاارلملون  مروتملاي رزوصدع:             الفتة الثانية

      قمصدم ر 1                     وارمةارمصمل رتزم رملىر- 

 سنة وخمس سنوات 12بين 

400000 

 5,0000      قمصدم ر  01          قمصدمرملىر ر 4       وارمةار- 

رملىر ر  00       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
     مصملل ر  91     

ح
 مل
ح
  1200000 

رملىر ر  90       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  11     

ح
 مصمللمل
ح
      2400000 

رملىر ر  10       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  41     

ح
 مصمللمل
ح
      5100000 

رملىر ر  40       وارمةار ر-
ح
     مصمللمل
ح
  ر  51     

ح
 مصمللمل
ح
      ,100000 

  ر  50       وارمةار ر-
ح
رتوملل ز

ح
 مصمللمل

ح
       

ح
      51,0000 

                                    :رلمررزو  ملاارلملون  مروتملاي رزوصدع:             الفتة الثالثة

      قمصدم ر 1                     وارمةارمصمل رتزم رملىر ر-

 سنوات وسنتين 4ن بي

1000000 

 0000,,1      قمصدم ر  01          قمصدمرملىر ر 4       وارمةار- 

رملىر ر  00       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  91     

ح
 مصمللمل
ح
      24,0000 

رملىر ر  90       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  11     

ح
 مصمللمل
ح
      ,0,0000 

رملىر ر  10       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  41     

ح
 مصمللمل
ح
      5500000 

رملىر ر  40       وارمةار ر-
ح
     مصمللمل
ح
  ر  51     

ح
 مصمللمل
ح
      102000000 

رتو ر  50       وارمةار ر-
ح
   مصمللمل
ح
      

ح
 ملل ز
ح
     10,000000 

                                  لمررزو  ملاارلملون  مروتملاي رزوصدع:               الفتة الرابعة: 

      قمصدم ر 1                     وارمةارمصمل رتزم رملىر  -

 أقل مذ سنتين

1,00000 

 52,0000      قمصدم ر  01          قمصدمرملىر ر 4       وارمةار ر-

رملىر ر  00       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  91     

ح
 مصمللمل
ح
      ,2,0000 

رملىر ر  90       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  11     

ح
 مصمللمل
ح
      100,00000 

رملىر ر  10       وارمةار- 
ح
     مصمللمل
ح
  ر  41     

ح
 مصمللمل
ح
      10,2,0000 

رملىر ر  40       وارمةار ر-
ح
     مصمللمل
ح
  ر  51     

ح
 مصمللمل
ح
      20,000000 

  ر  50       وارمةار ر-
ح
رتوملل ز

ح
 مصمللمل

ح
       

ح
      501000000 

                                                   تحدد أرقوددةلرتدردد مرتزسددت فملءرزورسددمرتتةايدد هرملددىرزل زيدددمر

رالم دددددد ز رتايددددددريرزو زب  ددددددمرتزو  دددددد يملنر                 ح                                 لمرسددددددةوريتبددددددذرلدددددددملءح

         تزنملو م.
 

راممر                          )زنا ومرلمةجبرزوةمللة رزودمل ر-
ح
     فذرمكممل
ح
       7 / 9104    .)   

                                                مددملر  ددتة ىراسددمرسدددةيرمملددمل  رلدداركددترك دد رقتر  ددرهروددار

                                               زلنمةودددددمرزوصدددددملف مرلجم دددددعرسددددد ملازنرزوشدددددنارزواملو دددددمرللدددددىر

                    زو لايارقترزنملاتنج.
 

 

 

 

 

 
 

  2, 
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                                                                لرسوم الته  ستوفي ا وزارة العمللرسوم الته  ستوفي ا وزارة العمل               عديل ا عديل ا                      واألروعون:واألروعون:                              املادة الرابعةاملادة الرابعة
 

دد لرزورسددةورزو دددةيمرزنحدد أار دد رزو ددد ر روددارزنددملأار                                     تا 
ح
          ثملل ددمل
ح
      تددملاي ر ر 0 /  71               وددارزوةددمللة رامددمر ر  96     

                                ارزوامتروتص حرللىرزوش ترزوتملل :                             تتا يئتهرتزو  رت تةفيهملرتازا  ر    0271 / 0 /  02
 

 إجازة عمل أو تجديد

 إجازة عمل
 مسبقة

 قيمة الرسم

 بعد التعديل

 ل.لر1.111.111 ل.لر0.111.111 فئمرقتلى
 ل.لر9.111.111 ل.لر0.111.111 فئمرثملل م

 ل.لر0.111.111 ل.لرررر111.111 مرثملوثمفئ
 ل.لرررر111,111 ل.لررررررر51.111 فئمراز ام

 

 تص يقرلرملورأزبل رو شركملن ل.لررر011,111
 تص يقرأتزورلمترو شركملنرتزن س ملن ل.لررر011,111

 تص يقروح ررمل ثروبملوفم ل.ل.ر5.111.111
 ت ةيمروح ررمل ثروبملوفم ل.ل.ر511.111

 
            تققققققققققققاريخ تققققققققققققاريخ           155155                              مققققققققققققذ القققققققققققققانون رقققققققققققققم مققققققققققققذ القققققققققققققانون رقققققققققققققم         ,4,4                         عققققققققققققديل املققققققققققققادة  عققققققققققققديل املققققققققققققادة               سققققققققققققة واألروعققققققققققققون: م          املققققققققققققادة الخا

1414    //  22  //  20002000                        
 

 :                       وتص حرللىرزوش ترزوتملل  ر    9111 / 9 /  04      تملاي ر ر   071               وارزوةمللة راممر ر  46           تا لرزنملأار

 ر  11 ت ر  19                                                            ت دددددملل رم مدددددمرزو رزودددددملنرزنفرتملدددددمرللدددددىرز جمللدددددبرزنبدددددملوف  ر م دددددملورزندددددةزأر ر- 0

                                   دددددمل رتزإلمملوددددمرف ددددهرتزل ددددرتجرودددددهرزوصددددملأار                            وددددارمددددمللة رتدردددد مرزودددد بةلرملددددىرو  ر  17 ت ر  16 ت

     9111 /   071                تزنا لرلملوةمللة ر ر    0269 / 7 /  01       لتملاي ر

ُ                  يفدددر راسددددمرسدددددةيرمملددددمل  ر ادددملألرلصدددد راسددددمرمجددددملاارزوامدددترُ  ددددتة ىرلددددد رزلنصددددةلر ر- 9                                               

                                                                      للدددىرزإلجدددملاار تلرودددرارتلدددد رتج يددد هملركدددترسددددم،رللدددىرزواملودددترز جد ددد رزودددذير  دددتة ور

                                      لدملتدددهرملدددىرو ددددمل ،رتيس دددقرهدددذزرزإلجدددرزءرللدددى                                    اتجدددهرقتراتجتدددهرقترقمددد رقلدملئدددهرقترزمددد  ر

                                           زوفئملنرم برزوةمللة رتز لرممرزنرل مرزإلجرزء.رد

لرزنددددملأارزوثملل ددددمرودددارزوةددددمللة رزوصددددملأارلتدددملاي ر ر- 1                     زوددددذير  ددددت  لرزنددددملأت  ر ر    0269 / 2 /  07                                             تاددد  

لرلمةجددددبرزنددددملأار ر   018  تر ر   017        تفددددقروددددملر ر    9111 / 9 /  04      تددددملاي ر ر   071           وددددارزوةددددمللة ر ر  46                   زنادددد  

 :   يل 
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                                                           ملورمددددمللة رزوامددددترقترزنرزسدددد مرتزوةددددرزازنرزنتبددددذاروتس  ةددددهرتتدف ددددذهر             كددددتروبملوفددددمر م دددد

ر ر                        تادددر رورتك يهددددملروددددملمبرزوامددددت
ح
رقترقجدب ددددمل

ح
 سددددةزءرقكدددمل رو دملل ددددمل

ح
          

ح
                      تزواملوددددترز جد دددد رك يهمددددملر                 

                                                                      وت دددددس  روح دددددررملددددد ثرلة مدددددمرت ددددد زت رلددددد  رو  دددددة  رو ددددد ارو دملل دددددمرتبم دددددمروئيددددد  رو ددددد ار

  .        و دملل م

رودددارتدددملاي رتدرددد مروح دددرر ر                                     دددتامل رلنهدددملر ددد رمدددمللرزوت دددةيمربدددئلربم دددم
ح
                     لشدددراريةودددمل
ح
         

                          لملنئمروارم ممروح ررزو  ث. ر     لشرت                 زو  ثرلمملر املألر

                                                                          ت د رمددمللرلدد ورمجددرزءرزوت دةيمربددئلرزن  ددمرزندددةهرلنهددملرقلدئهريحددمللروح ددررزنبملوفددمرملددىر

                                                                   زنحدددددمل مرزنبتصدددددمروتةم دددددعرلةة دددددمرو دددددمللفمرزو رزودددددمرقترزوسدددددجاروددددداركددددد ررملدددددىرثئثدددددمر

       قك ر.رد

                                                زو دددمرزوةزمدد ارت ددملل رم مددمروح ددررزو دد ثرت ددذوكرلةة ددمر ر                   دد رمددمللرزوتكددرزاربددئل

       زلنبس.

 

                                                          مققققققذ قققققققانون رسققققققوم املطققققققارات الصققققققادر مققققققذ قققققققانون رسققققققوم املطققققققارات الصققققققادر         ,2,2                         عققققققديل املققققققادة  عققققققديل املققققققادة                           ة واألروعققققققون:ة واألروعققققققون:                        املققققققادة السادسققققققاملققققققادة السادسقققققق

            امللحقققققققققق  امللحقققققققققق        99                                                    و عديلتققققققققققه بموجققققققققققا الجققققققققققدول رقققققققققققم و عديلتققققققققققه بموجققققققققققا الجققققققققققدول رقققققققققققم             19451945  //  55  //    1919                بتققققققققققاريخبتققققققققققاريخ

                19991999                                                      بقانون املوازنة العامة لعام بقانون املوازنة العامة لعام 
 

 

 
ً
 أوال
ً
      19,5 / , /  ,1      تققاريخ    ,5    رقققم         االشققترا ي  م      املرسققو    مققذ      األولققى      املققادة   نققص       : يلغققى   

 :      التالي      بالنص    عنه        ويستعاض

 ر       لةدةزل         زنا ودم     0247      زوادملو       وةزالدم       مدمللة      د        زنحد أا        زنسدملازن     اسدةو     م مدم     تاد ل

      زنسندقر  2    امدم        زلجد تل       لمةجدب        تزنا ودم  ،     0259 ،     0251 ،     0248 ر       زو ددةزن        وةزالدملن

   ،     0222 ،     0221 ،     0220       زو دةزن        وةزالملن   وا    ل ت
ح
 تفةمل
ح
  .     قألمله      تل    وسج     

 
ً
 اانيا
ً
 :      زوتملل       لملود   ُ      تُ  ت  ل  ،    0222 /  09 /  97      تملاي ر    055    امم         زوةمللة   ُ    ُي غى   :     

مدم       زودرمئن    ذزن        زوةطد دم        زوس د ز       كدركملن        جت دتف  
 
  زندر
 
      تبفد  ر   ودا        زواملاملدم   قت     

 ر    لفدملذ       وتدملاي       ز تلدى      زو ددم    د         زنسدملازن      ت د الن     اسدةو     جم دع   ودا       لملنملئدم      بم د         ادملأل

د ر  ثدم    تودا ر  .        زوةدمللة      هدذز بف 
ُ
    ت
ُ
                    د مرزوتبفد  رهدذه    

ح
 تد ايج مل
ح
      زو ددم   ودا       زلتد زء        

،       لملنملئم ر    لشرا      لة مم        زوثملل م
ح
 سدةيمل
ح
ُ    وُتص ح        .     سدةزن    بمس       زل هملء     ا        لملنملئم    وفر  

 ر    ق هدمل     طملندمل        زوةطد دم        زوس د ز        وشدركملن        زوتمل ادم        زوشدركملن    للدى     قلدئه       زودةزاأ       زإللفدملء     يس دق

   ج.       زوشركملن    هذه       اقسمملل     %روا  75   وار     ق ث       تمت ك

 
ً
 االثا
ً
 .       زورسم م        زلجري ا           شره      تملاي    وا      ك ريا     ا      زود      بهذز      امت ر :     
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

رسوم 

 املطارات

                املرسققققققققققققققققققوم االشققققققققققققققققققترا ي 

      تقققققققققققققققققققققققققققققققققققققاريخ     ,5    رققققققققققققققققققققققققققققققققققققققم 

1,  / , / 19,5      

                   و عديلتقققققه  قققققي الجقققققدول 

             امللحقققققق  بقققققققانون    9    رقققققققم 

       واملعققققققدل       1991       موازنققققققة 

     1999              بقانون موازنة 

:
ً
 أوال
ً
     

                                                 بدالت الهبوط واألنوار واإليواس وخدمات امللحة الجوية

                    بدل  بوط الطائرات ق -   أ

                    ققققققلع املحققققدد وفققققق  جقققققداول                                             عققققذ كقققققل طققققذ أو جققققق س منققققه علقققققى أسققققاس القققققوزن األق قققق   لا

 Multiple Maximum Takeoff Weight” Multiple“)                     شققهادات صققلحية الطققائرة 

MTOW)   ل.ل.         1000000                     على أن اليقل البدل عذ     

50,00 

                         عذ إنارة املدارج واملمرات  - 

 تضقققا  عققققلوة عقققذ كقققل إققققلع أو  بققققوط تفقققت  فيقققه أنققققوار 
ً
                                             إ قققافة إلقققى بقققدل الهبققققوط ن قققارا
ً
                          

      مرات           املدارج وامل

2,00000 

                    بدل الخدمات امللحية -   ب

                                                                              يسقققتو ى مقققذ الطققققائرات التقققه  عرقققر األجققققواس اللبنانيقققة دون الهبقققوط  ققققي املطقققارات اللبنانيققققة 

                     بدل الخدمات التالية:

 

     ,5                 للطائرات حت  زنة   -  
ً
 طنا
ً
    5,0000 

     ,5                            للطائرات الته ي يد وزن ا عذ   -
ً
 طنا
ً
    1,00000 

                    بدل إيواس الطائرات   -   ج

                        عذ اإليواس داخل الحظائر - 1

                                                                  عققققذ اإليققققواس داخققققل الحظققققائر لطققققائرات الشققققركات الخاصققققة التققققه  سققققتعمل  نغار ققققا      101

      الخاص

 

                                                                  عقققققذ اإليقققققواس داخقققققل الحظقققققائر للطقققققائرات الخاصقققققة بشقققققركات الطيقققققران املتعاملقققققة مقققققع      201

                           شركات تملك  نغار ا الخاص: 

 

 ملققدة     ,5                        عققذ كققل طققذ أو جقق س منققه حتقق    -
ً
     طنققا
ً
                               اعة أو بسققور ا التققه ت يققد عققذ أول  سقق    24   

      ساعات   ,

,0000 

     ,5                              عذ كل طذ أو ج س منه إ ا ي حت    -
ً
 طنا
ً
    50,00 

                                                                     عققذ اإليقققواس داخقققل الحظقققائر للطقققائرات الخاصققة بالدولقققة لطقققائرات شقققركات الطيقققران      501

                   أو الطائرات الخاصة

 

 ملققدة     ,5                        عققذ كققل طققذ أو جقق س منققه حتقق    -
ً
     طنققا
ً
            ت يققد عققذ أول                     سققاعة أو بسققور ا التققه     24   

      ساعات   ,

100000 

     ,5                              عذ كل طذ أو ج س منه إ ا ي حت    -
ً
 طنا
ً
    50000 

                        عذ اإليواس خارج الحظائر - 9

                                                                      عقققققذ اإليقققققواس خققققققارج الحظقققققائر لكافققققققة الطقققققائرات بمقققققا في ققققققا تلقققققك التققققققه لقققققد  ا  نغار ققققققا      102

      الخاص

 

 ملققدة     ,5                        عققذ كققل طققذ أو جقق س منققه حتقق    -
ً
     طنققا
ً
          يققد عققذ أول                        سققاعة أو بسققور ا التققه ت      24   

      ساعات   ,

40000 

     ,5                              عذ كل طذ أو ج س منه إ ا ي حت    -
ً
 طنا
ً
    50000 

 1000000                                                      بدل استخدام خدمة سيارة إطفاس خارج إطار الحاالت الطارئة - 1

:
ً
 اانيا
ً
       

                                                     بدالت إشغال مساحات  ي املباني واألراض ه داخل حرم املطار

          كل رحلة                                           بدل استعمال ال ونتوارات  ي قاعة املسافريذ ل -   أ

                                                                  عققققققذ اسقققققققتعمال ال ونتقققققققوار الواحقققققققد ملقققققققدة اقققققققلا سقققققققاعات مقققققققذ قبقققققققل شقققققققركات الطيقققققققران أو 

       وبلئ ا
1,00000 

                                           البدالت السنوية إلشغال املساحات  ي حرم املطار -   ب
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

                                                                          عذ كل متقر مروقع مقذ ال ونتقوارات التقه  شقغلها شقركات الطيقران أو وبل  قا  قي قاعقة  - 1

                                       مققققققا في قققققا تكقققققاليف ال هرنقققققاس والت ييقققققف وميققققققاه                               املسقققققافريذ  قققققي مب ققققق  محطقققققة الركقققققاب ب

       الخدمة

5,00000 

                                                                     عقققذ كقققل متقققر مروقققع مقققذ املكاتقققا والصقققالونات التقققه  شقققغلها شقققركات النققققل الجقققوم أو  - 2

                                                                      وبل  قققققا الرسققققققميون وشقققققركات الرريققققققد  ققققققي مب ققققق  الركققققققاب بمققققققا في قققققا تكققققققاليف ال هرنققققققاس 

                      والت ييف ومياه الخدمة

,000000 

                                        التقققققققه  شقققققققغلها شقققققققركات النققققققققل الجقققققققوم أو وبل  قققققققا                           عقققققققذ كقققققققل متقققققققر مروقققققققع مقققققققذ املكاتقققققققا - 5

                                                                        الرسقققميون وشقققركات الرريقققد  ققققي مبقققاني املطقققار املختلفقققة خققققارج مب ققق  الركقققاب بمقققا في ققققا 

                                      تكاليف ال هرناس والت ييف ومياه الخدمة

111.111 

                                                                   عققققذ كققققل متققققر مروققققع مققققذ املسققققتودعات والحظققققائر التققققه  شققققغلها شققققركات النقققققل الجققققوم  - 4

                           ي حرم املطار ألعمالها الخاصة                       وشركات الوقود العاملة  

1200000 

                                                               عقققققذ كقققققل متقققققر مروقققققع مقققققذ األراضققققق ه امل شقققققوفة املشقققققغولة مقققققذ شقققققركات النققققققل الجقققققوم  - ,

                                                  وشركات الوقود العاملة  ي حرم املطار ألعمالها الخاصة

400000 

                                                               عقققققذ كققققققل متققققققر مروقققققع مققققققذ األراضقققققق ه امل شقققققوفة املشققققققغولة مققققققذ شقققققركات النقققققققل الجققققققوم  - ,

                                                قامق  إنشقاسات ومبققان علقى نفقت قا الخاصققة علي قا ووعققد                       وامل سسقات األخقر  والتققه أ

                                                                 انقضققققققاس مققققققدة العقققققققد علققققققى إقامققققققة تلققققققك املنشققققققآت واملبققققققاني بعققققققد توصققققققيفها وتحديققققققد 

               وجهة استعمالها

 

 1,00000                         عذ كل متر مروع مذ املكاتا     ,10  

 1200000                                     عذ كل متر مروع مذ املستودعات والحظائر     ,20

                                       ملخصصقة  قي مب ق  محطقة الركقاب بمعقارض دائمقة                            عذ كقل متقر مروقع مقذ املسقاحات ا - 5

                                                                  لعقققققققرض منتوجقققققققات الجمعيقققققققات الصقققققققناعية واملهنيقققققققة والتجاريقققققققة والفنيقققققققة والحرفيقققققققة 

                                                                        وامل سسقققات ذات املنفعقققة العامقققة و... بمقققا في قققا تكقققاليف ال هرنقققاس والت ييقققف وميقققاه 

       الخدمة

5000000 

                                                        عذ اإليواس لكل سيارة مذ سيارات تابس ه املطار املرخص لها سن - ,
ً
 ويا
ً
    1,00000 

                                  ي املنطقة املخصصة للطيران العام: - 9

                                                                        عقذ كقل متققر مروقع مقذ الصققالونات التقه  شققغلها شقركات الطيقران أو وبل  ققا  قي مب قق       109

                                                             الطيران العام بما في ا تكاليف ال هرناس والت ييف ومياه الخدمة

5,00000 

                                                  ي األرض املخصصة ملنطقة الشحذ  ي مطار بيروت الدولي   -  10

                                                               عققققذ كققققل متققققر مروققققع مققققذ املكاتققققا التققققه يشققققغلها مخلصققققو البضققققائع ووبققققلس الشققققحذ  ر    0.01

                                                       الجوم ووسطاس النقل الررم والبحرم والجوم وشركات الرريد 

5000000 

:
ً
 االثا
ً
       

                                       بدالت الخدمات األر ية والتسهيلت املختلفة

   :Handling                   بدل الخدمات األر ية  - 1

                                        قققوم بتقققديم الخققدمات األر ققية للطققائرات نسققبة                         يسققتو ى مققذ امل سسققات التققه ت

                                                                  متوية مذ قيمة البدالت الته  ستوفي ا تلك امل سسات مذ كل طائرة يساوم 

,% 

  Boarding Bridges                           بدل استعمال الجسور املتحربة  - 2

 1,00000               ساعات أو بسر ا   5      عذ كل   -

                                                         بدل استعمال الشب ة الهاتفية الداخلية ملطار بيروت الدولي  - 5

 1,00000                                       بين املوزع الرئيس ه للمطار وم تا املشترك   WIRES) 2                    بدل ت سيس خه اتصال )  -

                                بقققين املقققوزع الرئيسققق ه للمطقققار وم تقققا    WIRES) 2                          بقققدل صقققيانة سقققنوم لخقققه اتصقققال )  -

       املشترك

1000000 

 1000000                                                  بدل اشتراك سنوم لخه  اتف داخلي مذ مقسم  اتف املطار  -

 1000000                         لرريد صو ي  ي مقسم املطار                رسم اشتراك سنوم   -
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

 000000, (AIS)                                   بدل توصيل على نظام معلومات الطيران   -

                                                                       بقدل سققنوم مقطققوع لقققاس تربيققا  ققوائي علقى سققط  أحققد مبققاني املطققار أو أنتققان وسققواه   -

                     بما  ي ذلك التمديدات

1,00000 

            ت وال هرنقققققاس                                                          بققققدل سققققنوم عققققذ كقققققل متققققر مروققققع لتربيققققا تجهيقققققزات فنيققققة لغرفققققة االتصققققاال   -

                                             التابعة لادارة على أال تقل املساحة عذ متر واحد

4000000 

:
ً
 رابعا
ً
       

                                                          بققققققققدالت   ققققققققجيل وتقققققققق مين الطققققققققائرات وإصققققققققدار شققققققققهادات الصققققققققلحية واإلجققققققققازات 

                                                              وال فاسات وشهادات مستثمر والتراخيص والشهادات الصحية والفحوصات

 

                    بدل   جيل الطائرات - 1

                                                  ي يققققققد وزن قققققا األق قققققق   عنقققققد اإلقققققققلع املحقققققدد  ققققققي دليقققققل الطيققققققران                    عقققققذ الطققققققائرات التقققققه ال   -

(Flight Manual)  :عذ خمسة أطنان               

100000000 

                                            عذ الطائرات الته ي يد وزن ا عذ خمسة أطنان:  -  

 102000000                      عذ الخمسة أطنان األولى  -

 2400000                          عذ كل طذ أو ج س منه إ ا ي  -

         للطيران                                  بدل إصدار أو تجديد شهادة الصلحية - 2

                                                                     عقققققذ الطقققققائرات التقققققه ال ي يقققققد وزن قققققا األق ققققق   عنقققققد اإلققققققلع املحقققققدد  قققققي دليقققققل الطيققققققران  ر-

(Flight Manual)  :عذ خمسة أطنان               

102000000 

                                            عذ الطائرات الته ي يد وزن ا عذ خمسة أطنان:  -

 102000000                      عذ الخمسة أطنان األولى  -

 00000,                          عذ كل طذ أو ج س منه إ ا ي  -

 100000000                                                                 إصدار شهادة صلحية للتصدير لفتة طائرات النقل العادية أو العامودية  -

، الطققققققققائرات الهوائيققققققققة   -
ً
                    إصققققققققدار شققققققققهادة صققققققققلحية للتصققققققققدير للطققققققققائرات الخفيفققققققققة جققققققققدا
ً
                                              

                                               والطائرات العادية والعامودية املخصصة لغير النقل
4000000 

                 والبالونققققات الحققققرة   (Gliders)  ة                                           إصققققدار شققققهادة صققققلحية للتصققققدير للطققققائرات الشققققراعي  -

                الته تحمل أشخاص
5000000 

   :(LEASE)                              بدل   جيل عقود إيجار الطائرات  - 5

 Wet Lease 1%                             يستو ى عذ عقد إيجار الطائرات   -

                         امل قققققجل  قققققي لبنقققققان رسقققققم مقطقققققوع   Dry Lease                             يسقققققتو ى عقققققذ عققققققد إيجقققققار الطقققققائرات   -

       يساوم 

100000000 

                       فاسات بنفس التاريخ:                       بدل إصدار اإلجازات مع ال - 4

 2,00000                         إصدار إجازة طيار خه جوم   -

 1,00000                                                   إصدار إجازة طيار تجارم أو ميكانيكي ملح أو طيار خاص  -

 1000000                                                         إصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو أجازة تلميا طيار  -

 1000000                                        إصدار إجازة مذ أم نوع لم يرد ذبر ا أعله  -

 5,0000                                      ار إجازة للمرة الثانية مذ أم نوع كان    إصد  -

 1,00000                           على الطائرة ملدة ستة أشهر    Extra Crew                         إصدار إذن عضو طاقم إ ا ي   -

 2,0000                        على الطائرة لسفرة واحدة  Extra Crew                         إصدار إذن عضو طاقم إ ا ي   -

 1000000 (VALIDATION FLY)                       إصدار شهادة اعتماد جوم   -

                 إ افة ال فاسات:     بدالت  - ,

                                                                        إ قققافة بفقققاسة الطيقققران بواسقققطة ا الت أو بفقققاسة طقققراز أو بفقققاسة معلقققم طيقققران عائقققدة   -

                             إلجازة عضو  يتة قيادة الطائرة

1,00000 

 1000000                                                                           إ ققافة بفققاسة طققراز طققائرة أو طققراز محققرك أو أيققة بفققاسة أخققر  عائققدة إلجققازة ميكققانيكي   -
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

                لصيانة الطائرات

 00000,                                        طراز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة  ي الجو             إ افة بفاسة   -

                                            بدالت تجديد اإلجازات وال فاسات املدونة علي ا: - ,

                                                                       تجديقققققققد إجقققققققازات الطيقققققققاريذ بمختلقققققققف أنواعهقققققققا أو إجقققققققازة ميكقققققققانيكي مقققققققلح أو ميكقققققققانيكي   -

                لصيانة الطائرات

1200000 

 00000,                                        تجديد إجازة مذ أم نوع لم يرد ذبر ا أعله  -

                                                           سقققققققتو ى بقققققققدل تجديقققققققد ال فقققققققاسات علقققققققى اخقققققققتل  أنواعهقققققققا للفتقققققققرات امللحوظقققققققة  ي

                                                                  لصقققلحيت ا  قققي األنظمقققة النافققققاة والتقققه ققققد ت قققون سققققتة أشقققهر أو سقققنة أو سققققنتين 

            حسا اإلجازات

 

 2,0000                                                بدل إصدار سجل رحلت الطياريذ وأفراد أطقم الطائرة - 5

                              بدل خدمات جوية تجارية وخاصة: - ,

            الخاصة بق:  (Air Operator Certificate)       مر جوم                 إصدار شهادة مستث  -

 5000000 (Aerial Work)        عمل جوم   -  

 100000000     (Air Taxi)               التابس ه الجوم   -

-  Commuter 500000000 

                         بواسقققطة طقققائ ات ذات محركقققات   (Airline Operations)                     عمليققات الخطقققوط الجويقققة   -

                                       تورنينية وتحتوم على خمسين مقعد أو أبثر

,00000000 

 400000000                            عمليات الخطوط الجوية األخر    -

 5,00000 (Foreign Air Certificate)                                            إصدار شهادة مستثمر جوم لبنانية لشربة أجنلية   -

                                        إصدار  عديل شهادة مستثمر جوم تتعل  بق:  -

 5000000 (Aerial Work)        عمل جوم   -                    شهادة املستثمر الجوم   -

 4,00000 (Aerial Work)        عمل جوم   -          طائرة جديد           إدخال طراز   -

 5000000 (Air Taxi)               التابس ه الجوم   -                    شهادة املستثمر الجوم   -

 4,00000 (Air Taxi)               التابس ه الجوم   -                     إدخال طراز طائرة جديد  -

 Commuter Operations ,000000     -                    شهادة املستثمر الجوم   -

 Commuter Operations ,000000   -                     إدخال طراز طائرة جديد  -

                     عمليققققققققققات الخطققققققققققوط الجويققققققققققة   –                                        شققققققققققهادة املسققققققققققتثمر الجققققققققققوم أو تحديققققققققققدات االسققققققققققتثمار   -

(Airline Operations)     

5,00000 

                      طققققائرات تورنينيققققة تحتققققوم   –                     عمليققققات الخطققققوط الجويققققة   -                     إدخققققال طققققراز طققققائرة جديققققد  -

                               على خمسين برس ه ركاب أو أبثر 

500000000 

 200000000              باقي الطائرات  –                     عمليات الخطوط الجوية   -      ة جديد                إدخال طراز طائر   -

 Foreign Air)                                                  إصققققققدار  عققققققديل شققققققهادة مسققققققتثمر جققققققوم لبنانيققققققة لشققققققربة أجنليققققققة   -

Operator Certificate) 
1,00000 

 000000,                                             إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة  -

 100000000    كلغ      500,          ال ي يد عذ                 طائرات ذات وزن  -                       إصدار شهادة مستثمر خاص   -

 200000000    كلغ      500,                       طائرات ذات وزن ي يد عذ   -                       إصدار شهادة مستثمر خاص   -

 5000000                              إصدار  عديل لشهادة مستثمر خاص  -

                                                                      إعققادة إصققدار شققهادة مسققتثمر خققاص بعققد توقيققف العمققل   ققا مققذ قبققل الطيققران املققدني   -

         اللبناني

5000000 

 5,0000                                                  شهادة مستثمر خاص بعد  سليمها الطو ي مذ قبل صاحب ا            إعادة إصدار   -

 1,00000                                              إصدار ترخيص لعمل جوم خاص  ي مناسبة مع متفرجين  -
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

 Flight Training)                                          إصققققققدار شققققققهادة مسققققققتثمر م سسققققققة تققققققدريا  ققققققي الطيققققققران  -

Organization Operator Certificate)     

10,000000 

 1,00000                                      م سسة تدريا  ي الطيران أوقف العمل   ا                            إعادة العمل بشهادة مستثمر   -

                                                                 إصقققققققدار  عقققققققديل لشقققققققهادة مسقققققققتثمر م سسققققققققة تقققققققدريا مقققققققع  الطيقققققققران املقققققققدني أو تحديققققققققد   -

 (Operations Specifications)         االستثمار 
1,00000 

 Maintenance)                                                إصققققققدار شققققققهادة مسققققققتثمر م سسققققققة تققققققدريا  ققققققي صققققققيانة الطققققققائرات  -

Training Organization Certificate) 
10,000000 

 10,000000 (GHC)                               إصدار شهادة مستثمر خدمات أر ية   -

 10,000000                                              إصدار شهادة مستثمر  ي التدريا  ي مجال الطيران  -

 000000,                                 إصدار شهادة مستثمر مذ أم نوع كان  -

:
ً
 خامسا
ً
       

   :                                                           بدالت إصدار إفادات وإجازات الدخول إلى املناط  املحرمة  ي املطار - 1

                                                       إصقققدار إفقققادات وإجقققازات القققدخول إلقققى املنقققاط  املحرمقققة  قققي املطقققار           يسقققتو ى عقققذ   

                البدالت التالية:

 

 100000                                   إجازة دخول إلى حرم املطار ليوم واحد  -

 200000                                            إجازة دخول إلى حرم املطار مذ يومين إلى أسبوع  -

 200000                                           إجازة دخول إلى حرم املطار مذ أسبوع إلى شهر   -

 1,00000                               إجازة دخول سنوية إلى حرم املطار  -

 1,00000                                                               إصدار أو تجديد رخصة تجول سنوية للسيارات العاملة داخل حرم املطار  -

 5000000                                           عمل لسيارات األجرة العاملة  ي املطار ملدة سنة        إجازات  -

 200000                                          إصدار رخصة سائ  آليات شركات  مذ حرم املطار  -

                                               عفققققققاسات عقققققققذ بققققققدالت إصقققققققدار إجققققققازات القققققققدخول السققققققنوية إلقققققققى              تلغققققققى جميقققققققع اإل 

                                                                 املنقققاط  املحرمققققة  ققققي املطققققار لشقققركات الطيققققران الوطنيققققة واملسققققتثمريذ ومخل قققق ه 

                                                                البضقققائع الجمقققربيين القققايذ تقققم إعفقققا  م مقققذ  سقققديد البقققدالت بموجقققا ققققوانين 

       سابقة 

 

                   بدالت إصدار إفادات - 2

 100000             إفادة ارتفاق  -

 1000000                              ني على اإلشارات الضوئية لألبنية              إفادة بشف ميدا  -

                                                                   إفققققققادات صقققققققادرة عققققققذ املديريقققققققة العامقققققققة للطيققققققران املقققققققدني للحصققققققول علقققققققى معلومقققققققات أو   -

                   إحصاسات عذ الطيران

200000 

أجور 

الررقيات مذ 

 الفتة ب

                  قققققققققققانون صقققققققققققادر بتقققققققققققاريخ 

      )قبققققققققققققققققققققققققققول       19,1 / 9 /  ,2

           سققققققققققققققققققققققققققققققققققققوق و سقققققققققققققققققققققققققققققققققققققعير 

                    الررقيققققات مققققذ الفتققققة ب 

                 علقققى شقققب ة املواصققققلت 

            ة واللسققققققققققل ية       السققققققققققل ي

              للطيران املدني

:
ً
 سادسا
ً
       

            بقققققققققققققققدل املجموعقققققققققققققققة                           أجور الررقيات مذ الفتة ب:

      كلمققات    ,        الواحققدة 

       )ل.ل.(

 500000                                                     يحتسا البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان  ي الخارج  - 1

 100000                                                      يحتسا البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عتوان داخل لبنان  - 2

 AFTN 10,000000               لعنوان  ي شب ة                رسم تخصيص سنوم   - 5

 22,0000                         بدل دليل معلومات الطيران  -

 1000000                                                عديلت دليل الطيران وخدمات نواام للسنة الجارية  -

 1,00000                                  بدل دليل معلومات الطيران إل تروني  -

                                                                         يققوزع دليققل معلومققات الطيققران وملحقاتققه و عديلتققه باملجققان علققى اإلدارات وامل سسققات 
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 نوع الرسم

 أو البدل

 النص القانوني

 مو وع التعديل
 البيان

 قيمة الرسم

 أو البدل

                                      لرسمية األجنلية على أساس املعاملة باملثل ا

      19,0             قققققققققققققانون موازنققققققققققققة  

                  املعققققققدل بقققققققانون صققققققادر 

      19,1 /  12 /  19       بتققققققققققققققققققاريخ 

              واملعققققققققققققققققققققققققققققدل بقققققققققققققققققققققققققققققانون 

       )إعفقققققققققاس       1999       موازنقققققققققة 

                  مذ رسوم املطارات(:

              طائرات الدولة  -

             طقققققققققققققققققققققققائرات أعضقققققققققققققققققققققققاس   -

                    السقققققققل ين الدبلوماسققققققق ه 

             والقنصقققققققققققققققققققققققققلي شقققققققققققققققققققققققققرط 

              املعاملة باملثل

                   الطقققققائرات التقققققه تققققققوم   -

               نقققققققة دون أن ت قققققققون      بتجر 

 
ً
 ناقلة ركابا
ً
            

 ر            طققققققققققققققققققققققائرات مققققققققققققققققققققققدارس  -

                  الطيققققققققققققققران املجققققققققققققققاز لهققققققققققققققا 

 
ً
 رسميا
ً
      

                  أمققققققققققا الطققققققققققائرات التققققققققققه   -

              تقققققققققققققوم بعققققققققققققرض جققققققققققققوم 

              بمناسققققققققققققققققققققققققققققققبة أعيققققققققققققققققققققققققققققققاد 

                 واحتفقققققققققققاالت فيسقققققققققققتو ى 

               مة ا نصف الرسم

                   عفقققا طقققائرات نقققوادم   -

                  الطيقققققققققققققققققققققققران اللبنانيقققققققققققققققققققققققة 

                  املخققققققققص لهققققققققا واملعترققققققققرة 

               ذات منفعة عامة

  :
ً
   اامنا
ً
       

           اإلعفاسات:

                                        مذ البدالت املحددة  ي رسوم املطارات أعله:       عفا - 1

                         طائرات الدولة اللبنانية  -

                                                                طائرات ر ساس الدول ور ساس الح ومات أاناس قيامها ب يارات رسمية ق  -

                                                                الطائ ات الديبلوماسية وكافة البعثات أاناس قيامها ب يارات رسمية  -

            حمر الدولي                                     طائرات الصليا األحمر الدولي والهلل األ   -

                                                طائرات منظمة األمم املتحدة واملنظمات املنلثقة عة ا  -

                                  الطائرات الته تقوم ب عمال اإلنقاذ  -

 املسقققاعدات اإلنسقققانية والهبقققات لصقققالل الدولقققة اللبنانيقققة   -
ً
                                                  الطقققائرات التقققه تنققققل حصقققرا
ً
                       

      عة ا(                                                    واملنظمات الدولية )منظمة األمم املتحدة والفوات املنلثقة   UN      وقوات 

 

                                              يعفا مذ بدالت الهبوط واألنوار واإليواس والعبور  - 2

                                                                      طققققائرات نققققوادم الطيققققران اللبنانيققققة واملعترققققرة ذات منفعققققة عامققققة ومققققدارس وم سسققققات   - 

 والحائ ة على ترخيص ممارسة مهنة التدريا
ً
                                       تدريا الطيران املجاز لها رسميا
ً
                              

 

:
ً
 تاسعا
ً
       

                                رحلت املنظمقققققة أو العار قققققة مقققققذ تخفقققققيو                                     سقققققتفيد شقققققركات الطيقققققران الوطنيقققققة ذات الققققق

                                                                         يعققادل خمسققين باملائققة مققذ جميققع رسققوم ونققدالت املطققارات  ققي السققنة األولققى لتققاريخ نفققاذ 

 ابتققداًس مققذ السققنة الثانيققة بقيمققة عشققرة 
ً
ً                               ققاا القققانون ومققذ اققم تخفققو النسققبة تققدريجيا       
ً
                                      

 باملائة بعد انت اس خمس سنوات
ً
 لتصب  صفرا

ً
                            باملائة سنويا

ً
           

ً
             

 

                                                                     فققاس الققوارد أعققله علققى الشققركات التابعققة لشققركات الطيققران الوطنيققة طاملققا أن ققا         يطبقق  اإلع

                        % مذ رأسمال  اه الشركات  ,5             تمتلك أبثرمذ 

 

                                                                      طقققققائرات نقققققوادم الطيقققققران اللبنانيقققققة واملعترقققققرة ذات منف قققققى عامقققققة وزدارس وم سسقققققات   -

 والحققققائ ة علققققى تققققرخيص ممارسققققة مهنققققة التققققدري
ً
                                      تققققدريا الطيققققران املجققققاز لهققققا رسققققميا
ً
     ا مققققع                              

                % مذ بدل األنوار  0,            تخفيو يعادل 

 

                                                                     *يسققققتو ى مققققذ اإلدارات الرسققققمية العاملققققة  ققققي حققققرم مطققققار بيققققروت الققققدولي نصققققف بققققدالت 

                                                                     إشقققغال املسققققاحات املحقققددة أعققققله و عفقققا اإلدارات املعنيققققة بقققاألمذ والجمققققارك مقققذ دفققققع 

 للمخطققه التققوجييه العققام ملطققار رفيقق  
ً
                                 البققدالت  ققي األمققابذ املحققددة لهققا وفقققا
ً
        الحريققرم                                 

       بيروت قق  –       الدولي 

 

  قققي املسقققاحة التقققه  شقققغلها مقققذ 
ً
 بهرنائيقققا

ً
                           عفقققا كقققل شقققربة طيقققران  قققي املطقققار تملقققك عقققدادا

ً
         

ً
                                      

                                                       ل.ل. عققققذ كققققل متققققر مروققققع مققققذ املسققققاحة املشققققغولة مققققذ قبلهققققا واملنققققارة         00000,         دفققققع مبلققققغ 

                  بواسطة  اا العداد

 

     ,45            الققققققققققققققققققققققانون رقققققققققققققققققققققققم 

     2002      تاريخ 
:
ً
 عاشرا
ً
       

                                                     ت املناخيقققققة التقققققه  سقققققوقها مصقققققلحة األرصقققققاد الجويقققققة  قققققي املديريقققققة                  قققققي مقققققا خقققققص املعلومقققققا

     الققام       2002      تققاريخ      ,45                                                      العامقة للطيققران املقدني فيققه تبققا خا ققعة ألحكقام القققانون رققم 

                                                                      لحققققظ  قققققي املقققققادة الثانيققققة منقققققه إمكانيقققققة  عققققديل ققققققيم البقققققدالت بموجققققا مرسقققققوم يتخقققققا  قققققي 

                                                   مجلس الوزراس بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل
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          144144                                              مققققذ املرسققققوم االشققققترا ي رقققققم مققققذ املرسققققوم االشققققترا ي رقققققم         4545                               عققققديل نققققص املققققادة  عققققديل نققققص املققققادة                           ة واألروعققققون:ة واألروعققققون:                        املققققادة السققققابعاملققققادة السققققابع

                                                            و عديلته )قانون  ريبة الدخل( و عديلته )قانون  ريبة الدخل(             19,919,9  //  ,,  //    1212            تاريخ تاريخ 

 

         تتا يئتددددددهر ر    0252 / 6 /  09      تددددددملاي ر ر   044                       وددددددارزنرسددددددةورزالكدددددد  ز  رامددددددمر ر  47               ادددددد لرلدددددد رزنددددددملأار

                                        )ممللة رملري مرزو بت(،رلح اريص حر مملريل :

   م:                ت تثنةروارزو ري 

                                                               زنبصصملنرزو  ريتدملتو ملراجمللرزو ياروةملءرم ملو مررلملوسةةسرزو ين م. ر- 0

                                                                 زورتزتدددددددددددبرتوسنةدددددددددددملنرزورتزتدددددددددددبرزو ددددددددددد رية  ددددددددددد ملرسدددددددددددفرزءرزوددددددددددد تلرز جدب دددددددددددمرتومث ةهدددددددددددملر ر- 9

                                                                          زو ل ةوملسدد ة رتمدملودد  ملرتومث ةهددملرزوةدصدد  ة ،رتزورلمليددملرز جمللددبرودداروددة فيهمرتذوددكر

                   كرطرزناملو مرلملنثت.

                                                        ورتزتددددبرزو دددد رية  دددد ملرزوا ددددكرية روددددارقيددددمرات ددددمركددددمللةزرزوتددددمل اة ر                 زورتزتددددبرتوسنةددددملنرز ر- ر 1

                     لج ةشرزو تلرزلن  فم.

                 تزلجرهددددددددىر دددددددد رزوةددددددددة ر                       زوةددددددددة رزوا ددددددددكريمرتز ود ددددددددمر      كدددددددد  زءر ر    تاثددددددددم ر            واملكددددددددملنرتةمللدددددددد   -  4

                        وارممللة رزو فمل رزوةطن . ر  85                        مملرم أ هملرقم ملورزنملأار ر        زوا كريم

                      عروضنمليملرمةزأثرزوامت.                                               زوتبص صملنرن  رزلن ملارتزوتاةي ملنرزن متمرزو  رت ف ر- 5

                            قجةارزو  رزواملو مرزوزازل م. ر- 6

                             قجةارزل  ور  رزندملالرزل ملوم. ر- 7

                                                                   قجدددددةارزنمرملددددد  رتزنمرملددددددملنرتزل ددددد ور دددددد رزن تشدددددف ملنرتزن دددددملتمرتزنئ ددددددلرتغ  هدددددملروددددددار ر- 8

                        و س ملنرزوتمري رتزإلساملة.

رو ةةزل  رزودملفذار  رو دمل  - 2
ح
                          تاةي رزوصرةروارزل  ومرزن فة رتفةمل
ح
                                 .  

رو ةةزل  رزودملفذا.      زوتاةي -  01
ح
                   ملنرزواملئ  مرزن فةلمرتفةمل
ح
                          

  .                                            قجةارزوةمللئنرزوةمللةل ملنرزواملوئنر  رزن تشف ملن -  00
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          144144                                              مقققققذ املرسقققققوم االشقققققترا ي رققققققم مقققققذ املرسقققققوم االشقققققترا ي رققققققم         ,,,,                               عقققققديل نقققققص املقققققادة  عقققققديل نقققققص املقققققادة   رر  ::                      ة واألروعقققققون ة واألروعقققققون                         املقققققادة الثامنقققققاملقققققادة الثامنققققق

                                                          و عديلته )قانون  ريبة الدخل(و عديلته )قانون  ريبة الدخل(          ,19,19  99  //  ,,  //    1212              تاريختاريخ
 

رللىرزنملأار
ح
           لسفمل
ح
                وارهذزرزوةمللة   ر  91    

         تتا يئتددددددهر ر    0252 / 6 /  09      تددددددملاي ر ر   044                       وددددددارزنرسددددددةورزالكدددددد  ز  رامددددددمر ر  56               ادددددد لرلدددددد رزنددددددملأار

                                        )ممللة رملري مرزو بت(،رلح اريص حر مملريل :

ر م ددددملورزنددددةزأر
ح
             تفددددر رزو ددددري مرللددددىرزوددددةزاأزنرزو دددددةيمرزوصددددملف مرزنحدددد أارتفةددددمل
ح
 ر  42 ت ر  48                                                     

             رزوتلايددتر                                                            ودارمددمللة رملددري مرزودد بتر ادد رق ريلددالرونهدملرو ددتر دد  رط   دد روددارزن  فدد ر  51 ت

ر م ددملورزنددملأار
ح
             زواددملئل رتفةددمل
ح
        لملإلملددملفمر                                     وددارمددمللة رملددري مرزودد بترملددمارذزنرزوشددرتط،ر ر  10            

  .                                                                        ملىرتلايترو   رلشراروئي  رو  ارو دملل مروارقسملسرزناملشرزوتةملل يرو متةملل يا

 
                                                                                                                      إجراس إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بضقريبةإجراس إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بضقريبة      رر  ::                                  التاسعة واألروعون التاسعة واألروعون             املادة املادة 

 مقققذ املققققادة               القققدخلالقققدخل
ً
 مقققذ املققققادة وللعقققققارات املشقققمولة ب حكققققام البنققققد ج مقققذ االثققققا
ً
          وللعقققققارات املشقققمولة ب حكققققام البنققققد ج مقققذ االثققققا
ً
                                                   
ً
      مققققذ مققققذ         ,4,4                                         

            تقاريخ تقاريخ         4,4,                              مقذ الققانون رققم مقذ الققانون رققم         1515                                                                          قانون  قريبة القدخل املعدلقة بموجقا املقادة قانون  قريبة القدخل املعدلقة بموجقا املقادة 

2020    //  1010    //  20152015                  
 

                                                                     يجددددددةارمجدددددددرزءرملدددددددملأارتة دددددد مرزسدددددددتثدملئ مروألودددددددةلرزوثمللتددددددمرو م  فددددددد  رل دددددددري مرزوددددددد بتر ر - 0

ر
ح
 تو اةدملازنرزنشددمةومرلأم ددملورزو ددد رجروددارثملوثددمل
ح
                     وددارمددمللة رملددري مرزودد بتر ر  45         وددارزنددملأار                                         

رنملريل : ر    9107 /  01 /  91      تملاي ر ر  64               وارزوةمللة راممر ر  01                   زنا ومرلمةجبرزنملأار
ح
        تفةمل
ح
     

                                                                 إجراس إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل: -   أ

ر
ح
 يجددددةاروأل دددد مل رزلنة ة دددد  رتزنادددددةي  رزن ددددزو  رلم ددددكروحملسدددد مرودترمددددمرلمددددئ
ح
                                                              

                                                      قترتدر م دددددمرلملسدددددتثدملءرزوشدددددركملنرزواةملايدددددم،رتندددددرارتزمددددد ارفةدددددث،ر              لدصدددددة رممللةل دددددمر

                                     ،رمجدددددددرزءرملدددددددملأارتة ددددددد مرزسدددددددتثدملئ مروادملودددددددرر    9191 / 1 /  10                   تملدددددددمارو  دددددددمرتنتهددددددد ر ددددددد ر

                                                               ز ودددددةلرزوثمللتدددددمر)لمدددددملرفيهدددددملرز سددددد مرتسدددددد زنرزوددددد يارتسدددددد زنرتمصددددد رزنشدددددملا مر

   لددار                                                                    تزواةددملازنرتزنةجددةأزنرزوثمللتددمرز بددر (روتصددن حرآثددملارزوتضدد مرزودةدد يرزودددملتجر

                          زوت    ر  رم مرت كرز وةل.
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                                                                    تتددددددددملتلرلم  دددددددمرملدددددددملأارزوتة ددددددد مرجم دددددددعرز ودددددددةلرزنشدددددددملارمويهدددددددملر ددددددد رزوفةدددددددرارزو دددددددمللةمر

 اجدددمر دددد رم دددةأرزن س ددددمرلتدددملاي رسددددمللقر تلركدددمللة رزوثددددمل  ر
ُ
                                                 تزن
ُ
            ،رتكددددرطرق رالر    9102   

  .    9191 / 1 /  10                                                  تزي رم ممرز وةلرزناملأرتة  م ملرلارساررزو ة رلتملاي ر

                                                ة ددد مرلةزسدددسمرقمددد رو ملتدددبرزنحملسددد مرقترب  ددد رواتمددد روددد  ر                    تجدددر رلم  دددمرملدددملأارزوت

                                   زنحمل مرقترق ث ريبتملاهروملمبرزوائمم.

                                                                   تب دددددعرزوفرتمدددددملنرزإليجملل دددددمرزودملتجدددددمرلدددددارلم  دددددمرملدددددملأارزوتة ددددد مرو دددددري مر  دددددب مر

                                   )ثئثمرلملنئم(روارم ممرهذهرزوفرتمملن. ر % 5             ج ي اروا و ملر

ددددددمر ددددد رهدددددذهرزندددددملأا،ر                        زن  فدددددة رللدددددىرقسدددددملسرزودددددر حر                                                دددددتف  رودددددارملدددددملأارزوتة ددددد مرزن ي 

                                                                    زنةسددة رقترزنةدد ا،رمذزرثبددترتجددةأرو ددتد زنرت ددمحرلإلددملأارتة دد مرلدملوددررز وددةلر

         زوثمللتم.

                                                                  ت دددد روس ددددقرز مددددةزل،رالريجددددةارق رتتاددددملا رهددددذهرز م ددددملو،رلملون دددد مرو مصددددملاة،روددددعر

                                                                  مدددددمللة رزودةددددد رتزوت ددددد   رتسدددددملئررزودصدددددة رزوتدر م دددددمرتزوتس  ة دددددمرزوصدددددملأاارلدددددار

            وصرةرو دمل .

                                                            تف  روددددددددارقم ددددددددملورهددددددددذهرزوفةددددددددرا،رزن  فددددددددة رزوددددددددذياريتمتاددددددددة رلإلفددددددددملءزنرقتر    الر  دددددددد

                                                                       زسددتثدملءزنروددارملددري مرزودد بترللددىرز ا ددمل رقترسدد قرو ددمرق رتمتاددةزربهددذهرزإللفددملءزنر

                                                         قترزالستثدملءزنرم ةرتوةرزلة ترو  هملرم ترو تارهذزرزوةمللة .ردد

ر م ددددمل
ح
رزوتفددددرغرلددددارقيرقوددددتروددددارز وددددةلرزناددددملأرتة  م ددددملرتفةددددمل       دددد رمددددمللرتددددم 
ح
      ورهددددذهر                                                       

                                                                    زوفةدددرارم دددترودددرتارثدددئثرسددددةزنرللدددىرتدددملاي رملدددملأارزوتة ددد مريحت دددبرا دددحرزوتح ددد  ر

                                                        لملوفر رل  رم ممرزوتفرغرلارز وترتم متهرم ترململأارتة  مه.

 مقذ  -   ب
ً
    إجراس إعادة تقييم استثنائية للعقارات املشمولة ب حكقام البنقد ج مقذ االثقا
ً
                                                                    

               مقذ الققانون رققم     15  ة                                       مذ قانون  ريبة الدخل املعدلة بموجا املقاد    ,4      املادة 

  :    2015 /  10 /  20      تاريخ     4,

                                                                          يجددةاروأل دد مل رزوس  ا دد  رتزنادددةي  رزنشددملارمودديهمر دد رزو ددد رجججروددارزنددملأارزوثملوثددمر

                            ،رتنددرارتزمدد ارفةددث،رتملددمارو  ددمر    9107 /  01 /  91      تددملاي ر ر  64                    لشددراروددارزوةددمللة رامددمر

    همل.                                                  ،رمجرزءرململأارتة  مرزستثدملئ مرو اةملازنرزو  ريم  ة     9102 /  09 /  10         تنته ر  ر

                                                                    تجدددريرلم  دددمرملدددملأارزوتة ددد مرلةزسدددسمرقمددد رو ملتدددبرزنحملسددد مرقترب  ددد رواتمددد روددد  ر

                             زنحمل مريبتملاهررروملمبرزوائمم.

                                                                   تب دددددعرزوفرتمدددددملنرزإليجملل دددددمرزودملتجدددددمرلدددددارلم  دددددمرملدددددملأارزوتة ددددد مرو دددددري مر  دددددب مر

                                      %ر)زثدمل رلملنئم(روارم ممرت كرزوفرتمملن. 9             ج ي اروا و ملر
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                                          مر ددددد رزوفةدددددرت  رجقجرترجبجرقلدددددئه،رفدددددر رزو دددددري مر                              ددددد أرق دددددنملبرزوائمدددددمرزنشدددددملارموددددديه ر - 9

                                                                      زوددددددملتجرلدددددارمأبدددددمللرايدددددملأارللدددددىرلت جدددددمرزوتة ددددد مربدددددئلرو  دددددمركددددد ريارودددددارتددددد    مرمدددددرزار

                                                                         زإلأزاارتحدددترطملئ دددمرسدددريمل رفملئددد ار  ددد  هملرتادددملألر  ددد مرزوفملئددد ارللدددىرسدددد زنرزل زيددددمر

   جدددبر                                                                   ندد اربمددسرسددددةزنرملددىرمدد  رزوت ددد ي ،ر مددملريمكددنهمرزسددد  جمل رفددر رزو ددري مرزنتة 

رللددىرط ددبربسدد رية وةلددهرملددىرزوةمدد ارزنملو ددمر                                   ح                                       و ددمر دد رمددمللرتبفدد  رزوتة دد مرتذوددكرلدددملءح

        زنبتصم.

ر
ح
 ت ددددد أرزو دددددري مرللدددددىرزوفرتمدددددملنرزإليجملل دددددمرزودملتجدددددمرلدددددارلم  دددددمرملدددددملأارزوتة ددددد مرلةددددد ز
ح
                                                                      

                                                                     لملو ازواروعرتة يمرط برزنةزفةمرللىرململأارزوتة  مرملىرزإلأزاارزو ريب م.

                                              مر ام  ددددددمرملددددددملأارزوتة دددددد م،رتمذزراف ددددددترزنةزفةددددددمرللددددددىر                       تبددددددترزوةمدددددد ارزنملو ددددددمرزنبتصدددددد

وترهدددذهرزودت جددم،ريتةجددبرل يهدددملرملددئغرق ددنملبرزوائمدددمرمرزاهددملرلدددملورف ر                                                                           لت ج هددملرقترلدد  

                                                                       قترلملوتادد يترتيحددقرو دد الءرزالل دد ز رقوددملورلجدددمرزالل  زملددملنرزنبتصددمرل ددري مرزودد بتر

روألوةلرزندصة رل يهملر  رممللة رزإلجرزءزنرزو ريب م.
ح
                                               تفةمل
ح
     

                                                                       مكدددارتم يددد رزن  دددمرزناسدددملارإلجدددرزءرلم  دددمرملدددملأارزوتة ددد مرندددرت  رفةدددث،ركدددترودددرارنددد ار ي ر - 1

                                                                        ستمرقك ر،رلمةجبرورسةوريتبذر  روج سرزوةاازءرلدملءرللىرزم  ز رتايررزنملو م.

                                                      تح أرقوةلرتس  قرهذهرزنملأا،رلةرزاريص ارلارتايررزنملو م. ر - 4

 
  ل عقارات مذ قبل شركاتل عقارات مذ قبل شركاتإل ام البلديات عند الترخيص بإشغاإل ام البلديات عند الترخيص بإشغا    ::خمسون خمسون الالاملادة املادة 

وم سسات تجارية أو صناعية أو مهنية  ي نطاق كل مة ا إبلغ وزارة وم سسات تجارية أو صناعية أو مهنية  ي نطاق كل مة ا إبلغ وزارة 

   ت واملهذ الته ليس لد  ا رقم  ريبهت واملهذ الته ليس لد  ا رقم  ريبهاملالية بامل سسااملالية بامل سسا
 

                                                                ت ددددزورزو  دددد يملنرلددددد رط ددددبرزو دددد ب  رملسددددملءرتددددرب  رو مددددترلإكدددد مللرلةددددملازنروددددار

              ترونهددددملرللددددىرق ر                                                       م ددددتركددددركملنرقترو س ددددملنرتجملايددددمرقترودددددملل مرقترو د ددددمر دددد رلسددددمل ركدددد

ر ادددد رق ررتتحةددددقرملددددمارو  ددددمركدددد رياروددددارملسمل هددددملرزو دددد ب  ر
ح
ر هملئ ددددمل

ح
                                                 تاسدددد رترب صددددمل

ح
       

ح
           

                                                                        زن مدددترودددارق رزوشدددر مرقترزن س دددمرقترزن دددددمروسدددج مروددد  رتازاارزنملو دددم،رتل يهددددملرق ر

رودددار همليدددمركدددترفصدددترلئئحدددمرت ددد  رزن ددددار
ح
                                 ت  ددد رتازاارزنملو دددمربدددئلربم دددمرلشدددرريةودددمل
ح
                                   

                                        مصددددد ترللددددددىرتدددددرب  رونهدددددملرتوددددددمرتتسدددددجترودددددد  رتازاار                       تزن س دددددملنرتزوشدددددركملنرزو دددددد ر

        زنملو م.
 

                                                    يحمللرزنبملو رلح برزن  تو مرملىرزلج ملنروملم مرزإلبتصمل .

 



55 

                                                         إلقق ام البلققديات كققل  ققي نطاقهققا إلقق ام البلققديات كققل  ققي نطاقهققا                           والخمسققون:والخمسققون:                  الواحققدةالواحققدة            املققادة املققادة 
ً
  سققليم وزارة املاليققة بشققفا
ً
  سققليم وزارة املاليققة بشققفا
ً
                        
ً
                           

                للشقققققققققققققركات للشقققققققققققققركات                                                                               باإلشقققققققققققققغاالت امل قققققققققققققجلة والتقققققققققققققه   قققققققققققققجل  قققققققققققققمذ نطاقهقققققققققققققاباإلشقققققققققققققغاالت امل قققققققققققققجلة والتقققققققققققققه   قققققققققققققجل  قققققققققققققمذ نطاقهقققققققققققققا

      ،،                                                                    لصقققققناعية واملهنيقققققة القائمقققققة  قققققمذ نطاقهقققققالصقققققناعية واملهنيقققققة القائمقققققة  قققققمذ نطاقهقققققا                                        وامل سسقققققات التجاريقققققة واوامل سسقققققات التجاريقققققة وا

                                                                  وت ويد وزارة املالية بنتيجة امل ل وت ويد وزارة املالية بنتيجة امل ل 
 

رلملإلكددد ملالنرزنسدددج مرو ةمددد زنرغ ددد ر                      يتةجدددبرللدددىركدددترل  يدددمرق ر
ح
                             ت ددد مرتازاارزنملو دددمر شدددفمل
ح
                      

          ملددددددمارتةريددددددرر ر    9102 /  09 /  10                          ملددددددمارلسملم ددددددملر دددددد رو  ددددددمرقمصددددددملهملر                     زو ددددددكد مرقترزو دددددد رتسددددددجتر

                                    امددمرتو ددمل رسددج هرتاممددهرزو ددري  ر دد رمددمللر  ت  ر        س                        وفصددتري دد س رمسددمروددملمبرزن س ددمرزوثئ دد 

                                                                   تجدددددددددةأهرلملون ددددددددد مروأل ددددددددد مل رزوس  ا ددددددددد  ،رتزسدددددددددمرزوشدددددددددر مرتامم دددددددددملرزو دددددددددري  رلملون ددددددددد مر

                                                                     وأل دددد مل رزناددددددةي  ،رتط  ادددددمرزونشدددددملطرتلددددددةز رومملاسدددددتهرتامدددددمرزو دددددملت رلجم دددددعرهددددد الءر

                                       ز   مل رتفقرزستمملاارتا هملرتازاارزنملو م.
 

               وملم مرزإلبتصمل . ر                                    يحمللرزنبملو رلح برزن  تو مرملىرزلج ملن

 
 مقققققذ الققققققانون رققققققم       22                           عقققققديل الفققققققرة  عقققققديل الفققققققرة    ر         والخمسقققققون:         الثانيقققققة      املقققققادة 

ً
 مقققققذ الققققققانون رققققققم مقققققذ اانيقققققا
ً
                مقققققذ اانيقققققا
ً
                        
ً
            تقققققاريخ تقققققاريخ         ,5,5        

                                                                  )إلغاس األسهم لحامله واألسهم ألمر( )إلغاس األسهم لحامله واألسهم ألمر(             ,201,201  //    1111  //    0505
 

    2       الفققققققرة      تادددد لر
ً
 مقققققذ اانيقققققا
ً
             )إلغقققققاس األسقققققهم       ,201 /  11 /  05      تقققققاريخ     ,5               مقققققذ الققققققانون رققققققم           

                                      لحامله واألسهم ألمر( بحيث تصب  بما يلي:

                                                                       (رتفدددر رللدددىرزوشدددركملنرزو ددد رالرت  ددداورلملنةجدددبرزنتا دددقرلدددإلئورق دددنملبرز سددد مرلنملو دددهر 9 )

                    %روارم ممراقسمملو مل.  51                                                  قترز س مر ور،رزنذكةار  رزوفةرارز تلى،رغرزومرتاملألر

         لمددددددملرفيهددددددملر ر                               %رودددددارم مددددددمراقسددددددممللركددددددتركدددددر مرو ددددددملهمم  51                      مدددددملرتفددددددر رغرزوددددددمرتاددددددملألر

                             رودددددد تارهددددددذزرزوةددددددمللة رلملنةج ددددددملنر                 وددددددمرت  دددددداورم ددددددترتددددددملاي ر                     كددددددركملنرزوتةودددددد مرلمل سدددددد م،

          زوتملو م:ردد

                                                 مذزركددددمل رهددددذزرزودرددددملوريج ددددارو ددددملرمودددد زارقسدددد مرلنملو ددددهرقتر ر                 ترلرملو ددددملرز سمل دددد  ،    تادددد ي ر-  قر

          قس مر ور.

      لأسددددددد مر ر    9106 /  00 / 1                                              زسدددددددت  زلرز سددددددد مرلنملو دددددددهرقترز سددددددد مر ودددددددررزوصدددددددملأاارم دددددددتر ر- ب

         مسم م.رددر
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                    سدددممللرزوشددددر مرتفةدددملرنددددملر            %رودددارم مددددمراق  51                                      يدددتمرزمت دددملبرزو رزوددددمرزندددذكةاارقلددددئهرلماددد لر

                           هةروسجتر  رزوسجترزوتجملاي.ردد

                  مذزركمللدددددترمددددد رقلجدددددزنر ر                                وشدددددر مرزو ددددد رودددددمرت  ددددداورلمةجدددددبرزونشدددددر،                     الرتتةجدددددبرزو رزودددددمرللدددددىرز

          م ددددترتددددملاي ر ر                               و ددددد رجبجروددددارهددددذهرزنددددملأار شدددد ترتددددملو،                               لم  ددددمرزالسددددت  زلرزندصددددة رلنهددددملر دددد رز

                  و تارهذزرزوةمللة .

 
                                                                  عققذ حقققوق عينيققة  ققي ال ققجل العقققارم عققذ حقققوق عينيققة  ققي ال ققجل العقققارم                                   قيققد عقققود التفققرغقيققد عقققود التفققرغ  رر                  والخمسققون:والخمسققون:                  الثالثققةالثالثققة            املققادة املققادة 

                                                            بمهلة محددة مذ تاريخ تنظيمها بمهلة محددة مذ تاريخ تنظيمها 

 
 
ً
 أوال
ً
ر يرلددد رو دددملير،رللدددىرق دددنملبرزوائمدددمرزودددذياريدرمدددة روددد  رزو ملتدددبرزواددد ل،ر   

ح
                                                              :ربئفدددمل
ح
      

                                          زو  دملل ددددددددم،رلةدددددددد رل ددددددددعرتتكددددددددملالنرغ دددددددد رمملل ددددددددمرو اددددددددزلر ر          ل ةوملسدددددددد م                 قترودددددددد  رزو اثددددددددملنرزو

                           ف ددذرهددذهرزواةددةأرتزوةكددملالنر دد ر                                              وةملددةل ملرزوتفددرغرلددارمةددة رل ن ددمرق ري ددملأاتزرملددىرتد

                                                                     قومللددملنرزوسددجترزواةددملايرتأفددعرزورسددةورزنتةج ددمربددئلرو  ددمرثددئثرسدددةزنروددارتددملاي ر

   ر  .       تدر م مل

 

 
ً
 اانيقققا
ً
،ريفددددر رللددددىروددددملمبرزوائمددددمر  :      

ح
                        دددد رمددددمللرلدددد ورزوتة ددد رلملن  ددددمرزنحدددد أار دددد رزو دددد رقتال
ح
                                            

رلدددد رتدف دددذرلةدددةأرزو  دددعرتزوةكدددملالنروةملدددة رزوتفدددرغ،رتللدددىر
ح
                                                  زورسدددمرو دددمللفمل
ح
   ودددار  تر كددد            

 ر ه                         ق ر ا ددددمرزنتاملمدددد رلم ددددمة رهددددذ                                تزو اثددددملنرزو ل ةوملسدددد مرزو  دملل ددددم،ر             زو ملتددددبرزوادددد لر

                                  زنملأارت ش  رملىرذوكر  رل رزن تد .

ر دد رمددمللرمو ددملءرلةدد رزو  ددعرقترزوةكملوددمرغ دد رزوةملل ددمرو اددزلر 
ح
                                                      مددملر  ددتة ىرزورسددمرو ددمللفمل
ح
                       

      ز ام.                                                                 تتدر مرو تد رج ي روصمللجرزوشملايرذزتهرقترقم رقمملا هرم ةرزو اجمرزور 

    

 
ً
 االثققا
ً
ر يرلدد رو ددملير،رللددىرق ددنملبرزوائمددمرزوددذيارلرمددةزرودد  رزو ملتدد  :      

ح
                                                    بئفددمل
ح
            برزوادد ل،رقتر    

                                                  زو  دملل ددم،رلةدد رل ددعرتتكددملالنرغ دد رمملل ددمرو اددزلروةملددةل ملر ر                       ودد  رزو اثددملنرزو ل ةوملسدد م

                                                                          زوتفدددرغرلدددارمةدددة رل ن دددمرم دددترتدددملاي رلفدددملذرهدددذزرزوةدددمللة ،رق ري دددملأاتزرملدددىرتدف دددذرهدددذهر

                                                       رقومللددملنرزوسددجترزواةددملايرتأفددعرزورسددةورزنتةج ددمربددئلرو  ددمر                 زواةددةأرتزوةكددملالنرودد

                                                                           قا دعرسددةزنرودارتدملاي رلفدملذرهدذزرزوةدمللة ،رت د رمدمللرلد ورزوتة د ربهدذهرزن  دم،ريدس دقر

رلج مرو مللفمرزورسمرزنتةجب.
ح
                          ل يهمروملرتاأر  رزو د رثملل مل
ح
                                

 



57 

              تققاريختققاريخ        5,5,                      مققذ القققانون مققذ القققانون         ,1,1                  مققذ املققادة مققذ املققادة       55                               عققديل نققص البنققد  عققديل نققص البنققد       رر                  والخمسققون:والخمسققون:                الرابعققة الرابعققة             املققادة املققادة 

0,0,    //  1010    //  20152015                    
 
 

        )ز م دددددددددملور ر    9107 /  01 /  15      تدددددددددملاي ر ر  57           ودددددددددارزوةدددددددددمللة ر ر  08         ودددددددددارزندددددددددملأار ر 1               اددددددددد لرلددددددددد رزو دددددددددد ر

رو ةددددددمللة ر
ح
         زو دددددريب مرزنتا ةددددددمرلمل  شددددددسمرزو   تو ددددددمرتفةدددددمل
ح
        (رو صدددددد حر    9101 / 8 / 4      تددددددملاي ر ر   019                                       

                  للىرزوش ترزوتملل :
 

             سددب مرلملودد تالار                                                             وددعرورزلددملارقم ددملورزنددملأارزوثملودددمروددارهددذزرزوةددمللة ،رو ددكرزوسددجئنرزنحمل ر- 1

                                                                           ز و  كدددددد ،رزوتصدددددددريحرلدددددددارزو ددددددرزئبرتت ددددددد ي هملرلملوددددددد تالارز و  كدددددد رقترلدددددددملو ةاترقترلدددددددملو   ار

                                                                زو  دملل مرللىرقسملسرزلن رز م  ةرو اررزوصرةرزوصملأارلاروصرةرو دمل .
 

                                                 تح أرأمملئقرتس  قرهذزرزو د رلةرزاروارتايررزنملو م.

 
        5,5,                      مقققققذ الققققققانون مقققققذ الققققققانون         1919        ادة ادة           مقققققذ املقققققمقققققذ املققققق      ,,                               عقققققديل نقققققص البنقققققد  عقققققديل نقققققص البنقققققد   رر                  والخمسقققققون:والخمسقققققون:                  الخامسقققققةالخامسقققققة            املقققققادة املقققققادة 

          20152015  //    1010  //    ,0,0              تاريختاريخ

 
        )ز م دددددددددملور ر    9107 /  01 /  15      تدددددددددملاي ر ر  57           ودددددددددارزوةدددددددددمللة ر ر  02         ودددددددددارزندددددددددملأار ر 5               اددددددددد لرلددددددددد رزو دددددددددد ر

رو ةددددددمللة ر
ح
         زو دددددريب مرزنتا ةددددددمرلمل  شددددددسمرزو   تو ددددددمرتفةدددددمل
ح
        (رو صدددددد حر    9101 / 8 / 4      تددددددملاي ر ر   019                                       

                  للىرزوش ترزوتملل :
 

فددر رجم ددعرزو رزوددملنرزنتةج ددمرللددىرزوشددركملنروددملم مرز ر- ر 5
ُ
                                             ت
ُ
                         لنةددة رزو   تو ددمرتزوشددركملنر 

 مرلددملو   ارزو  دملل ددمرقترلملودد تالارز و  كدد رقترزو ددةاترللددىر
 
شدد 

ُ
                                                      وددملم مرزلنةددة رزو   تو ددمرزن

 
  

ُ
                         

                                                  قسملسرزلن رز م  ةرو اررزوصرةرزوصملأارلاروصرةرو دمل .
 

                                                 تح أرأمملئقرتس  قرهذزرزو د رلةرزاروارتايررزنملو م.
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          20012001  //      559559                                  م رر إلى القانون م رر إلى القانون         ,1,1    ة ة                     إ افة املادإ افة املاد  رر                  والخمسون:والخمسون:                  السادسةالسادسة            املادة املادة 

                  تتا يئتدددددهر)زو دددددري مر ر    9110 /  09 /  04      تدددددملاي ر ر   172           ودددددارزوةدددددمللة ر ر  06                  ي دددددملةرملدددددىرلددددد رزندددددملأار

            زوتملل رلصه: ر  09                         للىرزوة ممرزن ملفم(رزو د ر
 

                                                                     ز  شددسمرزو دد رتةدددةوربهددملرأتارزلن ددمللمرزندددرب رو ددملرزوامددتر ددد رمةددترم ددمللمرز طفدددمللر ر-  09

                       للىرز ازض  رزو  دملل م.

 

                                                                مرأتارزلن ددمللمرز  شددسمررزنتا ةددمرلإيدد ز رز طفددمللرتز تالأرزوددذيارهددمرأت ر          يةصدد رلأ شددس

رزوام  ددددملنرزو دددد رتةددددةوربهددددملرهددددذهرزودددد تارلج ددددمرلة  ددددمرت دددد ا مر
ح
                                                    زو دددددمرزوثملوثددددم،رتتشددددمترقي ددددمل
ح
                         

 ملسرزل مل ربهذهرزو تارتزونشملطملنرزو  رتدرم ملرهذهرزو تار طفملو مل.
 
                                                             زو 
 
    

 
 

              تققاريختققاريخ        4444                              مققذ القققانون رقققم مققذ القققانون رقققم       11                    إلققى املققادة إلققى املققادة         1515                        إ ققافة البنققد إ ققافة البنققد       رر                  والخمسققون:والخمسققون:                  السققابعةالسققابعة            املققادة املققادة 

                                                                        و عديلته )قانون اإلجراسات الضريلية( و عديلته )قانون اإلجراسات الضريلية(             ,200,200  //    1111  //    1111

  
 

                تتا يئتددددددهر)مددددددمللة ر ر    9118 /  00 /  00      تددددددملاي ر ر  44               وددددددارزوةددددددمللة رامددددددمر ر     ز تلددددددى               ي ددددددملةرملددددددىرزنددددددملأار

            زوتملل رلصه: ر  01                         زإلجرزءزنرزو ريب م(رزو د ر

               الت رب الضريبه -  15

                                 لمةج ددددملنرملددددريب م،ر شدددد تروتامدددد ،ر ادددد ور                                   زو هددددربرزو ددددري  رهددددةرم ددددملورزوشدددد  رزن ددددزور

                                                                      زوتصدددددريحرلدددددارزو دددددرزئبرتزورسدددددةورزن دددددتحةمرو  تودددددمرتزن  ت دددددمرللدددددىرأب دددددهرقترثرتتدددددده،ر

                                                                      تلددد ورأفدددعرزو دددرزئبرتزورسدددةورزو ددد ريتةجدددبرل  دددهرزمتسملل دددملرقترتحصددد   ملرقترتبفدددد  ر

                                                                             ت ددددكرزو ددددرزئبرتزورسددددةو،رقترمو مل هددددمل،رقترتلاي  ددددملر،رقترزسدددد  أزأهملرأت رتجددددهرمددددق،ررتذوددددكر

                                         ئلرزستاممللرطر رتقسملو برغ  روشرتلمرقهم مل:    وارب
 

                              تممل رميرزأزنربململامرو  ري م. -

                                                                  زوة دددددددملورلألمدددددددمللرقتروادددددددملوئنربململدددددددامرو  دددددددري مرقترو رسدددددددةورأت رزالو دددددددازورلمةجدددددددبر -

                                                                  تة يمرو ملكرارزوامترت ملوتملل رلمةجبرزوتصريحرلارت كرز لممللرتزناملوئن.

                                   م شملءرم مللملنربملاجرزوسجئنرزنحملسب م. -

                                                     ملنرأت رت تينهملر  رزوسجئنرقترأت رم  ملاهملرلصةاارتزف م.          مجرزءرلم   -

                   تسج ترلفةملنرتهم م. -

                                                   تسج ترزو ازوملنروملو مرتهم مرقترو   رغملي هملرزوفا  م. -

فم. -                         زستب زورو تد زنروزي 
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                                                             زإلتئةرزنتام رن تد زنرزنحملس مرم ترزوتملاي رزوذيريفرملهرزوةمللة . -

                             ئجرز لممللرقترلملنسر رزو ري  .                                         ل ورتة يمرزوتصملايحرتزو  مللملنرزنتا ةمرلنتمل -

                                             ومملاسمرزلن مرزو ري  رقترزالس  أزأرأت رتجهرمق. -

                  تهم ددددمرتجدددملهرزو  دددد ،ر ر                           وددداركدددمل هملرتحمددددتروةج دددملنرتقل دددملء                        زوة دددملورلمادددملوئنرتمجددددرزءزنر -

.
ح
رممللةل مل

ح
 تم رزتبذنرككئ

ح
        

ح
              

                                                          ل ورزوتصريحرلارلم  ملنرزالست  زأرتزوتص يررلة م هملرزلنة ة م. -

          تب و  .                      ل ورزوتصريحرلاركملفمرزن -

روألوةل. -
ح
       ل ورمو زارفةزت  رقترو تد زنرومملث مرو ملرتفةمل
ح
                                            

 

،روددددارقير -
ح
رو تاريدددد رزنحدددد أروددددهرممللةلددددمل

ح
        زوت دددد  رللددددىروددددملمبرزلنددددقرزالمتصددددملأي،رتفةددددمل

ح
                        

ح
                                   

                            وص ارقوةزلرت أيرطريةمركمللت.

 

  رخصة التدخين  ي امل سسات السياحية الته  ستو يرخصة التدخين  ي امل سسات السياحية الته  ستو ي  والخمسون:والخمسون:  الثامنةالثامنةاملادة املادة 

  يةيةالشروط الصحية والقانونالشروط الصحية والقانون
 

                                                                          للدددىركدددترودددار  دددتثمررو س دددمرسددد ملم مر)فددددملأ ،رو هدددة،روسادددم،رقترم دددةا،رقترودددملوم...(رودددار

ر
ح
 قيرلددددددة رللددددددىرز ازضدددددد  رزو  دملل ددددددمرت  ددددددتة ىرزوشددددددرتطرزوةمللةل ددددددمرو  ددددددممل رلملوتدددددد ب  رتفةددددددمل
ح
                                                                          

                                    ،رزوتةدددددد ورودددددارتازاارزنملو ددددددمروسنصدددددةلرللددددددىر    9100 / 2 / 1      تدددددملاي ر ر   074                    م دددددملورزوةدددددمللة رامددددددمرر

رنملريل :                           ابصمرسدةيمر ا رت  ي رزورسمر
ح
        تفةمل
ح
     

 

 مقطوع 
 نسبه على املتر 

 املروع الواحد

 ل.ل 50000 ل.ل 00000000, نجوم ,الفنادق الدولية وفنادق 

الفنادق واملطاعم والبارات وصاالت 

 تقديم الطعام والشراب

 ل.ل 20000 ل.ل 20,000000    نجوم 4

 ل.ل 10,00 ل.ل 10,000000    نجوم 5

 ل.ل 10000 لل. 100000000 نجمتان 2 

 ل.ل    500 ل.ل 000000, املقاهي وناقي األمابذ

                                                                       ت دد أرزن س ددملنرزو دد ملم مرزواملو ددمرلتددملاي رودد تارهددذزرزوةددمللة رزورسددمربددئلركدد ررلددار ر-

                          وملرت ةؤروارزو دمرزلجملايم.

                                                                      دددد أراسددددمرزو دددد ب  ربددددئلرو  ددددمركدددد رياروددددارتددددملاي رو ملكددددرارزوامددددترتيجدددد أرزسددددت فملءر ر-

ر  رزوش ررز  
ح
             زورسمرسدةيمل
ح
              تلرواركترلملو.           



60 

                                                                 و مليددددددملنرتس  ددددددقرزورسددددددمرتصددددددد رزن س ددددددملنرزو دددددد ملم مرغ دددددد رزلنملودددددد مرللددددددىرزوتصددددددن  ر ر-

  .      (رلجةو 1               للىرقسملسرثئثمر)                         زونهملئ روارتازاارزو  ملممر

                                   تص ارتازاارزنملو مرلمةذجرترب  ربمل . ر-

ر م ددملورزنددملأار ر                       يفددر رللددىركددتروبددملو ر م ددملو ر-
ح
             هددذزرزوةددمللة رغرزوددمرتحصدد ترتفةددمل
ح
   وددار ر  55                            

                  وددارمددمللة رزإلجددرزءزنر ر   017           (روددارزنددملأار 0                                 جددرزءزنرزو ددريب مرتغرزوددمروددارزو ددد ر)         مددمللة رزإل 

          زو ريب م.

                        دددتة ىرزورسدددمرودددعرغرزودددمر ر    9100 / 2 / 1      تدددملاي ر ر   074                                 ددد رمدددمللروبملوفدددمرقم دددملورزوةدددمللة رامدددمر ر-

                                                                   %رمملدددملفمرملدددىرزواةة دددملنرزندصدددة رلنهدددملر ددد رمدددمللة رزلنددد رودددارزوتددد ب  ،رتالرتاسدددؤر   011

         زوت ب  . ر       فمرابصم و                    زن س مرزو  ملم مرزنبمل

 

                                                                 تح أرأمملئقرتس  قرهذزرزورسمرلد رزالمت ملءرلةرزاريص الارتايررزنملو م.
 

 
 

                                                                        فرض رسوم نوعية على البضائع املستوردةفرض رسوم نوعية على البضائع املستوردة  رر  ::                                  التاسعة والخمسون التاسعة والخمسون             املادة املادة 

ددددددددقرندددددددد ارثددددددددئثرسدددددددددةزنراسددددددددمروةسددددددددة رمدددددددد اهر                              %ر)ثئثددددددددمرلملنئددددددددم(رللددددددددىرزن ددددددددتةاأزنر 1                                   يس  

                                ءروددددددملأارزو لددددددايارتزنادددددد زنرزوصدددددددملل مر                                         زل ململددددددامرو  ددددددري مرللددددددىرزوة مددددددمرزن ددددددملفمرلملسددددددتثدمل

أرلمرسدددددةوريتبددددذر دددد روج دددددسر                                                                          تزنددددةزأرز تو ددددمرزن ددددتام مرو صددددددمللمرتزوزازلددددمرللددددىرق رتحدددد  

    رر         زوةاازء.

 
                                                              وم  ي وزارة الخارجية واملغتربينوم  ي وزارة الخارجية واملغتربين                 عديل رس عديل رس  رر                          املادة الستون:املادة الستون:

ر يرلددددددد رآبدددددددر،ر اددددددد لراسدددددددمرزوسدددددددمل عرزندددددددملل رللدددددددىرزنادددددددملوئنرزو ددددددد رتةددددددد ور ددددددد رتازاار
ح
                                                                 بئفدددددددمل
ح
    

                                                                   ج دددمرتزن  ددد ل  رتزإلفدددملأزنرتزنصدددملأمملنرزو ددد رتصددد ارلنهدددملرلح ددداريصددد حربم دددمرآالةر      زل ملا 

              و  ارو دملل م.
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                                                                                                            : تحديققد الجهققة التققه تتحمققل تكققاليف امل ققل امليققداني للمقققالع: تحديققد الجهققة التققه تتحمققل تكققاليف امل ققل امليققداني للمقققالع                والسققتون والسققتون                   الواحققدةالواحققدة            املققادة املققادة 

                                                                        وال سارات وملحقة املستثمريذ املخالفينوال سارات وملحقة املستثمريذ املخالفين
 

ر مة دددددعرقترورو دددددمرقتر  دددددملاا،
ح
                         يتحمدددددتركدددددتر ددددد  رزسدددددتثمررلةدددددملاز
ح
                    ت دددددملو  رزنسدددددجرزن ددددد ز  ر ر                         

                                     تزلجةيرزوذيرس ةةورلهرزلجيشرزو  دمل  .

رنددرتارزوددزوا،رتيئمددقركددتروددارزسددتثمررأت رزو دد ب  رزوةددمللة  رقتر
ح
                                                         ات دد رهددذزرزوةددمللة رمملطاددمل
ح
                       

                                                                        بددملو رزو دد ب  رزنمدددة روددهرم ددةرسدد زأركملفددمرزو ددرزئبرتزورسددةورتزو دد النرزنتةج ددمرلددار

روددارزواددملور                                      تملجددملاركملفددمرزنةج ددملنرزن ةددملارللددىرلملتةددهر ر   114 9                          ح          كملفددمرسدددةزنرزالسددتثمملارزلتدد زءح

                             ورفعرزو رارزو  ئ رزوذيرسب ه.

رللدددىرزم ددد ز رتاازءر                                                            ح                  تحددد أرأمدددملئقرتس  دددقرهدددذهرزندددملأارلمرسدددةوريتبدددذر ددد روج دددسرزودددةاازءرلددددملءح

                                                   زو فمل رزوةطن رتزنملو مرتزو يئمرتزو زب  مرتزو   يملن.

 

                19911991  //  99  //    1010            تاريخ تاريخ         9090                ون  رقم ون  رقم                                                      عديل املادة األولى مذ القان عديل املادة األولى مذ القان  رر                والستون:والستون:                  الثانيةالثانية            املادة املادة 

لرزنددملأارز تلددىروددارزوةددمللة رامددمر ادد  
ُ
                                ت
ُ
                         تزنادد لرلمةجددبرزوةددمللة رامددمر ر    0220 / 2 /  01      تددملاي ر ر  21 

 ر    9107 /  01 /  91      تددددملاي ر ر  64               (رتزوةددددمللة رامددددمر    0221              )مددددمللة روةزالددددمر ر    0221 /  09 /  05      تددددملاي ر ر   981

                    لح ارتص حر مملريل :ر

        ك دددمراسدددمر   211           رو دددملف هملر                      للدددىرزودددرمئنرزو ددد رتتاددد                                يفدددر رللدددىرزن دددملفريارلسريدددقرزلجدددةر ر-

    :ر          برتجرم اه

 51  .111    ل.لرللىركترو ملفرروارزو اجمرزو  ملم م. ر                                     

 001   .111    ل.لرللىركترو ملفرروارأاجمراجمللرز لمملل. ر                                      

 051   .111    ل.لرللىركترو ملفرروارزو اجمرز تلى. ر                                  

 111   .111    ل.لرللىركترو ملفررللىرو  رطملئرزنربملوم. ر                                      
 

ُ                              مددددملرُيفددددر رللددددىرزن ددددملفريارلسريددددقرزلجددددةر                                 للددددىرزوددددرمئنرزو دددد رالرتتادددد  رو ددددملف هملر ر      تزو حددددر    

                                                                ك م،ركةج مر هملئ مرو  رو ملأا همرز ازض  رزو  دملل مراسمربرتجرم اه:   211
 

 51,111      ل.لرللىركترو ملفرروارزو اجمرزو  ملم م. ر                                     

 75,111      ل.لرللىركترو ملفرروارأاجمراجمللرز لمملل. ر                                      

 011,111       ل.لرللىركترو ملفرروارزو اجمرز تلى. ر                                  

 051,111       قتريبةنربملوم. ر  زن                   ملفررللىرو  رطملئر             ل.لرللىركترو ر              
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                                                                             يفدددر رللدددىرزن دددملفريارغ ددد رزو  ددددملل   رلسريدددقرزو ددد روددد  رأبدددةو مرز ازضددد  رزو  دملل دددمراسدددمر ر-

                                                     ل.ل.ر)لشرارزالةرو  ارو دملل م(ر  تة ىرلمةجبرطمل عروملل . ر      01،111           أبةلرم اهرر

                                                           يفر رزورسمرللىرلسملمملنرزو فررزو  رتص ار ا ر شررهذزرزوةمللة . ر-

 

                                  امللحققققق  بققققققانون رسقققققم امللحققققق  بققققققانون رسقققققم       11                            مقققققذ الجقققققدول رققققققم مقققققذ الجقققققدول رققققققم       ,,                         عقققققديل البنقققققد  عقققققديل البنقققققد   رر                والسقققققتون:والسقققققتون:                لثالثقققققةلثالثقققققة  اا            املقققققادة املقققققادة 

              املالي املالي                 الطابعالطابع
 

                                            زنسندددقرلةددددمللة راسدددمرزوسددددمل عرزنددددملل رلح ددداريصدددد حر مددددملر ر 0              ودددارزلجدددد تلرامددددمر ر 5            اددد لرزو ددددد ر

     يل :

             و دد ارو دملل ددمر ر    0511                               و  ددة رو دد ارو دملل ددمرلملإلملددملفمرملددىر ر  51                            ابصددمرزسددتثمملاروة ددعرقتر  ددملاارر  ققق 

          وارزنة ع.              قج ارزستبرزجهر  بر             لاركترو  روكا

افؤرابصمرزستثمملاروة عرحجررزو اي  روارقم ملورهذهرزنملأا.
ُ
                                                     ت
ُ
  

 

                                                        مقذ ققانون التنظقيم املقدني رققممقذ ققانون التنظقيم املقدني رققم        ,2,2                  مقذ املقادة مقذ املقادة       22                         عقديل البنقد  عقديل البنقد   رر                والسقتون:والسقتون:                  الرابعةالرابعة            املادة املادة 

,9,9    //  19,519,5          
 

لرزو ددددد ر             ،رلح دددداريصدددد حر    0281 /  62                           وددددارمددددمللة رزوتدردددد مرزندددد   رامددددمر ر  96         وددددارزنددددملأار ر 9             ادددد  

          مملريل :
 

                                                                   يحددددد أرتايدددددررزنملو دددددمرأمدددددملئقرلددددد لرزالسدددددتثمملارزو ددددددةيرزنتةجدددددبرأفادددددهرودددددارم دددددترطملودددددبر ر- 9

                                                                        زو دد ب  رلددد رملسملئددهرزوربصددمرملددىروددد ت رزو   يددمرزنبتصددمرقترملددىروددد ت رزل زيدددمر

                                                                      بددددملاجرزودسددددمل رزو  دددد ي،رتذوددددكرلدددداركددددترو دددد رور ددددعروددددارو ددددملممرقا رزنة ددددعرقترزوك ددددملاار

                                   ارزنج ددددسرز للددددىرو تدرددددد مرزندددد   ،رتيددددد فعر                                    تفةددددملروس ريسددددمرزناتمددددد ارتزنةزفددددقرل يهددددملروددددد

                                                                        لدددد لرزالسددددتثمملارلملإلملددددملفمرملددددىراسددددمرزوسددددمل عرزنددددملل رلددددارزن ددددملممرتزوكم ددددمرزنتةماددددمرم ددددتر

ر د ركد رركدمللة رزوثدمل  ر
ح
                     ل ءرزوامترلدارودملرت ةدؤرودارزو ددمرلدد رملسدملءرزو د ب  رتسددةيمل
ح
                                                      

           واركترلملو.
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            تققققققققققققاريخ تققققققققققققاريخ           559559    ن ن                     مققققققققققققذ القققققققققققققانو مققققققققققققذ القققققققققققققانو         1515                               عققققققققققققديل نققققققققققققص املققققققققققققادة  عققققققققققققديل نققققققققققققص املققققققققققققادة  ر        والسققققققققققققتون:         الخامسققققققققققققة      املققققققققققققادة 

                                                              ته )الضريبة على القيمة املضافة(ته )الضريبة على القيمة املضافة(            و عديلو عديل            20012001  //    1212  //    1414
 

                      تتا يئتدددددهر)زو دددددري مرللدددددىر ر    9110 /  09 /  04      تدددددملاي ر ر   172           ودددددارزوةدددددمللة ر ر  07               اددددد لرلددددد رزندددددملأار

                                       زوة ممرزن ملفم(رو ص حرللىرزوش ترزوتملل :

                                               افؤروارزو ري مرت   مرز وةزلرتز ك ملءرزوتملو م:

                                               دددددددمرتزندددددددةزأرزوزازل دددددددمرزو ذزئ دددددددمرزو ددددددد رت دددددددمل رلحملو هدددددددملر                            زنةزشددددددد  رتزوددددددد تزجارتز سدددددددممل رزلن ر- ق

          زوس  ا م.

                                                                        زل  دددددا،رزوسحددددد  ،رزوسندددددةورتز سدددددممل ،رزلن  دددددبرتز و دددددمل رتوشدددددتةمل هممل،رز اا،رزو  غدددددت،ر ر- ب

                                                                        زو دددكر،روسدددجرزوسادددملو،رزوزيدددةنرزود ملت دددم،رزناكرتلدددمرللدددىرزبدددتئةرقلةزل دددملرتزنح دددرزنر

                              زو ذزئ مرزنا اروت ذيمرز طفملل.

                                                       ةلددددددددملنرزنمملث ددددددددم،رزنجددددددددئن،رزوصددددددددن ،رزوددددددددةا رتزوكرتددددددددة روددددددددارز لددددددددةز ر          زوكتددددددددبرتزنس ر- ج

                                                                     زن ددددددتام مر دددددد رزوكتمللددددددمرقترزوس مللددددددم،رتتا رزوصددددددن ر شدددددد تروفددددددملنرقتروددددددفملئح،رزلن دددددد ر

رو س مللم.                زنا  

                                       زوسةز عرزو  ي يمرتزنملو م،رقتاز رزودة . ر- أ

                                           زو ملارزنا روئس هئ رزنلال ر)زو ملارزو ةتمل (. ر-   هدر

                            ا،رزوا  ،رزن   زنرزوزازل م.             زو ذتا،رز سم  ر- ت

               ز النرزوزازل م. ر- ا

                                                                         ز أتيددمرتزنددةزأرزوصدد  الل مرلمددملرفيهددملرز ودددملةروئسددتاممللرزوصددق رتزوصدد  ل ر)كةزم ددملنر ر-  

                                                                  ودددددددعرزلنمددددددت،رزلنددددددةزجزرزوذ ريددددددم،رزوفددددددةطرتزوةزم ددددددملنرزوصددددددن م،رمفململددددددملنرز طفددددددمللر

                          تز ودملةرزوصن م،رزنمملث م(.

      س  م.                         ز أتزنرتز ج زارتزنا زنرزو ر- ط

                                                                      ز حجددددددددملارزوكريمددددددددمرتكدددددددد هرزوكريمددددددددم،رز حجددددددددملارزوكريمددددددددمرتكدددددددد هرزوكريمددددددددمرزو    ب ددددددددمرقتر ر- ي

                                                      زنج أا،رزو  و ،رزنملس،رزوذهبرتزوف مرتواملأ رثم دمرقبر .

                                     زودةةأرزوةام مرتزنا ل مرزنت زتلربهمل. ر-  

          بند ملغى.  - ل

                                                 تسملئترزودةترزلجةيرزن تام مرودةترز   مل رتزو  ملئع. ر- و

     ملاتن       وملأارزن ر-

رللددىرزم د ز رتايدررزنملو دم،رللددىر                                                  ح                             تحد أرأمدملئقرتس  دقرهدذهرزنددملأارلمةجدبرورزسد مرتصد ارلددملءح

                                                        ق رت ريرهذهرزإللفملءزنرزنذكةااروارتملاي رلفملذرهذزرزوةمللة .
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      مم                          البناس املستداالبناس املستدا  رر                والستون:والستون:                  السادسةالسادسة            املادة املادة 
 

            ررفيهددملركددرتطر                                                                     تات دد رقلن ددمرو ددت زومر)قلن ددمرب ددرزء(رلمف ددةورهددذزرزوةددمللة رز لن ددمرزو دد رتتددةف

                                    ل ئ م،رزجتمملل م،رتدر م م،رتطملمةيم.رد

                                                                            ودددعرورزلدددملارزوةدددةزل  رتز لرمدددمرزو ددد رتر دددىركددد ت رزو ددددملء،ريحدددقرنملودددكرزواةدددملارغ ددد رزن نددد ر - 0

رو  دددددد رز تلرقلددددئهرق ر  ددددتف  رودددددار
ح
                              فةددددثرزوددددذيريرغدددددبر دددد رممملوددددمرلددددددملءرو ددددت زورتفةددددمل
ح
                                       

رنملريل :                                                       مةزفزرتتا قرلزيملأارلملول رزالستثمملارتل أرزوسةزلقرتزالاتفمل 
ح
        ،رتذوكرتفةمل
ح
            

                                                                  ددددددد رزنددددددددملطقرم دددددددارالريتجدددددددملتارلددددددد أرزوسةزلدددددددقرزن دددددددمة ربهدددددددملرز ا ادددددددم:رايدددددددملأارلملودددددددتر ر -   ق

                                      دددددد رزنئددددددمروددددددده،رللددددددىرق رتددددددةا رهددددددذهرزوزيددددددملأار ر  95                            زالسددددددتثمملارزواددددددملورلن دددددد مرقمصددددددملهملر

                          لملوت ملتيرللىرل أرزوسةزلق.

    زمدددد ر                                                                  دددد رزندددددملطقرم دددداريتجددددملتارلدددد أرزوسةزلددددقرزن ددددمة ربهددددملرز ا اددددم:رايددددملأارطددددمللقرت  ر -   ب

                                                   فةثرللىرزو دملءرالرتتجملتارو ملمتهرو ملممرزوسمللقرز ب  .

                       %روددددددددارم مددددددددمرز ا رزوةهم ددددددددمر  81                                     يتةجددددددددبرللددددددددىروملوددددددددكرزواةددددددددملارأفددددددددعراسددددددددةورت ددددددددملتير - 9

                                                       و م ملمملنرزإلململف مرللىرق رتاةأرهذهرزورسةورل زيدمرزو توم.

                                                                     يمكدددداروأللن ددددمرزنربصددددمرم دددد رزإل شددددملءرق رت ددددتف  روددددارقم ددددملورهددددذزرزوةددددمللة ،رللددددىرق ر - 1

ر م ملوه. ر        تا لراب 
ح
        لدملءرز لن مرزن تف  ارتفةمل
ح
                          

                                                                       تحدددد أرأمددددملئقرتس  ددددقرهددددذهرزنددددملأارلمرسددددةوريتبددددذر دددد روج ددددسرزوددددةاازءرلدددددملءرللددددىرزم دددد ز ر - 4

                                                                        تاازءرز كدددددد مللرزواملودددددددمرتزودةدددددددترتزو يئدددددددمرتزوشدددددد ت رزالجتمملل دددددددمرتزوسملمدددددددمرتزن دددددددملهر اددددددد ر

                                  وةزفةمرزنج سرز للىرو تدر مرزن   .

 

                                الغرامات املاليةالغرامات املالية                                   ومين مذ  سديد  ومين مذ  سديد                 إعفاس محإعفاس مح                    والستون:والستون:                  السابعةالسابعة            املادة املادة 

لصةاارزستثدملئ م،رتنرارتزم ارفةث،ر افؤرجم عرزنح ةو  رزوذيارقو ةزرو ارلةة  همر

ازوةزروسجةل  روا ورت  ي رزو رزوملنرزنملو مرزو  رمكمةزربهمل،روارجم عرزو رزوملنرواررتومل

رتت   مرزنسجةل  روارغ    رمبرزج مروارزوسجا، ملىرزو  دملل   ررقيرلة ركمللترو صملارملى

روألوةل 
 
       ز وارزواملورزو  دمل  رو  م   مرتفةمل
ح
                                 . 

 زنب ازن.ررت   ت  تثنةروارهذزرزإلجرزءرزنح ةوة رلجرور
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                                                                                                إعققادة جدولققة بققرام  التقسققيه ملختلققف الضققرائا والرسققوم إعققادة جدولققة بققرام  التقسققيه ملختلققف الضققرائا والرسققوم                     والسققتون:والسققتون:                  الثامنققةالثامنققة            املققادة املققادة 

                                ة املالية العامةة املالية العامة  يي                                                  الته تحققها وتحصلها مدير الته تحققها وتحصلها مدير 
 

ر م ددددملورزنددددملأار
ح
             بئفدددمل
ح
                                                        ارمددددمللة رزإلجددددرزءزنرزو ددددريب م،رتنددددرارتزمدددد ارت صددددةاارزسددددتثدملئ م،ر ودددد ر  60    

                                                                               ودد تزئررزوتحصدد تر دد رو يريددمرزنملو ددمرزواملوددمرملددملأارج توددمرلددرزوجرزوتة دد ثرنبت دد رزو ددرزئبر

                                                                              تزورسدددةورزو دددد رتحةة دددملرو يريددددمرزنملو دددمرزواملوددددمرتتحصددد  مل،رتزو دددد رتب ددد رزن  فددددة رلدددارت دددد ي ر

                                          رلفدددملذرهدددذزرزوةدددمللة ،ركدددرطرز ريدددتمرتةددد يمرط دددبر                                     قم دددملط ملر ددد رتدددةزاي رزسدددتحةملئة ملرم دددترتدددملاي

                                                                              ملدددملأارزلج تودددمرتت ددد ي رزو فادددمرز تلدددىرملدددمارو  دددمرقمصدددملهملرثئثدددمرقكددد ررودددارتدددملاي رلفدددملذرهدددذزر

                                                                               زوةددمللة ،رتق رالرتتجددملتارف دد ارزوتة دد ثرثددئثرسدددةزنروددارتددملاي رت دد ي رزو فاددمرز تلددى،رتللددىر

   %.  09                                             ق رت ريرللىرزن ملو رزناملأرج تو هملرفملئ ارلما لر

 رممللرومر   أرزن   رقيرم ثروارز م ملطر  روةل ه،رت تحقرز م ملطرزنت ة م،ر 

 %.05تتفر رل يهملرفملئ ارلما لر

 تح أرأمملئقرتس  قرهذهرزنملأا،رلد رزالمت ملء،رلةرزاريص ارلارتايررزنملو م.

 
                          ل رخص البناسل رخص البناس                تمديد مهتمديد مه                                                املادة التاسعة والستون:املادة التاسعة والستون:

رت ر يرل رآبررت صةاارزستثدملئ م،
 
                              بئفمل
ح
رزو  ر     أرسنت  رمململف ت  رجم عراب رزو دملء                                          م  

رتم أرو دمرتزم اراب رزو دملءرزو  رتنته رو   ملر رز سملس مرتزإلململف م،ر ممل زل هترو   مل

 زإلململف مربئلرو ارسدمروارتملاي ر شررهذزرزوةمللة .
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بققققل أ ققققحاب                                 املققققادة السققققبعون:املققققادة السققققبعون: بققققل أ ققققحاب فققققرض  ققققريبة دخققققل مقطوعققققة علققققى بيققققع الطاقققققة مققققذ ق                                                                                                      فققققرض  ققققريبة دخققققل مقطوعققققة علققققى بيققققع الطاقققققة مققققذ ق 

          ائيةائية                            املولدات ال هرناملولدات ال هرن
 

 رزوك ر ملئ رزل مل رزوذيريةةورلب عرزوسملممر
 
فر رملري مروةسةلمرللىروملمبرزنةو

 
                                        ت

 
                              

ُ
 

رللىركترر51,111ملىرزلجم ةاروة زاهملر
 
        ل.لر)بم ة رقو رو  ارو دملل م(رسدةيمل
ح
                                  KVAوارر

 طملممرهذزرزنةو .

مدعرل  هرايملأارم م هملرللىر برهذهرزو ري مرقيرمةة رممللةل مروصملمبرزنةو ،رتي 
 
                                            ُ                           الرترت
 
     

برل  هرزالو ازورلملوت ا  ارزنح أاروارز  ت رزوسملممروده،رتيتةج                                                                             مل رزوذيار  تجر 

ر رزوسملمم رميرزأزتهرتازاا روا رو تلايت رزوةملل م رز ل ملء روا رزو ري م رتتات  رهذه تزن مله،

 زل ململامرو  ري م.

رودمةذجربمل ر
 
ر ش ترو  قرتفةمل

 
رسدةيمل رتت  ي همل رزو ري مر             يتمرزوتصريحرلارهذه

ح
               

ح
                                          

نملو م،ربئلرك رركمللة رزوثمل  رواركترلملو،رتبئلرزوش ررزوذيريل رزوش ررت اهرتازاارز

رللىر رتتتةجب ، 
 
رزنةو رزستب زو رلد  رزالستب زو ر   رزوك ر ملئ  رزنةو  رتملع ريتم               زوذي
 
                                                         

رزو ريب مر رزإلجرزءزن رممللة  رل يهمل رل  رزو   رزو رزوملن رتزوت  ي ، رزوتصريح زوتأب  ر  

 لملون  مرو  ري مرللىرز ا مل .ر

 
 
 بئفمل
ح
رر     ريتمرزوتصريحرتت  ي رزورسمرلارزواملو رقلئه رتاأر  رزوفةرا رو  مرر9102نمل   

 .10/09/9102قمصملهملر

 زورزو   يملنركملفمرلإجرزءروسجركملوترإلمصملءرجم عرزنةو زنرزوك ر ملئ مرزن تب ومر
 
                                                                         ت
ُ
 

  روجمللرل عرزوسملممرملمارلسملم ملرزو   ي،رتملئغرلتملئجرهذزرزإلمصملءرملىرتازاارزنملو مر  ر

رو   رقمصملهمل ريتمر10/09/9102م ر  ر ملئ   
 
روةو ركت رلا رزنملو م رتازاا رلإلئغ  زو

 
رت ر ممل ،              

 
                                

ُ
       

رتذوكر رفصت، ركت ر همليم ريل  رزوش ررزوذي ربئل رأتايم رلصةاا
 
رو تة ئ                                                    زستب زوه
ح
               

رو  مل رتفص ل رتح أهرتازاارزنملو م.
 
                                 زستدملأز
ح
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة

 

            20152015  //    1111  //  55            تققاريخ تققاريخ         ,,,,                              مققذ القققانون رقققم مققذ القققانون رقققم         5,5,    ة ة                      عققديل املققاد عققديل املققاد  رر                السققبعون:السققبعون:                    الحاديققة و الحاديققة و             املققادة املققادة 

    ((        20152015                                                                            )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

 

اددددددد لرزندددددددملأار
ُ
          ت
ُ
                          )زنةزالدددددددمرزواملودددددددمرتزنةزالدددددددملنر ر    9107 /  00 / 1      تدددددددملاي ر ر  66               ودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر ر  57 

                 (روتص حركملوتملل :    9107            زنسنةمرواملور
 

ة دددددثرزوددددد ية رر  . 0
ُ
            ت
ُ
               مل  رللدددددىرزو تودددددمر                                   زنتةج دددددمرو صدددددد ت رزودددددةطن رو  دددددممل رزالجتمددددد ر    كافقققققة 

ُ           قم ددملطرسدددةيمروت ددملتيمرللددىرق رُ  دد أرزوة ددثر ر ا          ،رللددىرلشددر     9108                  و مليددمر همليددمرزواددملور                            

                                        ،روددددعرتجددددةبرت دددد ي رزنتةج ددددملنرزنملو ددددمرو صددددد ت ر    9102                         ز تلرم ددددتر همليددددمركدددد ررقي ددددةلر

  .    9102                   رزنةزالمرو املور ر                             زوةطن رو  ممل رزإلجتممل  رزنرو ا
 

                                  ايروادد لرزوفملئدد ارللددىرسددد زنرزل زيدددمر                                       ت  تددبرللددىرزودد ية رزنة ددسمرفملئدد ارسدددةيمرتددةز  . 9

         ن ارسدم.

 

                                                                                                  تحديققد سقققف املبقققالغ املدفوعققة للقضققاة لققققاس خققدما  م  قققيتحديققد سقققف املبقققالغ املدفوعققة للقضققاة لققققاس خققدما  م  قققي  رر                  والسقققبعون:والسقققبعون:                  الثانيققةالثانيققة            املققادة املققادة 

              العامةالعامة                  اإلداراتاإلدارات
 

                                                                      يحددد أرسدددة روجمددددة رزن دددملو رزوشددد ريمرزو دددد رتددد فعرو ة دددملار  دددد النرقتادددملبرلدددارزل دددد وملنر

                          زنرتوددددددملركددددددمللهرلح ددددددبرزوةددددددةزل  ر                                              زو دددددد ريةدددددد وة هملروددددددلأزازنرتزن س ددددددملنرزواملوددددددمركملستشددددددملا 

                                                      زنرل مرزإلجرزءرلثئثمرقملاملةرزلن رز أ ؤروألجةار ح رقم  ة.
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                                                                                                      إجقازة فقت  اعتمقادات وتحويقل القوفر اإل قا ي لققد  اإلدارات إجقازة فقت  اعتمقادات وتحويقل القوفر اإل قا ي لققد  اإلدارات   رر                  والسقبعون:والسقبعون:                  الثالثقةالثالثقة            املقادة املقادة 

                                        ذات املوازنات امللحقةذات املوازنات امللحقة

 
     رزأقر                                                                     ات دددددد رزوددددددةفررزلنملوددددددتر دددددد ركددددددتروةزالددددددمروسنةددددددمر ادددددد رممفددددددمللرم ددددددمللمل هملرزو دددددددةيم،رميدددددد  

                 و مةزالمرزواملوم.

                                                                   يحددددددةلرزوددددددةفررلمةجدددددددبرقوددددددررأفددددددعريصددددددد اهرزنحت ددددددبرزنر ددددددزيرو مةزالدددددددمرزنسنةددددددمروصدددددددمللجر  

         زل زيدم.

 

            تقققققققققاريخ تقققققققققاريخ         ,,,,                                  ن مقققققققققذ الققققققققققانون رققققققققققم ن مقققققققققذ الققققققققققانون رققققققققققم                                    عقققققققققديل املقققققققققادة السقققققققققتي عقققققققققديل املقققققققققادة السقققققققققتي  رر                  والسقققققققققبعون:والسقققققققققبعون:                  الرابعقققققققققةالرابعقققققققققة            املقققققققققادة املقققققققققادة 

          ((        20152015                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام             20152015  //    1111  //  55
 

               )مددمللة رزنةزالددمر ر    9107 /  00 / 1      تددملاي ر ر  66                  روددارزوةددمللة رامددمر         ملأارزو ددت      وددارزندد ر 0            ادد لرزو ددد ر

                     (رلح اريص حركملوتملل :    9107                             زواملومرتزنةزالملنرزنسنةمرواملور
 

  : 1      البند 

                    كدددمللة رز تلرودددارزو ددددمر ر  10                                                     ت غدددىرزلتمدددملأزنرزلجدددزءرز تلرودددارزنةزالدددمرزو ددد رودددمرتاةددد رم دددةر

   م.                                               لملستثدملءرزاللتمملأزنرزواملئ ارنبصصملنرزل زيدمرزواملو

 

            تققققققققققققاريخ تققققققققققققاريخ         5959                              مققققققققققققذ القققققققققققققانون رقققققققققققققم مققققققققققققذ القققققققققققققانون رقققققققققققققم         ,4,4                         عققققققققققققديل املققققققققققققادة  عققققققققققققديل املققققققققققققادة   رر  ::                  والسققققققققققققبعون والسققققققققققققبعون                   الخامسققققققققققققةالخامسققققققققققققة            املققققققققققققادة املققققققققققققادة 

    ((        ,201,201                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام             ,201,201  //  44  //    ,1,1
 

                      )مدددددددددمللة رزنةزالدددددددددمرزواملوددددددددددمر ر    9108 / 4 /  08      تدددددددددملاي ر ر  72               ودددددددددارزوةدددددددددمللة رامدددددددددمر ر  46           تاددددددددد لرزندددددددددملأار

                     (رلح ارتص حر مملريل :    9108                      تزنةزالملنرزنسنةمرواملور
 

ر ير ج
ح
    بئفددددمل
ح
                                                            لدددد رآبددددر،رالريجددددةارلةددددترزاللتمددددملأزنرزنبصصددددمرورتزتددددبرزنددددة ف  رزودددد زئم  ر    

               تتاةي دددملنرزودةدددتر ر                                                            تزنددد مت  رتاتزتدددبرزنتاملمددد يارتقجدددةارز جدددرزءرتزنتادددملو   رتزن تشدددملايا

                                                وزيدددددملأارزاللتمدددددملأزنرزواملئددددد ارو م ملفدددددآنرتزوتاةي دددددملنرلدددددار                         زن مدددددترتزوتاةي دددددملنرزنبت فدددددمر

               ،رغ دد رقلددهريجددةار                        العامققة علققى إخققتل  أنواعهققا ر             ارات وامل سسققات       ققي اإلد               ز لمددمللرزإلملددملف مر

                                              وملرل  رزن ملفآنرتزوتاةي ملنرلارز لممللرزإلململف مج. ر        زودةتر  



69 

                                                  ودمجهققا باملوازنققة العامققة،ودمجهققا باملوازنققة العامققة،                                                        إلغققاس جميققع املوازنققات امللحقققةإلغققاس جميققع املوازنققات امللحقققة                      والسققبعون:والسققبعون:                  السادسققةالسادسققة            املققادة املققادة 

              ن   ققاه ن   ققاه   يي          املختصققاملختصقق    ن ن   يي                ن واملحليققن واملحليقق  يي                ن املربقق ين املربقق ي  يي                                                وإلغققاس جميققع وظققائف املحتسققبوإلغققاس جميققع وظققائف املحتسققب

                              وازنات امللحقة:وازنات امللحقة:    املامل
 

                                                                        ت غددددددىرجم ددددددعرزنةزالددددددملنرزنسنةددددددمرتتدددددد وجرلملنةزالددددددمرزواملوددددددمرتيس ددددددقرل يهددددددملرقم ددددددملورمددددددمللة ر ر-  قر

                                                 زنحملس مرزوامةو م،رتي غىركترل روبملو رو ذزرزو د .ر
 

    ذزنر                                                    زنحت ددددددبرزنر ددددددزيرترزنحت ددددددبرزنحلدددددد ر دددددد ركملفددددددمرزإلأزازنرزواملوددددددمر      ددددددملئ ر       ت غددددددىرت  ر- ب

   وددددددار ر   069 ت ر   060                        زندصددددددة رل يهددددددملر دددددد رزنددددددملأت  ر ر  ا                ت دددددد رمأزاارزلجمددددددمل ر               زنةزالددددددملنرزنسنةددددددم

                        ممللة رزنحملس مرزوامةو م.
 

روددددداروةزالدددددمرزوادددددملور ر- ج
ح
                  امدددددتربهدددددذزرزودددددد رزلت دددددملاز
ح
                           ،رللدددددىرق ررتحددددد أرأمدددددملئقرتس  دددددقر    9190                      

                                                                          زو دددد ياررجقجرترجبجرقلدددئهرلمةجدددبرورزسددد مرتتبدددذر ددد روج دددسرزودددةاازءرلددددملءرللدددىرزم ددد ز ر

  .    9191 / 1 /  10                           تايررزنملو مر  رو  مرقمصملهملر

 

                                                                                                  إيقققداع أمقققوال املوازنقققات امللحققققة  قققي حسقققاب الخ ينقققة لقققد إيقققداع أمقققوال املوازنقققات امللحققققة  قققي حسقققاب الخ ينقققة لقققد   رر                  والسقققبعون:والسقققبعون:                  السقققابعةالسقققابعة            املقققادة املقققادة 

                      مصر  لبنانمصر  لبنان

     

ر م دددددددملورزندددددددملأارزوثملوثدددددددمرودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر
ح
                                    بئفدددددددمل
ح
 ر    0287 /  00 /  90              زوصدددددددملأارلتدددددددملاي ر ر  87 /  42    

         نرزواملوددددمر ز                                                                 زنتا ددددقرلتادددد يتر ادددد رقم ددددملورمددددمللة رزنحملسدددد مرزوامةو ددددم،رتددددةأ رقوددددةزلرزإلأزا 

                                     سنةمر  رم ملبرزل زيدمرو  روصرةرو دمل .               ذزنرزنةزالملنرزن

رللىرزم  ز رتايرر                                                           ح                 تح أرقوةلرتس  قرهذهرزنملأارلمرسةوريتبذر  روج سرزوةاازءرلدملء 

 .زنملو مرتزوةايررزنبت 

رواروةزالمرزواملور
 
امتربهذزرزود رزلت ملاز                    
ح
                      ُ9190. 
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      ت ت                                                                           تجميد اإلحالة على التقاعد ملدة الا سنواتجميد اإلحالة على التقاعد ملدة الا سنوا  رر  ::                  والسبعون والسبعون                   الثامنةالثامنة            املادة املادة 

ر يرلدددد ربددددمل رقترلددددملو
ح
                 بئفدددمل
ح
               دددد روددددملربددددئرمملوددددمر ر–                              تجمدددد رط  ددددملنرزإلمملوددددمرللددددىرزوتةمللدددد ر ر  ،ر    

        تزلنددملالنر ر               وددارلرددملورزنددة ف   ر  12 ر     زنددملأا      قم دملور                                        ل دةغرزو ددارزوةمللةل ددمرتزلنددملالنرزو دد رترلملهددملر

 ر  57                      لملون دد مرو  دد ملطرتزنددملأار ر 1 ت ر 9        زو ددد ز ر ر  50                                       زو دد ريرلملهددملرمددمللة رزودد فمل رزوددةطن ،رزنددملأار

                                         ن ارثئثرسدةزنروارتملاي رلفملذرهذزرزوةمللة . ر                       لملون  مرو رت ملءرتز فرزأ ر 6 ت ر 4        زو د ز ر

 

 .  تثنةروارهذهرز م ملو،رزو  كرزوة ملئ ،رتزو  ملطروارات مرلة  رتوملرفة ر

 

                                                                                تنظققققققققققيم التطويققققققققققع  ققققققققققي األسققققققققققلك العسقققققققققق رية واألمنيققققققققققة تنظققققققققققيم التطويققققققققققع  ققققققققققي األسققققققققققلك العسقققققققققق رية واألمنيققققققققققة                       والسققققققققققبعون:والسققققققققققبعون:                  التاسققققققققققعةالتاسققققققققققعة            املققققققققققادة املققققققققققادة 

                            واالمتيازاتواالمتيازات

  

 دددددزورزلن ةودددددمربدددددئلرو  دددددمرسدددددتمرقكددددد رروددددد
ُ
                               ت
ُ
                                         ارتدددددملاي رلفدددددملذرهدددددذزرزوةدددددمللة رلإوددددد زاررزنرزسددددد مر 

                                     تزوةرزازنرزوئاومرإللملأارزودررررلدددر:

                                                                  زلتمدددددملأرقسدددددسرج يددددد ارو تسة دددددعرتفدددددقرزن دددددملورزن ل دددددمرتزوا دددددكريمرأزبدددددتركدددددترو س دددددمر -

                 ل كريمرقترقود م.

                                                                    تبصددددددد  رزو ددددددد ملازنرتقامدددددددملورزو دددددددملت رزل  ةيدددددددمرتزوثمللتدددددددمرت م دددددددملنرزنحرتمدددددددملن،رو  دددددددد ر -

                    زالستب زورزوا كري.رددر

                                                         يرز ىر  رململأارزودرررزوتبف  روارزإللفمل رملىرزلن رز م  ة.ردد

 

                                                                                                      وقف التوظيف والتعاقد  ي اإلدارات وامل سسات العامةوقف التوظيف والتعاقد  ي اإلدارات وامل سسات العامة  رر  ::                  الثمانون الثمانون             املادة املادة 

                                                                            ت  دددداورزلن ةوددددمرلددددإجرزءروسددددجرت  فدددد ركددددملوتر دددد رمأزازنرزو توددددمركملفددددم،رتو س ددددمل هملرزواملوددددمر

                     تكدددترزن س دددملنرتزن دددم ملنر ر                                                 توصدددمللن ملرتوددددملأية ملرزن دددتة مرتوجدددملوسرزإلأزازنرتزنجدددملوس

روددددارزو توددددم،رتوسدددجرزنئكددددملنرزنشدددد ةومرتزوشدددملغرا،رتتملددددعرا يددددمر
ح
رقترك  دددمل

ح
                                                    زو ددد رتمددددةلرجزئ ددددمل

ح
        

ح
               

                                                                       وت ملو ددمرلصددريمرلملوتاددملت روددعرو س ددملنرزستشددملايمروتبصصددمرتو س ددملنرزو توددمرزواملوددمر

                                                                          زو دددد رتانددددةر شدددد ت رزنددددة ف  ر)وج ددددسرزل  وددددمرزن ل ددددم،رتزوتفتدددديشرزنر ددددزي(رللددددىرق رت  دددد ر

                    لدهرو مج سرزود مل  . ر     س م
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ر يرلدد رآبددر،رتملددىرمدد  رزل هددملءرلم  ددمرزنسددجرزنددذكةاارقلددئه،ر
ح
                                                     بئفددمل
ح
دد     

 
 تةم
 
          جم ددعرمددملالنر ر   

                                                                            زوتة  دددد رتزوتاملمدددد رزلج يدددد ر ددددد رزإلأزازنرتزن س ددددملنرزواملوددددمرلمدددددملرفيهددددملرزوةسددددمل رزوتا   ددددد ر

                                                                    تزوا دددددددكريرتز ونددددددد رلمبت ددددددد رت دددددددم ملتهرتزبتصملودددددددملتهرتحدددددددترزوت دددددددم ملنركملفدددددددم:رتاملمددددددد ،ر

                                           زإللفددمل رملدددمارمدد تأرزاللتمدددملأزنرزنبصصددمرو دددترمأزاار                      كدددرزءربدد وملن،ر)لملسدددتثدملءر       و ددملتو،ر

 
ح
أرسددددةيمل  تزواةدددةأرزو دددد رتجدددد  
ح
                                                        (رقتروددددملركددددمللهر دددد رزوةسدددمل رزواددددملورلمددددملرفيهدددملرلم  ددددمرزوتسة ددددعرلدددد لر                        

                     زنحملو  رللىرزوتةملل .

                                                                               دددددتثنةرودددددارقم دددددملورزوفةدددددرارزوثملل دددددمرزوة دددددملارتقسدددددملتذارزلجملوادددددمرزو  دملل دددددمرتوة فدددددةرزوفئدددددمر

                                                                ا سددددددملءرتقل ددددددملءروجددددددملوسرمأزاارزو  ئددددددملنرتزن س ددددددملنرزواملوددددددم،رتتثب ددددددتروتسددددددة  ر        ز تلددددددىرت 

              زو فمل رزن   .

ر                                                                يحفارمقرزودملجن  ر  رزن ملايملنرتزالوتحمللملنرزو  رقجرزهملروج سرزل  وم            ح زن ل دددددددددمرلددددددددددملءح

  .                          لتا  نهمر  رزإلأزازنرزناد م ر                                               للىرمرزاروج سرزوةاازءرتقل دترلتملئج ملرم برز وةل 

 

 

                                                                                      و قققققع حقققققد أق ققققق   لتعويضقققققات ومللحققققققات الرواتقققققا التققققققه و قققققع حقققققد أق ققققق   لتعويضقققققات ومللحققققققات الرواتقققققا التققققققه   رر                  الثمقققققانون:الثمقققققانون:                    الحاديقققققة و الحاديقققققة و             املقققققادة املقققققادة 

                                                                                                مة ققققققققا العققققققققاملون  ققققققققي اإلدارات العامققققققققة وامل سسققققققققات العامققققققققة مة ققققققققا العققققققققاملون  ققققققققي اإلدارات العامققققققققة وامل سسققققققققات العامققققققققة                 يسققققققققتفيديسققققققققتفيد

                                                                                                          واملجالس والصنادي  والهيتات والقطاعات واملراف  العامة واملجالس والصنادي  والهيتات والقطاعات واملراف  العامة 
 

ر يرلددد رآبدددررلدددملورقتربدددمل ،رالريجدددةارق ريزيددد روجمدددة رزوتاةي دددملنرتوسنةدددملنر - 0
ح
                                                              بئفدددمل
ح
    

ركدددمل رلةل
ح
        زورتزتدددبرقيدددمل
ح
                                                         دددملرقترت دددم  هملرقتروصددد اهملرزن فةلدددمرودددارزندددمللرزوادددملور)لجدددمل رللدددىر           

                       زن س دددملنرتزنرزفدددقرزواملودددمر ر                                                زبدددتئةرقلةزل دددمل،رو ملفدددآن،رلملئددد زنرزلج دددملارتزنئمةددد  ر ددد 

                                                                      زالسدددتثمملايم،رتادددةي رزوتمث ددددت،رتادددةي رزوةكملودددم،رزوتاةي ددددملنرتزنبصصدددملنر دددد رمأزاار

            تادددددددةي رقلمدددددددمللر ر ، ر            مصددددددد رزو رزودددددددملن ر ،                        لملسدددددددتثدملءرزلنصددددددد رودددددددارزن دددددددمل   ر       زلجمدددددددملا 

                                                                  مملدددددملف م،راتزتدددددبرملندددددمل ،رتادددددةي رواملودددددت،رقجدددددةاروادددددملوئن،رتادددددةي رقلمدددددمللرو   دددددم،ر

                                                                     لدد لرتصدددن حرتورزم ددمرزالوتحمللدددملن،رلددد لرزاللتبمللددملن،راسدددةوربدد وملن،رقكددد ررمملدددملف م،ر

                                                                       ودحددددمرملتددددملج،رمصددددمرقا ددددمل ،رتةا ددددعرقلصدددد مرقا ددددمل ،...(ربددددئلرسدددددمروملو ددددمرتزمدددد ا،رللددددىر

                                       زو دددددمرلف دددد ملرلملسددددتثدملءرزوفد دددد  رتزندددددملت   ر                              %رودددداروجمددددة رزورتزتددددبرز سملسدددد مر دددد ر  75

                                                                             زواددملو   ر دد رزن يريددمرزواملوددمرو س دد ز رزندد   رتذوددكرلندد  روددتءرزنرز ددزرزوشددملغرار دد رهددذهر

         زن يريم.
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                                                                       تس ددددقرقم ددددملورهددددذهرزنددددملأارللددددىرجم ددددعرزواددددملو   ر دددد رزوةسمللددددملنرتزنرزفددددقرزواملوددددمرو مددددملر

     فيهدددملر    بمقققا  ر            ل ملفدددمرقسدددئ  مل ر                                                 كمللدددترودددف همرللدددىرسدددب ترزنثدددمللرالرزلنصدددرر)زإلأزازنرزواملودددم

                               ،روة فدددددةرزو ددددد كرزل دددددملا  ر اددددد رب دددددة ر                                  زوتفتددددديشرزنر دددددزيرتوج دددددسرزل  ودددددمرزن ل دددددم

                                                                      اتزتدددوهمرو م ددددمللفمر مددددملرترلملهددددملرقم ددددملورزالغ دددد زبروبصصددددملنرزنفتدددد  رتقودددددملءرزوفتددددة ر

                                                                تا سدددددددملءرزنجدددددددملوسرتكددددددد  رلةدددددددترزوسملئفدددددددمرزو اايدددددددم،رزنج دددددددسرزو سدددددددتةاي،رزوة دددددددملا،ر

                                      تزتحددددددددملأرزو  دددددددد يملن،رزن س ددددددددملنرزواملوددددددددمرل ملفددددددددمر ر                           وة فددددددددةروج ددددددددسرزودددددددددةزب،رزو  دددددددد يملن

                            ل ددددددم،رزنصددددددمللجرزن ددددددتة م،رزنحددددددمل مر                                           قلةزل دددددمل،رزن تشددددددف ملنرزلن ةو ددددددم،رزلجملواددددددمرزو  دمل

                                                                تزنذه  ددم،روج ددسرزإللمددملءرتز لمددملارتوج ددسرزلجدددةبرت ددملق رزنجددملوس،رزو  ئددمر ر       الشققرعية

             دددر،رت فزيدددة ر                                                              زوا  ددملرولغملثدددمرتكملفددمرزو  ئدددملنرزواملودددم،رزنكتددبرزوتدف دددذيرو مشددرت رز ب

                                                                          و دددمل ،رزو  ئددملنرزودمل مددم،رقتج دد ت،رجم ددعرزوصدددملأيق،رزوشددركملنرزوةطد ددم،رمأزاارمصددرر

                                                                            زوت دد رتزوتن ددمل ،رزهددرزءزنرزلن ددةب،رمأزاارتزسددتثمملارورفددأرل دد تن،رزندددملطقرزالمتصددملأيمر

                 سددةز رزنملو دددم،...(ر                                                        زل ملوددم،رلةاوددمرل ددد تن،رزن س ددملنرذزنرزندفادددمرزواملوددم،ره ئدددمرز  

                                                 شدددددددددملا عرزندبثةدددددددددمرلدددددددددارتازاارزوشددددددددد ت رزالجتمملل دددددددددمرتزنشدددددددددملا عر  زن ر              ت دددددددددذوكرو دددددددددتب وة 

                                                                       زنشددددد   مرودددددعرزلجما دددددملنرتزو  ئدددددملنرز ه  دددددمرتورز دددددزرزل ددددد وملنرزإللمملئ دددددمرتزالجتمملل دددددمر

                                  تزنتاملم ت رلمةجبرلةةأرمجملاارب وم.
 

                                                                       مدددددملرالريجدددددةار ددددد روس دددددقرز مدددددةزلرق ريزيددددد رزورزتدددددبرز سمل ددددد  رزنددددد فة رودددددارزندددددمللرزوادددددملور

،رلدددار                  و ادددملو   ر ددد رزوةسمللددد
ح
     ملنرتزنرزفدددقرزواملودددمرو مدددملركمللدددترودددف همرتزندددذكةايارسدددمللةمل
ح
                                                 

                                                              ملدددا رزلنددد رز أ دددؤروألجدددةارتيمكدددار ددد رمدددملالنربملودددمرتجدددملتارهدددذزرزو دددة رلةدددرزار ر  91

         زوةاازء. ر       واروج س

                                                                          دتثنةرودارقم ددملورهدذهرزنددملأارودملريتا ددقرلملنصدرةرزنر ددزيرزودذيريب ددعروةدمللة رزودةدد ر

          تزوت    .
 

                                                  تاةي دددملنرزاللتةدددمللرملدددىرزل دددملاجرتلفةدددملنرزودةدددترتزاللتةدددملل،ر                      الريددد بتر ددد رهدددذهرزنسنةدددملنر ر- 9 ر

                                                                  تزوتاةي ملنرزواملئ  مرتقجةارسمللملنرزوت ا سربملاجرقتمملنرزو تزورزورس  .

                                                             يةتسعروصمللجرزل زيدمروارزن مل  رو  رمأزاارزلجمملا رم ترتةا ا مل: ر- 1

                                    %روارزلنص رزو  رالرتتجملتاربم   رمصم. 1 9        مر ر-

رتثمدددملل  ر                   %رودددارزلنصدد رزو ددد رتز  1 1     ت دد مر ر-
ح
         يدد رللدددىربم دد  رمصدددمرتالرتتجددملتاربم دددمل
ح
                               

     مصم.

رتثمملل  رمصم. 1 4        مر ر-
ح
             %روارزلنص رزو  رتتجملتاربم مل
ح
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                                                                                فققققققققرض اقتطققققققققاع شققققققققهرم علققققققققى رواتققققققققا ومعاشققققققققات تقاعققققققققد فققققققققرض اقتطققققققققاع شققققققققهرم علققققققققى رواتققققققققا ومعاشققققققققات تقاعققققققققد   رر                    والثمققققققققانون:والثمققققققققانون:                  الثانيققققققققةالثانيققققققققة            املققققققققادة املققققققققادة 

                                                          االستشفاس واملساعدات االجتماعيةاالستشفاس واملساعدات االجتماعية                              ل وم الطبابة و ل وم الطبابة و                       العس ريينالعس ريين

 

                                الخاصة بالعس ريين بمختلقف أسقلبهم                                      يقتطع مذ أساس رواتا ومعاشات التقاعد

    ,16     نسقققبة 
ً
 % )واحققققد ونصققققف باملائقققة( مققققذ الراتققققا أو املعقققاا التقاعققققدم وي خققققا إيققققرادا
ً
                                                             

                                                                      للخ ينقققة بقققدل االسقققتفادة مقققذ الطبابقققة واالستشقققفاس واملسقققاعدات االجتماعيقققة ويسقققتث   

                                                                    مققذ  قققاا االقتطققاع املسقققتفيدون مققذ معاشقققات تقاعققد شقققهداس الجققيش والققققو  األمنيقققة

         مقققققذ ققققققانون     ,,                                                      وققققققون وذوو األصقققققابات الحرنيقققققة مقققققة م بمقققققا حقققققدد  ا أحكقققققام املقققققادة     واملع

               الدفاع الوط ه.

 

      مم                                          مققذ املرسققوم االشققترا ي رقققمققذ املرسققوم االشققترا ي رققق        ,5,5                  مققذ املققادة مققذ املققادة       11                           عققديل الفقققرة  عققديل الفقققرة   رر                    والثمققانون:والثمققانون:                  الثالثققةالثالثققة            املققادة املققادة 

                  و عديلتهو عديلته            19,919,9  //  ,,  //    1212            تاريخ تاريخ           112112
 

 ر    0252 / 6 /  09   ي ر    تدددددملا  ر   009                       ودددددارزنرسدددددةورزالكددددد  ز  رامدددددمر ر  15         ودددددارزندددددملأار ر 0            تاددددد لرزوفةدددددرار ر- 0

                             تتا يئته،رلح ارتص حر مملريل :

                                                                يحددددقرو مة دددد ر ادددد رزلة ددددملءرسدددددمرللددددىرتا يددددده،رت دددد ركددددترسدددددمرالمةددددمرية دددديهملر دددد ر ر- 0 ج

.ر
ح
  زل  ودمرزوفا  ددم،رق ر  ددتف  روددارمجدملاارسدددةيمرلرزتددبركملوددترند اربم ددمرلشددرريةوددمل
ح
                                                                     

                         سدةزنروارزل  ومرزوفا  م. ر 5                          تي ملةرملىرهذهرزن اريةوركتر

                                                  ة فة رزوذيار  تف  ت روارزواسترزوة ملئ مرتزن اس مج.                 ت  تثنةروارذوكرزن

روارزواملور - 9
ح
           امتربهذهرزنملأارزلت ملاز
ح
                       9191    .  
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                                                                                  الجمققع بقين املعقاا التقاعقدم وأم مبلقغ شققهرم الجمققع بقين املعقاا التقاعقدم وأم مبلقغ شققهرم                 تجقاوز تجقاوز         عقدم عقدم   رر                    والثمقانون:والثمقانون:                  الرابعقةالرابعقة            املقادة املقادة 

                              عشققققريذ  ققققعف الحققققد عشققققريذ  ققققعف الحققققد                                                                             مهمققققا كانقققق   سققققميته مققققدفوع مققققذ املققققال العققققاممهمققققا كانقققق   سققققميته مققققدفوع مققققذ املققققال العققققام

                          األدنا لألجور األدنا لألجور 

 
ر يرلدددددد ر

ح
       بئفددددددمل
ح
                             لم ددددددملورمستشدددددددملايمرقترزوتدددددد ا سر ددددددد ر ر       زوت   ددددددد                     لدددددددملورقتربددددددمل ،رت ددددددد رمددددددمللر    

                                                                               زلجملوادددددمرزو  دملل دددددمرقترزوة دددددملئ رزوفد دددددمر ددددد رزن يريدددددمرزواملودددددمرو س ددددد ز رزنددددد   رزو ددددد رتحتدددددملجر

                                                                           وددددذتيرزل  دددد اروددددارزنتةمللددددد يارلندددد  روددددتءرزنرز ددددزرزوشدددددملغرارقترزوة ددددملئ رزو دددد ريج ددددارلصددددد ملر

رتقير ر                                        زوةدددددددمللة  رزوت دددددددم مرودددددددارزنتةمللددددددد يا،رودددددددارم دددددددترودددددددا رتةمللددددددد ي                               دددددددتحقرودددددددهروادددددددملش 

ر
ح
 وبصصملن،رالريجةارق ريتجملتاروجمة رزن ملو رزنة ةملمرك ريمل
ح
                ملا رزلن رزالأ ؤ. ر  91                                                   

 
     

                                                                مققذ مشقققروع القققانون الصققادر باملرسقققوم مققذ مشقققروع القققانون الصققادر باملرسقققوم         2,2,                         عقققديل املققادة  عقققديل املققادة   رر                    والثمققانون:والثمققانون:                  الخامسققةالخامسققة            املققادة املققادة 

                                                                    و عديلته )قانون املحاسبة العمومية(و عديلته )قانون املحاسبة العمومية(            19,519,5  //    1212  //    5050            تاريخ تاريخ               149,9149,9
  

 ر    0261 /  09 /  11      تدددددددملاي ر ر     04262                                وددددددداروشدددددددرت رزوةدددددددمللة رزوصدددددددملأارلملنرسدددددددةور ر  59           تاددددددد لرزندددددددملأار

                                                      تتا يئتهر)ممللة رزنحملس مرزوامةو م(،رلح ارتص حر مملريل :

رللدددىرزم ددد ز رزودددةايررزنبدددت رتتايدددررزنملو دددمرزو  دددملنرزودة يدددمر - 0                      ح                                                     تة دددترلمرسدددةوريصددد ارلددددملءح

         م م هددددملرالر                                                                تزوا ن دددمرزو دددد ريةدددد و ملرو  توددددمرز  ددد مل رزنادةيددددة رتزلنة ة ددددة رمذزركمللددددتر

              و  ارو دملل م. ر           951.111.111       تتجملتار

                                                                         تة ددددترلمرسددددةوريتبددددذر دددد روج ددددسرزوددددةاازءرزو  ددددملنرزودة يددددمرت/قترزوا ن ددددمرزو دددد ريةدددد و ملر - 9

 ر           951.111.111                                                         و  توددددمرز  ددددد مل رزنادةيدددددة رتزلنة ة ددددة رمذزركمللدددددترم م هدددددملرتتجدددددملتار

              و  ارو دملل م.

                       ةزاأزنرودددارزنةزالدددمرتمذزر                                                       تة ددد رزو  دددملنرزودة يدددمرزودددةزاأاروس زيددددمرزو  دملل دددمر ددد رم دددمرزوددد - 1

روألودةلرزلتمدملأزنرلة م هدملر د ر
ح
                           كمللترو دذهرزو  دملنرتج دمرزلفدمل روا ددمرفتحدترو دملرتفةدمل
ح
                                               

             م مرزودفةملن.

رلملو  ددملنرزندددةهرلنهددملر دد رزو ددد يار) - 4
ح
رفصدد  مل

ح
                                تادد رتازاارزنملو ددمرجدد تال

ح
      

ح
               (رتزوددةزاأارملددىر 9    (رت) 0                     

                                                 زل زيدمرزو  دملل مرتترفاهرملىروج سرزوةاازءروئطئ .
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                                                                                                وقف العمل بتوزيع أنصبة األرناح والرواتا اإل افية وقف العمل بتوزيع أنصبة األرناح والرواتا اإل افية   رر                    والثمانون:والثمانون:                  السادسةالسادسة              املادةاملادة

ر دد ر
ح
ر يرلدد رلددملورقتربددمل ،ريةمدد رزوامددترلملورتزتددبرزو دد رتزيدد رلددارزثندد رلشددرركدد رز

ح
    بئفددمل

ح
                                                                 

ح
    

ركمللددددترت ددددم  هملرقترلةل ددددملر)ودحددددمرملتددددملج،رمصددددمرقا ددددمل ،...(،رت ددددأيرتةا ددددعر لصدددد مر
ح
                                                                     زو دددددمرقيددددمل
ح
         

        ز ا مل .

                                                           ارللددىرزوسجددمل رزن متددمرتوجددملوسرزإلأزاارتزو  ئددملنرزوتةريريددمرتجم ددعر                   تس ددقرقم ددملورهددذهرزنددملأ

                                                                          زوادددددملو   رو مدددددملركمللدددددترودددددف همر ددددد رزن س دددددملنرزواملودددددمركملفدددددمرتزنرزفدددددقرزواملودددددمرزالسدددددتثمملايمر

                                                                              تزنجددملوسرتزوصدددملأيقررتزو  ئددملنرزواملوددمر)للددىرسددب ترزنثددمللرالرزلنصددرره ئددمرقتج دد ت،رمأزاار

                                     تزوتن دددددددمل ،ره ئدددددددمرمسدددددددمل رزو  ددددددد تل،رزو  ئدددددددملنر                                     تزسدددددددتثمملارورفدددددددأرل ددددددد تن،رمأزاارمصدددددددررزوت ددددددد ر

     ...(ر      الحبقققققققوب                                                               زودمل مدددددددم،رزنصدددددددمللجرزن دددددددتة م،رزنصدددددددسنمرزوةطد دددددددمرونهدددددددررزو  سدددددددمل  ،رزهدددددددرزءزنر

                                                     لملستثدملءرزوصد ت رزوةطن رو  ممل رزالجتممل  رتوصرةرو دمل .

          ندددددار  دددددتف  ر                       زوثملودددددارلشددددررتزورز دددددعرلشدددددرر             ازتدددددبرزوشددددد ريار                            ددددتثنةرودددددارقم دددددملورهدددددذهرزنددددملأار

رونهمملرو
ح
        مملو مل
ح
                                                     رزن س ملنرزواملومرزالستثمملايمرتزلج ملنرزنذكةاارقلئه.           زواملو   ر ا     

 

                                             ّ                                             ّ    تحديقد قيمقة مسققا مة الح ومقة عقذ كقل تلميقا م قّجل  ققيتحديقد قيمقة مسققا مة الح ومقة عقذ كقل تلميقا م قّجل  ققي  رر                    والثمقانون:والثمقانون:                  السقابعةالسقابعة            املقادة املقادة 

                                          ملدارس الخاصة املجانيةملدارس الخاصة املجانية  اا
 

تر ددد رزنددد زاسر حددد أرم مدددمرو دددملهممرزلن ةودددمرلددداركدددترت م دددذروسدددج 
ُ
ر يرلددد رآبدددر،رت

ح
                                                    بئفدددمل

ُ
             

ح
    

                                ،رت ددد ركدددترلدددملورأاز ددد  ري  ددده،رلحملودددتر    9191 ر–      9102                  رزوادددملورزو از ددد  ر                زل ملودددمرزنجملل دددمر ددد

                                                                           م دممرزاللتمدملأرزنسندةير دد روةزالدمرزوادملو،رللددىرلد أرزوتئودذارزنسددج   رتفدقرز ودةلر ادد ر

                                                                         زوت م قروارم ترمأزاارزوتفتيشرزنر زير  رهذهرزن زاسر  رهذزرزواملورزو از   .
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          20012001  //      5,05,0                                                  ة العشرون مذ القانون رقم ة العشرون مذ القانون رقم                      عديل املاد عديل املاد  رر                    والثمانون:والثمانون:                  الثامنةالثامنة            املادة املادة 
 

 ر    9110 / 8 /  06      تدددددددملاي ر ر   161                                                  تاددددددد لرزوفةدددددددرارز تلدددددددىرودددددددارزندددددددملأارزواشدددددددرت رودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر

                                                   )تشج عرزالستثمملازنر  رو دمل (رتتا يئته،روتص حركمل ت :

ر م دددملورزندددملأت  ر             املقققادة العشقققرون ج
ح
               :رتس دددقرزنادددملي  رزنحددد أارودددارم دددتروج دددسرزودددةاازءرتفةدددمل
ح
                                              

                                                          سدددددمرلشدددددرارودددددارهدددددذزرزوةدددددمللة ،رللدددددىرزنشدددددملا عرزالسدددددتثمملايمرزوةملئمدددددمر ددددد ر              زوتملسدددددامرتزو ملأ

                                                                             و دددمل رزو دد روددمرت ددتف  روددارزإللفددملءزنرتزوتبف  ددملنرزو دد ريمدح ددملرهددذزرزوةددمللة ،رتذوددكر دد ر

                                                                       مملودمرتةسدد عرزنشددرت رلدارطريددقرمجددرزءرتة  فدملنرج يدد ارتذوددكرلن د مرهددذهرزوتة  فددملنر

                                 ملىرزوتة  فملنرز سملس مر  رزنشرت .

                                                                        س  ددقرزنادملي  رزنشددملارمويهددملرقلدئهرلملون دد مروتةسدد عرزنشدملا عرزالسددتثمملايمرزوةملئمددمر           تحد أرآو ددمرت

رللىرزم  ز رائيسروج سرزوةاازء.                                      ح                              لمةجبرمرزاريص ارلاروج سرزوةاازءرلدملءح

 
                                                                                                      منقققع نققققل وانتقققداب القضقققاة العقققدليين واملقققاليين واإلداريقققين منقققع نققققل وانتقققداب القضقققاة العقققدليين واملقققاليين واإلداريقققين  ر          والثمقققانون:         التاسقققعة       املقققادة

                                                  لعامققققققققققة كافققققققققققة، وإجققققققققققازة إعققققققققققادة لعامققققققققققة كافققققققققققة، وإجققققققققققازة إعققققققققققادة                                                         إلققققققققققى ملكققققققققققات اإلدارات وامل سسققققققققققات اإلققققققققققى ملكققققققققققات اإلدارات وامل سسققققققققققات ا

                                                            مقققققذ ملكقققققات القضقققققاس العقققققدلي واملقققققالي مقققققذ ملكقققققات القضقققققاس العقققققدلي واملقققققالي                           أو املنتقققققدبينأو املنتقققققدبين                                  القضقققققاة املنققققققولينالقضقققققاة املنققققققولين

                                                                                              واإلدارم إلى ملك القضاس الام كانوا منتسبين إليهواإلدارم إلى ملك القضاس الام كانوا منتسبين إليه
 

      تدددددملاي ر ر   005                                        ودددددارزندددددملأارزو دددددمل امرودددددارزنرسدددددةورزالكددددد  ز  رامدددددمر ر 1                      ودددددعرورزلدددددملارقم دددددملورزو دددددد ر

   (،                               تتا يئتهر)م شملءرزوتفتيشرزنر زي  ر    0252 / 6 /  09

                                       وددددداروئكددددد رزوة دددددملءرزواددددد ل رتزندددددملل رملدددددىروئكدددددملنر          تزندتددددد لة ر                      اسدددددؤرزوة دددددملارزندةةودددددة ر - 0

                                                                           زإلأزازنرزواملوددمرقترزنةس ددملنرزواملوددم،رو  ددمرسدددمرت ددريروددارتددملاي رلفددملذرهددذزرزوةددمللة ،ر

                                                                       نمملاسدددددمرمدددددقرزالبت دددددملارلددددد  رزو ةدددددملءر ددددد رزنددددددئ رزودددددذيرلة دددددةزرمو دددددهرقترزوادددددةأارملدددددىروددددددئ ر

      مو ه. ر                         زوة ملءرزوذيركمللةزرودت    

رودددارتةددد يمملنرودددد ت رتاململدددد ر        دددتمرر ر           جم دددعرز مدددةزل    ددد ر - 9
ح
                        زوةملضددد  رلملالسددددتفملأارمصدددرز
ح
                      

رمو ده،رتدتمرقلملأتدد                                            زوة دملا.رت د رمدمللرزبتدملارزوادةأارملدىرودئ رزوة دملءر
ح
                زودذيركدمل رودت د مل
ح
  هر               

رللددددىرزم دددد ز ر                                                              ح            لملو اجددددمرز مددددربرملددددىرازت ددددهرتذوددددكرلمرسددددةوريتبددددذر دددد روج ددددسرزوددددةاازءرلدددددملءح

رللددىرزم دد ز رتايددررزوادد لر دد روددملر ر                          ائدديسروج ددسرزوددةاازءر دد روددملربدد                       ح                             زوة ددملءرزنددملل ،رقترلدددملءح

                   ب رزوة ملءررزوا ل .
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روددددارتددددملاي رلفددددملذرهددددذزرزوةددددمللة ر - 5
ح
ر يرلدددد رآبددددر،ريمدددددعرزلت ددددملاز

ح
                           بئفددددمل

ح
                        

ح
       لةددددترقير          زلتدددد زبرقتر    

روددددددارودددددئ رزوة ددددددملءرزوادددددد ل رقترزندددددملل رملددددددىروئكدددددملنرزإلأزازنرزواملوددددددمرتزن س ددددددملنر    ى                                                                 مدددددمل ى

        زواملوم.

                                      ودددارلردددملوروج دددسركدددةا رزو تودددمرزوصدددملأارلمةجدددبر ر  06    ملأار                         تاددد لرزوفةدددرارزوثملل دددمرودددارزنددد - 4

                                     تتا يئتهرلح ارتص حرللىرزوش ترزوتملل : ر    0275 / 6 /  04      تملاي ر ر     01414           زنرسةوراممر

رودددددارتدددددملاي رزوامدددددتربهدددددذزرزوةدددددمللة رزلتددددد زبرقترلةدددددترقير
ح
ر يرلددددد رآبدددددر،ريمددددددعرزلت دددددملاز

ح
                                              بئفدددددمل

ح
                        

ح
    

رواروئ رزوة ملءرزإلأزايرملىرزإلأزازنرزواملومرتزن س ملنرزوا      ملوم.   ى                                                     ممل ى

 
                                                                                                    تحديقققققققد الحقققققققد األدنقققققققا لعقققققققدد سقققققققنوات الخدمقققققققة التقققققققه تتقققققققي  الحققققققق  تحديقققققققد الحقققققققد األدنقققققققا لعقققققققدد سقققققققنوات الخدمقققققققة التقققققققه تتقققققققي  الحققققققق    رر  ::                التسقققققققعون التسقققققققعون             املقققققققادة املقققققققادة 

                  بالتقاعدبالتقاعد
  

 ُ                                                                        ُيح أرل أرسدةزنرزل  ومرزوفا  مرزو  رتت حرزلنقرلملوتةملل رللىرزوش ترزوتملل :رد

                        لملون  مرو   كرزوا كري:رد -

 91  روار ر
ح
رل ال

ح
    لملومل

ح
    

ح
روألفرزأرتزورت ملء ر  08    

ح
                لملومل
ح
     

 95  روار ر
ح
رل ال

ح
    لملومل

ح
    

ح
رو    ر  91    

ح
     لملومل
ح
   ملط    

 08  روار ر
ح
رل ال

ح
    لملومل

ح
    

ح
رو  ملطرزالبتصمل  ر  05    

ح
              لملومل
ح
     

                                                                        ددد رمدددمللرلدددد ورمو ملل دددمرزسدددتكممللرزندددد ارزوةمللةل دددمرالسدددتحةمل رزناددددملشرزوتةمللددد يرو  ددددةغر

رو د  رب و هم. ر                                    زو ارزوةمللةل مر  تحقرو مرواملشرتةملل ي ر         زوا كري  
ح
              تفةمل
ح
     

 ر       تزنا وددددددم ر  81 /  47                       وددددددارزنرسددددددةورزالكدددددد  ز  رامددددددمر  رر  95                            ددددددتف  رزوا ددددددكرية روددددددارزنددددددملأار

  .    9107 /  46               وارزوةمللة راممر ر  96            لمةجبرزنملأار

                       لملون  مرو   كرزإلأزاي:ردد -

روددددار ر  95
ح
رلدددد ال

ح
    لملوددددمل

ح
    

ح
رو ملفددددمرزنددددة ف  رللددددىرق رترز ددددىرز م ددددملورزل ملوددددمرلددددملنرقا،ر ر  91    

ح
                                                  لملوددددمل
ح
    

                       زوة  فدددددمرزواملودددددمر ددددد رسدددددارالر ر     أب دددددةز                                         تقتملدددددمل رودددددة ف رزوفئدددددمرزوثملوثدددددمرتودددددملرفدددددة رزودددددذيار

. ر  95                                 محرو مرلملالستمرزارلملل  ومرو ار
ح
 لملومل
ح
     

                                                                        ددد رمدددمللرلدددد ورمو ملل دددمرزسدددتكممللرزندددد ارزوةمللةل دددمرالسدددتحةمل رزناددددملشرزوتةمللددد يرو  ددددةغر

                                                                       زنا مدددد  رتزالسددددملتذارزو ددددارزوةمللةل دددددمروددددارجددددرزءرأبددددةو مرزلدددددىروددددئ رزوتا دددد مرزورسددددد  ،ر

رو دددددد  ر
ح
       لةدددددةزل  ربملودددددمرتجدددددملتانركدددددرطرزو دددددا،ر  دددددتحقرو دددددمروادددددملشرتةمللددددد يرتفةدددددمل
ح
                                                        

        ب و هم.

. ر  05 ر                 زلجملوامرزو  دملل م               لملون  مر سملتذار -
ح
 لملومل
ح
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          20012001  //      5,05,0                      مذ القانون مذ القانون         1414                                          إ افة فقرة الى املادة إ افة فقرة الى املادة   رر                التسعون:التسعون:                    الحادية و الحادية و             املادة املادة 

                تتا يئتدددددددهر)تشدددددددج عر ر    9110 / 8 /  06      تدددددددملاي ر ر   161               ودددددددارزوةدددددددمللة رامدددددددمر ر  04               ت دددددددملةرملدددددددىرزندددددددملأار

                                     زالستثمملازنر  رو دمل (رزوفةرارزوتملو م:

     كملوددددددتر ر                                                                 جت دددددد أرزن س ددددددمرزواملوددددددمروتشددددددج عرزالسددددددتثمملازنر دددددد رو دددددددمل رودددددداروةزال هددددددملرزل ملوددددددم

                                                                       زالكدددددد  زكملنرزن  ت ددددددمرو صددددددد ت رزوددددددةطن رو  ددددددممل رزالجتمددددددمل  رل ملفددددددمرفرتلددددددهرلددددددارز جددددددرزءر

ر ر(Skilled labor)                             زو  دددددملل   روددددارزوامملوددددمرزنددددملهرار
ح
 زوددددذيارالرتتادددد  راتزتددددوهمرزو دددددةيمرو   ددددمل
ح
                                   

                                                   ل.ل.ر)فةدددددددثربم دددددددمرتقا ادددددددة رو  دددددددة رو ددددددد ارو دملل دددددددم(رو دددددددتر ددددددد  ر ر          45.111.111      تمددددددد اهر

                                                  زوة ددددددملئ رزلج يدددددد ارزو دددددد رت ونهددددددملرزنشددددددملا عرزالسددددددتثمملايمر دددددد ر ر                       تزوددددددذياريددددددتمرزسددددددتب زو مر دددددد 

                                                                            مسدددددمل  رزوتكدةوةج دددددملرتزنا ةوملت دددددمرزنشدددددمةومرلملم دددددملورهدددددذهرزندددددملأارقترلدردددددملورسددددد مرزلندددددةزفزر

              تددملاي رزن ملكددرار ر                                                               مملدملفمرملددىرزنشددملا عرزالسدتثمملايمر دد رمسددمل رزالتصدملالنرتذوددكرندد ارسدنت  رتلدد 

                                 لملستثمملارت كرزنشملا عرزالستثمملايم.

                                                                     لملوامملوددمرزنددملهراروددارهددمروددارمم ددمرزإلجددملازنرزوصددملأاارلددارجملواددملنروا دد ةربهددملروددار     يةصدد ر

رلجددد تلر
ح
       م دددترزو تودددمرزو  دملل دددمر ددد رزنجدددملالنرزو ددد رتتا دددقرلنشدددملطرزنشدددرت رزالسدددتثمملايرت ادددمل
ح
                                                                     

                                                         ية وهرزن تثمررو م س مرزواملومروتشج عرزالستثمملازنر  رو دمل .

                           زالسددتثمملازنر دد رو دددمل رو دددةزنر     شددج عر                               مددملأرملددماروةزالددمرزن س ددمرزواملوددمروت        يبصدد رزلت

                                                   وت س ددددددمرت ددددددملو  رت دددددد ي رزكدددددد  زكملنرزوصددددددد ت رزوددددددةطن رو  ددددددممل ر ر    9190  تر ر    9191  ،ر    9102

                 زالجتممل  ركمل ت :ر

 وت س مرت ملو  رت  ي رزك  زكملنرزوصد ت رزوةطن رو  ممل رزالجتممل  ركمل ت :

 قيمة التغطية )ل.ل.( السنة

2019 5,000000000 

2020 10,0000000000 

2021 10,0000000000 

 

                                                                          ت دددددتمررزوت س دددددمرو مليدددددمرلفدددددملأرزن دددددملو رتتحددددد أركدددددرتطرتآو دددددمرتوادددددملي  رتس  دددددقرهدددددذهرزوفةدددددرار

رللىرزم  ز رائيسروج سرزوةاازء.                                       ح                              لمةجبرورسةوريتبذر  روج سرزوةاازءرلدملءح
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و ع موجبات على امل سسات والوكاالت الدولية العاملة و ع موجبات على امل سسات والوكاالت الدولية العاملة رروالتسعون:والتسعون:  الثانيةالثانيةاملادة املادة 

  شاطها  ي لبنان شاطها  ي لبنان لبنان فيما يختص بنلبنان فيما يختص بن   ي ي
 

روددددعر
ح
    للددددىرزن س ددددملنرتزوةكددددملالنرزو تو ددددمرلددددد رم ملو ددددملرلنشددددملطملنر دددد رو دددددمل رت ددددت زورتاملمدددد ز
ح
                                                                      

                                                          زو   رقتركرزءرودتجملنرقترلمملوم،رق رت  اورلملنةج ملنرزوتملو م:
 

                                                                 %روارزوتاملم روعرزن س ملنرزوةطد مرزنح  مروتدف ذر شملطمل هملروعرزو   .  75 - 1

                     ارزوامملومرزو  دملل م.                       %روارقوترل ي رلمملو هملرو  81        زستب زور - 2

           %رايددددددملأارلددددددار  05                                                        كددددددرزءرزو  ددددددملئعرتزندتجددددددملنرزو  دملل ددددددمرلددددددد رتةزفرهددددددملرت حدددددد تأرهددددددملوشر - 5

                ز ساملارزو تو م.
 

                                                                         تتدددددددددةلىرتازاارزل ملاج ددددددددددمرتزن  دددددددددد ل  روتمل اددددددددددمرتس  ددددددددددقرهددددددددددذهرزنددددددددددملأاروددددددددددعرورزلددددددددددملارزوةددددددددددةزل  ر

            تزالتفملم ملن.

 

              تققققققققاريختققققققققاريخ          245245    م م     رقققققققققرققققققققق                الجديققققققققدالجديققققققققد                                                     عققققققققديل أحكققققققققام قققققققققانون السققققققققير  عققققققققديل أحكققققققققام قققققققققانون السققققققققير   رر                  والتسققققققققعون:والتسققققققققعون:                  الثالثققققققققةالثالثققققققققة            املققققققققادة املققققققققادة 

2222    //  1010    //  20122012          

 

                    ،رللىرزوةجهرزوتملل :    9109 /  01 /  99      تملاي ر ر   941                           تا لرقم ملورممللة رزو   راممر
 

:
ً
 أوال
ً
ددددد ر    ر م دددددمل                  للدددددىرزلج دددددملنرزنبتص 

ح
     مرتفةدددددمل
ح
     تجدددددةبر ر      زلج يددددد  ر               ودددددارمدددددمللة رزو ددددد    ر   418        ورزندددددملأار      

،رتألةتددددهرملددددىر
ح
             ملددددئغرزنبددددملو ر م ددددملورمددددمللة رزو دددد  روح ددددررملدددد ثرزنبملوفددددمر  صدددد مل
ح
                                                    

.                ت  ي رزو رزومرزن                                                       ح أارف ه،رتحترطملئ مرممملوتهرملىرزوة ملءرزلجززئ رزنبت  

:
ً
 اانيققا
ً
رزنبددملو ر م ددملورمددمللة رزو دد  ر ر           زوددذير       زلج يدد ر                                                              تصدد ارزوةددرزازنرزلجززئ ددمرزو  ملل ددمرلحددق 

رتملئغدددهر دد روح ددررملدد ثروبملوفتدددهرتتددمرزسددت لمل هرو مثددةلرقودددملورزوة ددملءرزنبددت  
 
                                                                 ت  
 
   

             وةل رزلج  م.

:
ً
 االثقققققا
ً
  جددددد   الري ر     

ُ
 ةارتةم ددددد رزنبدددددملو رزن
ُ
رلدددددد رزمتصدددددملارز م دددددملورزوة دددددملئ مرللددددددىر                  

ح
                                حدددددمل مرغ ملل ددددددمل
ح
           

ددددد ر
 
  زإلوززودددددملنرزنملو دددددمرفةدددددثرودددددارأت رلةة دددددمرزلندددددبس،رودددددملرودددددمريكدددددارزنبدددددملو رمددددد رت  
 
                                                               

عرلارأفعرزو رزومرزنتةج مرل  ه. رزلنكمرزو  مل  رزوصملأارلحةهرتتمد 
ح
                                                                ص مل
ح
      

:
ً
 رابعا
ً
ك دترم دترود تارمدمللة رزو ر     

ُ
ر يرلد رآبدررت دةثرزنبملوفدمرزو د رزات

ح
                     بئفدمل

ُ
                                

ح
 ر      زلج يد  ر     د       

،روملرومريص ارلحة ملرمكمرم ملئ رو  و. ر    9109 /  01 /  99      تملاي ر ر   941    اممر
ح
                                  لفةز
ح
     

:
ً
 خامسققققا
ً
حدددد أرأمددددملئقرتس  ددددقرهددددذهرزنددددملأارلةددددرزاروشدددد   ريصدددد ارلددددارتاازءرزنددددمللرتزو زب  ددددمر ر     

ُ
                                                                   ت
ُ
 

                  تزو   يملنرتزوا ل.
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                                                                      تخفيو من  التعليم  ي القطاع العام تخفيو من  التعليم  ي القطاع العام   رر                  والتسعون:والتسعون:                  الرابعةالرابعة            املادة املادة 

ر يرلددد رآبدددررلدددملورق
ح
                بئفدددمل
ح
                                                   تربدددمل ،رتبفددد رمددد مروددددحرزوتا ددد مرزنةدددراارودددارم  دددترزإلأزازنر    

                                                                           تزن س دددملنرزواملودددمركملفددددمرتزو  ددد يملنرتزتحددددملأزنرزو  ددد يملنرتسدددملئررق دددد مل رزوةدددمللة رزواددددملور

رتلددددارزواددددملورزو از دددد  ر
ح
                    تدددد ايج مل
ح
                              %رلددددارزنةددددراار دددد رزواددددملورزو از دددد  ر  05      لن دددد مر ر    9191-    9102       

                            مروددة ف رزو توددمرو مةجددةأيار دد ر                                                  زو ددمللق،رللددىرق رالرتتدد  ؤرلددارزلندد تأرزناتمدد ار دد رتاملتل دد

        زل  وم.

 ُ                                                    ُ  تثنةرقسملتذارزلجملوامرزو  دملل مروارزوتبف  رزوت ايج .

 

                                                                بيع املصادرات  ي امل اد العل هبيع املصادرات  ي امل اد العل ه  رر                  والتسعون:والتسعون:                              املادة الخامسةاملادة الخامسة

                                                                     تجددددددريرزإلأزازنرزواملوددددددمروززيدددددد زنرل د ددددددمرأتايددددددمرقترلددددددد رزالمت ددددددملءرو  ددددددعرزن دددددد ةطملنر - 0

ر                                   تزنصددددملأازنرزلجددددملئزرل ا ددددملرلمةزفةددددمرزوة دددد
ح
 ملءرزنبددددت ،روددددملروددددمريثبددددترق ددددنملبهملرم ددددملئ مل
ح
                                   

                          مةةم مرزوشرل مر  ركأ همل.ردد

                                                                    تشددددددمترزن دددددد ةطملنرتزنصددددددملأازنرزنر  ددددددملنرتز و ددددددملنرللددددددىرقلةزل ددددددملرتز وددددددةزلرزودة يددددددمر

                    زن  ةطمرم ثمملرتج ن.

                                                                  تددددةأ روحصددددئنرزو  ددددعرتز وددددةزلرزودة يددددمر دددد رم ددددملبرزل زيدددددمرزواملوددددمرتتسددددجترملددددمار ر - 9

                 ميرزأزنرزنةزالم.

                                           تس  قرهذهرزنملأارلةرزاريص ارلارتايررزنملو م.           تح أرأمملئقر - 1

 

                                                          و ع لوحات عمومية  ي التداول و ع لوحات عمومية  ي التداول   رر                  والتسعون:والتسعون:                              املادة السادسةاملادة السادسة

 
ً
 أوال
ً
    ق رر ر–                                  ه ئدددددددمرمأزاارزو ددددددد  رتز و دددددددملنرتزنر  دددددددملنر ر–                               قج دددددددارودددددددةازاارزو زب  دددددددمرتزو  ددددددد يملنر ر :   

                                                                    ت ددعر دد رزوتدد زتلربم ددمرلشددررقودد روةمددمرلمةو ددمرو  دد ملازنرزو دد ملم مر جددترل ا ددملر

                 ملئة  رزوامةو   .      وارزو 

   ق ر ر–                                  ه ئدددمرمأزاارزو ددد  رتز و دددملنرتزنر  دددملنر ر–                                    مدددملرقج دددارودددةازاارزو زب  دددمرتزو  ددد يملنر

                                                               ت دددددعر ددددد رزوتددددد زتلرسدددددتمرآالةرتبم دددددممليمروةمدددددمرلمةو دددددمرو شدددددملمدملن،رتبم دددددممليمر
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 MINI)                                                            وةمددمرو صدد ملايج،رتبم ددمرلشددررقودد روةمددمرلمةو ددمروألتتة ي ددملنرزوصدد   ار

BUS)ر                        زو  رالريتا  رل أروةملل همل ر .
ح
 زل م مرلشرروةا ز
ح
                 

 
ً
 اانيققققققا
ً
    ل ددددددعر ر–                                  ه ئددددددمرمأزاارزو دددددد  رتز و ددددددملنرتزنر  ددددددملنر ر-                               تتددددددةلىرتازاارزو زب  ددددددمرتزو  دددددد يملنر ر :     

ر
ح
رودددارهدددذهرزندددملأارتفةدددمل

ح
 زو ةمدددملنرزوامةو دددمرزنةملدددةلمر ددد رزوتددد زتلرلمةجدددبرزو دددد رقتال

ح
                  

ح
                                                   

                و شرتطرزوتملو م:

                                    ق ري ة روملمبرزوس برو دمل  رزلجن  م.ردد - 0

          تبدددئلرو  دددمر ر    9102 /  09 /  10              لرو  دددمرقمصدددملهملر                          ق ر سدددجترزو ةمدددمرللدددىرزسدددمهربدددئ - 9

                                                                    سدتمرقكدد رروددارتددملاي رزوتم يدد ر دد رمددمللرتدمرتم يدد رزن  ددمرلمرسددةوريتبددذر دد روج ددسر

رللىرزم  ز رتايررزو زب  مرتزو   يملن.              ح                                    زوةاازءرلدملءح

            تددملاي رتسددج تر ر                                                     ق ري ددعرزو ةمددمر دد رزو دد  رللددىرور  ددمربددئلرسدددمرللددىرز  ثدد روددا - 1

                                    ةدهربهدمل،رت ادملأرودهرزن  د رزودذيري دة رمد ر                                زو ةممرللىرزسدمهرتحدترطملئ دمرسدةةطرم

رودهر   مر
ح
          أفاهروح ةومل
ح
                                     %ر)لشرارلملنملئم(وارزوثمارزنح أرو ةمم.  01           

رقترلملوتة دددد ثرللددددىرق ر  دددد أرزو فاددددمرز تلددددىر - 4
ح
                                      ق ريددددتمرت دددد ي رثمددددارزو ةمددددمرلةدددد ز
ح
                            

                           ،رقتربددددئلرسددددتمرقكدددد رروددددارتددددملاي ر    9102 /  09 /  10                 %ر دددد رو  ددددمرقمصددددملهملر  95        زو ملو ددددمر

روددددعرفملئدددد اروادددد و ملر                      تم يدددد ررزن  ددددم،رت  دددد أرزو
ح
رفصدددد  مل

ح
                  ددددملق رللددددىرزثندددد رلشددددررم ددددسمل

ح
      

ح
                      

.رت ددددد رمدددددمللرزوتب ددددد رلدددددارت ددددد ي رقمددددد رز م دددددملطرلتدددددملاي رزسدددددتحةملمهر 7
ح
                                                     %رسددددددةيمل
ح
       

   %.  09                                          ت تحقرز م ملطرزنت ة مركملفمروعرفملئ ار    هملر

 
ً
 االثا
ً
                                                                      ت و رلةرزاروارتايررزو زب  مرتزو   يملنرلجدمربملومرو  ترلملوس  ملنرزنة وم. ر :     

                                                   ودددددارتازازنرزو زب  دددددمرتزو  ددددد يملنرتز كددددد مللرزواملودددددمرتزودةدددددتر ر                  تتمثدددددتر ددددد رزوسجددددددمركدددددت

                                                                تزو دددددددد ملممرتزنملو ددددددددم،رلمددددددددد تبر  ددددددددم هرزوددددددددةايررزنبددددددددت ،رتوددددددددد تبرلددددددددارزودةمللددددددددملنر

                                                 زنبتصمرت م هر  رو  مرلشرارقيملوروارتملاي رت     مل.

                                                                        تحدد أرلةددرزاروشدد   روددارتايددريرزو زب  ددمرتزو  دد يملنرتزنملو ددمرقوددةلرتةدد يمرزوس  ددملنر

                                             اومرتزوشرتطرزوةزجبرتةفرهملروسنصةلرللىرزو ةمم.              تزن تد زنرزوئ 

                                                             تاسدددددؤرز ف ددددد  مربدددددئلرثئثمقكددددد ررت  ةمدددددمرتزمددددد اروصدددددملمبرزوس دددددبرزودددددذيريحمدددددتر

                 ابصمرسة رلمةو م.



82 

                                                                      يحدددددد أرسدددددداررزو ةمددددددمرزوامةو ددددددمرو  دددددد ملاارزو دددددد ملم مرلددددددملا ا  رو  ددددددة رو دددددد ارو دملل ددددددم،ر

       ابم ددددد  ر ر                                                          توألتتدددددة يسرزوصددددد   رلبم ددددد  رو  دددددة رو ددددد ارو دملل دددددم،رتو شدددددملمدمرلبم دددددم

                                                        و  ة رو  ارو دملل م،رتو ص ريجرلبم   رو  ة رو  ارو دملل م.

 
ً
 رابعققققققا
ً
                                                              تافددددددؤرودددددداربم دددددد  رلملنملئددددددمروددددددارزورسددددددةورزلجمر  ددددددمرزنتةج ددددددم،رتكددددددرطرق رت ددددددة ر ر :     

                                                               ج يددددددددد ارتغ ددددددددد روةملدددددددددةلمر ددددددددد رزو ددددددددد  ،رزو ملودددددددددملنرزوصددددددددد   ارتزو ددددددددد ملازنرزو ددددددددد ملم مر

    كددددددرطر ر  02  91 /  09 /  10                                                تزوشددددددملمدملنرتزوصدددددد ملايجرزو دددددد رت ددددددتةاأربددددددئلرو ددددددملارقمصددددددملهملر

                                                                       تملدددا ملر ددد رزو دددد  رتل يهدددملرزو ةمددددمرزوامةو دددمربدددئلرسددددتمرقكددد رروددددارتدددملاي رزسددددت  زأهمل،ر

                                                              تق رت ةددددؤر ددددذوكربددددئلرودددد ارالرتةددددترلدددداربمددددسرسدددددةزن،رتمالرتةجددددبرللددددىروددددملموهملر

                                                                        ملدددملأارأفدددعرزورسدددةورزلجمر  دددمرزو ددد ركمللدددتروتةج دددمرل يهدددمل.رت ددد رمدددمللرزو  دددعر اددد رهدددذهر

                               زورسددةورزلجمر  ددمرللددىرقسددملسرزو ددارر ر                                       زندد ا،رتلددز رزو ةمددمرزوامةو ددمرلنهددملرتجددبرأفددع

                     زورزئجرلتملاي رزو  ع.

 
ً
 خامسققا
ً
                                                                     يتةجددبرللددىرز تتة ي ددملنرزوصدد   ارزو دد رتةملددعرل يهددملرزو ةمددمرزوامةو ددمرق رت ددة ر ر :     

                                                               وسمللةمرو مةزوفملنرزنح أارو  ره ئمرمأزاارزو   رتز و ملنرتزنر  ملن.

 
ً
 سادسققققا
ً
             تتبددددذر دددد روج ددددسر                                                 تحدددد أرأمددددملئقرتس  ددددقرهددددذهرزنددددملأا،رلددددد رزالمت ددددملء،رلمرزسدددد مر ر :     

رللىرزم  ز رتايررزو زب  مرتزو   يملنرتتايررزنملو م.              ح                                                 زوةاازءرلدملءح
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                                رفةار شرهر  رزلجري ارزورسم م.                  امتربهذزرزوةمللة 
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رقم

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

4,842,17060,269,40065,111,570املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

38,845,10065,000,000103,845,100املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

9,684,38440,6009,724,984املصلحة اإلدارية املشتركة3

130,080130,080إدارة املراقبة العامة4

1,889,346,6351,889,346,635: التحويالت

1,889,146,635مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة

11,359,62511,359,625احتياطي املوازنة7

5,953,1315,953,131الهيئة املنظمة لالتصاالت8

190,157,000190,157,000مساهمة للرواتب واألجور- أوجيرو 9

2,150,318,125125,310,00002,275,628,125

-15.73%

-424,699,228

2,700,327,353

2,275,628,125

5

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2019قانون موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2019االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

24,017,9271,418,90025,436,827مديرية اليانصيب الوطني1

65,766,89365,766,893(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2

796,280796,280احتياطي املوازنة4

90,581,1001,418,90092,000,000

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2019قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

-4,800,000

-4.96%

96,800,000

92,000,000

(بآالف الليرات)

2019االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

30,258,301323,60030,581,901املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

أحكام قضائية ومصالحات

720,000720,000احتياطي املوازنة4

(مال االحتياط)وفر املوازنة 

30,978,301323,60031,301,901

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019 أرقام قانون موازنة العام

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2019قانون موازنة العام 

804,211

2.64%

30,497,690

31,301,901

2019االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

18,782,966,00018,782,966,000

14,570,467,00014,570,467,000اإليرادات الضريبية1

4,212,499,0004,212,499,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

4,322,608,7304,322,608,730

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

18,782,966,0004,322,608,73023,105,574,730

785,649,853-الزيادة أو النقصان
%18.71النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

201923,105,574,730أرقام قانون موازنة العام 

201823,891,224,583أرقام قانون موازنة العام 

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2019قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

2019االعتمادات املرصدة لعام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2019لعام 

2,275,628,125االستثمارالفصل األول

واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,275,628,125

2019أرقام قانون موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 

الزيادة أو النقصان

%15.73-النسبة املئوية

-424,699,228

2,700,327,353

2,275,628,125

2019قانون موازنة العام 

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2019لعام 

92,000,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1

مأخوذات من مال االحتياط2

92,000,000

92,000,000

96,800,000

-4,800,000

-4.96%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

2019قانون موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2019لعام 

18,800,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

12,501,901مساهمة من املوازنة العامة3

مأخوذات من مال االحتياط4

31,301,901

31,301,901

30,497,690

804,211

2.64% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2019قانون موازنة العام 

املجاميع



قانون موازنة

محّصل لغاية شهر تشرين الثاني

قانون موازنة

بيان اإليراداتالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية 

2018شهر تشرين الثاني 

قانون

2019موازنة 

14,276,18311,998,33414,570,467 االيرادات الضريبية 1

5,038,6884,274,1715,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

1,284,5111,026,7341,142,536 ضريبة على االمالك12

6,359,7425,450,1586,231,542 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

863,149686,7941,055,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

730,093560,477704,195 االيرادات الضريبية االخرى15

4,410,6863,052,8444,212,499 االيرادات غير الضريبية 2

2,651,4041,923,2372,581,242امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

955,066863,9091,112,434 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

39,12333,27946,408 الغرامات واملصادرات28

765,093232,419472,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

18,686,869  15,051,178    18,782,966     

4,824,35504,322,609

4,824,35504,322,609

380,000

380,00000

5,204,355        -                          4,322,609            

23,891,22415,051,17823,105,575 املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

2018

2018

2019

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

 

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 قانون موازنة

 2019

   14,276,18311,998,33414,570,467 االيرادات الضريبية   1

        5,038,6884,274,1715,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

            3,997,7554,273,2625,421,697 ضريبة على الدخل 111  
                     1,493,7691,342,5691,529,621 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                         780,414861,056943,511 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                         337,670406,525475,149 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                     1,301,8941,612,4562,422,784( باملئة10) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 11105

                            50,632                              84,00850,656(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                   15,497                        909         1,040,933 ضرائب أخرى على الدخل119  
                                    1,040,93390915,497 ضرائب أخرى على الدخل11901   

        1,284,5111,026,7341,142,536 ضريبة على االمالك  12 

                220,902263,598246,761 ضريبة على األمالك املبنية 121  
                         189,556244,568230,000 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                            31,34619,03016,761(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

                                    -00 ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                176,858101,127111,673 رسم االنتقال 122  
                         168,73596,612106,994 رسم االنتقال12201

                               8,1234,5154,679(رسم االنتقال) غرامات 12208   

                886,751662,009784,102 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  
                         886,642661,932784,000 الرسوم العقارية12301   

                                      993749 ضريبة التحسين12302   

                                    -00 رسم تجديد سند ملكية12303   

                                      104053(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                                    -00 ضرائب على األمالك البحرية 124

                                    -0 ضرائب على األمالك البحرية12401 

                                    -00 ضرائب أخرى على االمالك 129  

                                    -0 ضرائب أخرى على االمالك12901   

        6,359,7425,450,1586,231,542 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

            1,762,3081,221,1001,419,723 الرسوم الداخلية على السلع 131  
                         685,928620,060704,355 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                            45,51119,53823,418 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                                    -00 رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                         447,942135,035151,654 رسم التبغ و التنباك13104

40,0000 رسم الترابة13105   

قانون موازنة2019

(بماليين الليرات)

قانون موازنة2018

محّصل لغاية شهر تشرين الثاني2018

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 قانون موازنة

 2019

                                    -00 رسم السبيرتو13107

                                      1799093(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                         542,748418,501500,000 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                            27,87633,703 رسم إنتاج االسمنت13110

                               006,500(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع    

                126,366135,213230,268 أرباح ادارات الحصر 132  
                         126,021135,000230,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                   345213268(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                      3,9674,1614,145 الرسوم على الخدمات 133  
                                   464349374 ضريبة املالهي13301   

                               3,3623,6553,692 رسوم  املراهنات13302   

                                    -00 رسوم  داخلية على ورق اللعب13303

                                      14115779(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                          406263302 ضريبة على املبيعات 134  
                                   388259297 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                         1845(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

            3,958,1963,651,7264,082,255 الضريبة على القيمة املضافة135
                     3,937,9323,621,8824,061,356 الضريبة على القيمة املضافة13501

                            20,26429,84420,899(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

                508,499437,695494,849 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  
                         283,103246,900267,374 رسوم على السيارات13901   

                                   464577769 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                         223,160189,333225,564 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                               1,7728851,142(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

        863,149686,7941,055,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

            863,149686,7941,055,000 رسوم على االستيراد 141  
                     863,149686,7941,055,000 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

                                    -0 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

                                    -00 رسوم الجمارك على التصدير 142  

                                    -0 رسوم الجمارك على التصدير14201   

                                    -00 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

                                    -0 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

            730,093560,477704,195 االيرادات الضريبية االخرى  15 

                730,093560,477704,195 رسوم الطابع املالي 151  
                         517,160402,762498,700 رسم طابع نقدي15101   

                         204,579154,003201,300 رسم طابع اميري15102

                               8,3543,7124,195(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

00 الرسم املقطوع152

                                    -00 الرسم ااملنهي املقطوع15201

                                    -00 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

                                    -00 واردات التعمير15901 
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 قانون موازنة

 2019

     4,410,6863,052,8444,212,499 االيرادات غير الضريبية   2

2,581,242         2,651,4041,923,237امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

            2,478,4001,665,3532,315,516 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  
                         118,926123,514138,896 ايرادات كازينو لبنان26101   

                               1,6502,1152,307 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                         214,050110,000219,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

                                    -00 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                            71,98640,96465,767 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                     2,071,5631,388,3691,889,147 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                                   225391399 ايرادات استراحات26107

                                    -0 ايرادات قطاع البترول26108

                   61,75460,42560,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                            61,75460,42560,425(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                105,120190,177197,845 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  
                         103,559186,972193,642 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                                    -00 حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                               1,5613,2054,203 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

                                    -00 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

                                    -0 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                      6,1307,2827,456 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  
                               5,0394,5574,731 فوائد26901   

                               1,0912,7252,725 حاصالت االسهم الحكومية26902

        955,066863,9091,112,434 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

                817,068722,147820,629 رسوم ادارية 271  

                            70,58867,31573,876 رسوم كتاب العدل27101   

                            10,86821,78918,119 الرسوم القنصلية27102   

                         301,630256,333261,279 رسوم االمن العام27103   

                         282,738308,698383,387 رسوم السير27104   

                            32,31825,80628,584 الرسوم القضائية27105   

                            31,03821,47423,021 رسوم السوق27106   

                            87,88820,73232,363(رسوم ادارية) غرامات 27108   

                   33,06330,59251,430 عائدات ادارية 272  

                                    -00 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                                   477410467 رسوم املنائر27202   

                               3,4147142,052 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                            13,2528,04815,343 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                               3,0882,8612,896 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                            0012,500 رسوم املطارات27206   

                            12,10317,75917,361 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                                    -100(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                   302285289 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 قانون موازنة

 2019

                                   417515522 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                3,4852,793103,472 مبيعات 273  
                               3,4852,7933,472 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

                                    -00 حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                         00100,000 ثمن لوحة عمومية27303   

                                    -00 مبيعات اخرى27309   

                81,59285,551112,733 رسوم اجازات 274  
                            68,17870,47296,940 رسوم اجازات عمل27401   

                               05,1165,158 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                   89120121 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                               4,9771,6861,149(رسوم اجازات) غرامات 27408

                               8,3488,1579,365 رسوم اخرى على االجازات27409   

                   19,85822,82624,170 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  
                                         863 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                      192331 رسوم االحراج27902 

                                   3191,097832(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                            19,51221,70023,304 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

               39,12333,27946,408 الغرامات واملصادرات  28 

                   38,80432,92546,023 غرامات واحكام نقدية 281  
                            38,78232,90846,000 غرامات سير28101   

                                      221723 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                             81716 مصادرات 282  
                                      81716 مصادرات28201 

                          311337369 عقوبات 283  
                                   311337369 عقوبات28301   

            765,093232,419472,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

                311,093205,828270,000 حسومات تقاعدية واقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  
                         311,093205,828250,000 حسومات تقاعدية29101   

                            20,000 اقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                             04256 حاصالت البريد 292  
                                      04256 حاصالت البريد29201   

                                    -00 مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة 293 

                                    -0 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

                                    -0 موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

                                    -0 موازنة املواصالت السلكية والالسلكية29303   

                                    -00 الهبات الجارية الداخلية 294  

                                    -0 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

                                    -0 هبات جارية من افراد في الداخل29402

                                    -0 تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

022,8080 الهبات الجارية الخارجية 295  
04,381 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

018,427 هبات جارية من منظمات دولية29502   
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 قانون موازنة

 2019

                                    -00 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

                                    -00 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                454,0003,741202,359 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  
                            200,0001,03950,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                               02,7022,359 استردادات29902   

                         254,0000150,000 ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية29903

                                    -00 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

18,686,869  15,051,178  18,782,966    

     983,5111,146,9501,111,558 ايرادات خزينة مختلفة   3

                     983,5111,146,9501,111,558 ايردات الخزينة

                                    - الذمم
                                    - البلديات
                                    - الودائع

                                    - حسابات الغير االخرى

19,670,38016,198,12819,894,524  

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام
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قانون موازنة 2019

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

            14,570,467اإليرادات الضريبية1

              4,212,499اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



قانون موازنة 2019

2019قانون موازنة 2018قانون موازنة بيان اإليراداتالرمز

                 4,322,609                 4,824,355القروض الداخلية5

                     4,322,609                     4,824,355القروض الداخلية56

                     4,322,609                     4,824,355القروض الداخلية561

                     4,322,609                     4,824,355القروض الداخلية56101

                            -                    380,000القروض الخارجية57

                                -                        380,000ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)



رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول
الواردات املقدرة

2018لعام 

الواردات املقدرة

2019لعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

10,000,000,000-40,000,000,00030,000,000,000حاصالت بيع األوراق1

40,000,000,00030,000,000,000-10,000,000,000

50,000,000,00060,000,000,00010,000,000,000إيرادات اللوتو اللبناني2

50,000,000,00060,000,000,00010,000,000,000

5,534,000,000-6,534,000,0001,000,000,000إيرادات اليانصيب الفوري3

6,534,000,0001,000,000,000-5,534,000,000

266,000,0001,000,000,000734,000,000إيرادات مختلفة4

266,000,0001,000,000,000734,000,000

96,800,000,00092,000,000,000-4,800,000,000

96,800,000,00092,000,000,000-4,800,000,000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2019قانون موازنة العام 

108مجموع الباب رقم 

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



نقصانزيادة 

82,500-18,282,50018,200,000السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية مبيعات1

600,000600,0000متفرقة إيرادات2

0بيروت مرفأ إيرادات3

18,882,50018,800,000-82,500

للغير المستورد القمح رسوم1

للغير المستورد الدقيق رسوم2

السكرية والمصنوعات السكر رسوم3

الزيتية والثمار الحبوب بعض رسوم4

11,615,19012,501,901886,711العجز لتغطية العامة الموازنة من مساهمة1

11,615,19012,501,901886,711

الموازنة لتغذية مأخوذات1

30,497,69031,301,901886,711-82,500

804,211 2018-2019مجموع الفرق بين العامين 

مجموع قسم الواردات

الثالث الفصل مجموع

الرابع الفصل مجموع

العامة الموازنة من مساهمة: الثالث الفصل

االحتياط مال من مآخوذات: الرابع الفصل

والمصنوعات والسكر الدقيق القمح رسوم: الثاني الفصل

الزيتية والثمار الحبوب بعض ورسوم السكرية             

الثاني الفصل مجموع

واردات املوازنات امللحقة

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113  الباب 

2019قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

الواردات املقدرة

2019لعام 

الواردات املقدرة

2018لعام 
بيان التبويب

رقم

البند

الفرق 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: الفصل األول

األول الفصل مجموع



إجمالي الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة أو نقصان2019لعام 2018

إيرادات مساهمات الغير في 1

نفقات اإلنشاء

0060,000,000م060,000,00060,000,00030.000

060,000,00060,000,0000060,000,000

1299,900,000,000.*ل. ل9.000*م925.000 2

61,620,000,00027,613,982,000.*ل. ل9.000*م30.000

12244,755,000,000.*ل. ل49*د450*م925.000:  مخابرات محلية

63,969,000,000.*ل. ل49*د450*م30.000:  مخابرات محلية

12184,260,000,000.*ل. ل166*د100*م925.000: مخابرات خليوية

62,988,000,000.*ل. ل166*د100*م30.000: مخابرات خليوية

1267,932,000,000.*ل. ل408*د15*م925.000: مخابرات دولية

61,101,600,000.*ل. ل408*د15*م30.000: مخابرات دولية

:  قيمتهاخطوط موقوفة وخطوط ملغاة قيد التحصيل

نسبة )  2017/12لغاية إصدار . ل. ل479.096.313.508

(%3التحصيل 

14,372,889,405

2,685,225,000خدمات النجمة

72,778,000ترقيم مختصر

ISDN461,142,000خطوط  

E16,486,513,000خطوط  

DSL 169,362,351,000

1,157,134,000(توطين) SNGخدمة بث فضائي ظرفي 

2,073,456,000خطوط تأجيرية محلية

102,546,413,000خطوط ذات منفعة خاصة

 735.328.173.700خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها 

(%3نسبةالتحصيل ) 2017/12لغاية اصدار . ل.ل
22,059,845,211

70,132,691,000(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

7,013,268,000عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976927,803,346,61677,145,959,00027,613,982,000

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2019 قانون موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 
(. ل.ل )

إيرادات املخابرات

:مجموع البند األول

 T.V.Aطوابع إيضاحات
بيان التبويب رقم

البند

:مجموع البند الثاني

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976



إجمالي الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة أو نقصان2019لعام 2018
 T.V.Aطوابع إيضاحات

بيان التبويب رقم

البند

مقاصة الحسابات الدولية 107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880إيرادات الحسابات الدولية3

.ل. ل47.044.800.000=1500*دأ0.1210*259.200.000مخابرات دولية واردة 

ق .ض8.038.800.000. + ل.ل406*د180.000.000مخابرات دولية صادرة 

.ل. ل81.118.800.000=مضافة

.ل. ل11.264.880= ايرادات التلكس

128,174,864,880

7,308,960,800(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

730,896,080(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880128,174,864,8808,039,856,880

4
خطوط تأجيرية دولية  

(cable one, GDS,Pesco,Solidere,Cedarcom, Waves)

.ل. ل700.000.000رسوم سنوية 

.ل. ل10.546.491.360=12*878.874.280

(LL.IN.DT)

.ل. ل135.389.107.440=12*11.282.425.620

.ل. ل16.050.587.850ق مضافة .ض

.ل. ل5.460.000طوابع 

162,691,646,65016,050,587,8505,460,000

SNG2,618,385,950259,384,950956,000محطات 

960,736,00095,085,5861,236,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

2,000,348,000198,198,198348,000تراخيص استيراد أجهزة

00سلفات

1,510,608,000149,699,892الغرامات

15,229,960,433(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

1,522,996,043(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

320,854,400,000169,781,724,600-151,072,675,400169,781,724,60016,752,956,4768,000,000

1,381,542,973,324202,114,029,960خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس598,457,026,676-1,980,000,000,0001,381,542,973,324واردات شركات الخليوي5
183,740,027,237(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

18,374,002,723(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

1,980,000,000,0001,381,542,973,324-598,457,026,6761,381,542,973,324202,114,029,960

2,978,492,256,6402,607,362,909,420-371,129,347,2202,607,302,909,420304,052,802,31627,681,982,000

2,607,362,909,420

331,734,784,316

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310 : هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2019مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

:مجموع البند الثالث

إيرادات متنوعة

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:2019-2018الفرق بين عامي 

:مجموع البند الرابع

مجموع البند الخامس

:املجموع العام

331,734,784,316 -371,129,347,220
:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

-151,072,675,400 169,781,724,600 320,854,400,000

- = 

- = 

 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 الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة  أو نقصان2019لعام 2018

060,000,00060,000,0000060,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976927,803,346,61677,145,959,00027,613,982,000إيرادات املخابرات2

107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880128,174,864,8808,039,856,8800إيرادات الحسابات الدولية3

151,072,675,400169,781,724,60016,752,956,4768,000,000-320,854,400,000169,781,724,600إيرادات متنوعة4

598,457,026,6761,381,542,973,324202,114,029,9600-1,980,000,000,0001,381,542,973,324واردات شركات الخليوي5

2,978,492,256,6402,607,362,909,420-371,129,347,2202,607,302,909,420304,052,802,31627,681,982,000

2,607,362,909,420

331,734,784,316

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2019قانون موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 

(. ل.ل )

رقم

البند
طوابعT.V.A بيان التبويب

: هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2018

:املجموع العام

-371,129,347,220

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

331,734,784,316

2019

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

:2019-2018الفرق بين عامي 

: هي2019مجموع الواردات املقدرة ملوازنة 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 



القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠١٩إجمالي النفقات

٦٩٧،٠٠٦،٠٤٠مواد استھالكية١١

٢٢٦،٣٧٨،٢١١خدمات استھالكية١٢

٥،٢٢٤،٤٣٠،٤٠٥المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

١،٨٠٠،٣٦٠،١٤٦التحويالت١٤

٤،٣٥٨،٥٦٨،٥٣٩منافع اجتماعية١٥

٦٢٩،٢٧٧،٢١٩نفقات مختلفة١٦

٨،٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠النفقات المالية١٧

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩النفقات الجارية

٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩النفقات الجارية

٧،٦٣٠اراضي٢٢١

٥٠،٠٠٠ابنية٢٢٢

١١١،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

٦٠،٦٤٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

١٣٥،٢٧٦،٢٧٩تجھيزات٢٢٦

٧٣٣،٦٣٧،٦٢٢انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٣٣٨،٧٩٤،٨٥٠صيانة٢٢٨

٧٦،٧١٠،٨٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

١،٤٥٦،١١٧،١٨١اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

١،٤٥٦،١١٧،١٨١االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

٢٣،١٠٥،٥٧٤،٧٣٠المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩مجموع النفقات الجارية

٦٩٧،٠٠٦،٠٤٠ مواد استھالكية١١

٨،٦١٤،١٣٥ لوازم مكتبية١١ ١

٧،١١٣،٨٢٥ قرطاسية للمكاتب١١١١

١،١٩٠،٦٤٨ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٣٠٩،٦٦٢ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

١١٤،٠٩٤،٥٩٥ لوازم ادارية١١ ٢

١٣،٨٤٣،٦٤٥ مالبس١١٢١

٨٣،٣٩٢،٣١٠ نفقات تغذية١١٢٢

٦٢،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٤،٩٢٥،٨٧١ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٣،٨٧١،٠٢٥ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

٧،٩٩٩،٧٤٤ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

١٨٧،٥٨٠،٧٧٦ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

١٥٦،٠١٤،٨٥١ محروقات سائلة١١٣١

٤،٣٤٤،٢٧٥ زيوت وشحوم١١٣٢

٢٧،٢٢١،٦٥٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

٢٩٩،٧٩٩،٧٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

٢٩٢،٨٤٦،٥٠٠ ادوية١١٤١

٦،٩٥٣،٢٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٣،٥٠٩،٨٠٥ مبيدات١١ ٥

٣،٥٠٩،٨٠٥ مبيدات١١٥١

٣،٩٧٧،٩١٣ مواد زراعية١١ ٦

٦٢٤،٨٣٣ اسمدة١١٦١

٤٨٨،٧٥٠ مواد علفية١١٦٢

٢،٥٨٤،٤١٠ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

٢٧٩،٩٢٠ مواد بيطرية١١٦٤

٦٤،٦٥٠،٧٧٦ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٣٥٤،٦٠٠ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٠،٩١٠،١٢٢ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٢٨،١٥٣،٢٣٠ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٣،٢٣٢،٨٢٤ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

١٣،٥٣٧،٤٠٠ لوازم متخصصة١١ ٨

١٣،٥٣٧،٤٠٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،٢٤٠،٩٤٠ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،٢٤٠،٩٤٠ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٢٢٦،٣٧٨،٢١١ خدمات استھالكية١٢

١١٣،٠٦٧،٤١٦ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

٣٩،٦٢٥،٩١٦ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣٤،٥٠٠،٠٠٠ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

٣٨،٩٣٦،٥٠٠ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٥،٠٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

٦،٦٣٠،٢٠٦ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

٦،٦٣٠،٢٠٦ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٣،٠٦٣،٠١٥ بريد١٢ ٣

٣،٠٦٣،٠١٥ بريد١٢٣١

٤١،٧٦٤،٤٥٧ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢،٢٣٣،٣٩٣ اعالنات١٢٤١

٢٠،٣٤٩،٩٠٦ مطبوعات١٢٤٢

٥،٨٥٧،٥٢٤ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٣،٦٧٩،٦٤٠ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٩،٦٤٣،٩٩٤ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١،٢٨٠،٧٤١ تامين١٢ ٥

١،٢٨٠،٧٤١ تامين١٢٥١

١،٧٠٩،٣٢١ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٧٠٩،٣٢١ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٥٨،٨٦٣،٠٥٥ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

١،٠٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٤٤،٧٦٥،٦٥٤ بدالت اتعاب١٢٩٢

١٣،٠٩٧،٤٠١ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٥،٢٢٤،٤٣٠،٤٠٥ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٤،٥٥٢،٠٤٤،٢٩٤ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥،٦٩٣،٥٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٤،٤٩٦،٢٣٣،٢٩٤ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٤٠،١١٧،٥٠٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٤٧٩،٨٣٨،٣٨٧ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٥١،٤٥٨،٥٦١ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٤،١١٦،٨٢٦ اجور االجراء١٣٢٢

١،٦٦٧،٠٠٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٥٩٦،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

١٤٨،٤٢٣،١٦٩ تعويضات١٣ ٣

١٨،٥٢٧،٥٧٧ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٦٧،٥٩٠،٦٢٥ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٦٢،٣٠٤،٩٦٧ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٧،١٢٦،٦٣٥ مكافاءات١٣ ٥

٧،١٢٦،٦٣٥ مكافاءات١٣٥١

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

٣٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

١،٨٠٠،٣٦٠،١٤٦ التحويالت١٤

١،٢٧٩،٩٨٧،٥٨٠ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٤٧٥،٢٩٩،٩٠٨ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٦٧،٥٥٤،٢٧٥ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

٦٣٧،١٣٣،٣٩٧ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٣٤٦،٨٤٣،٩٢٨ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٣٠٠،٨٦٥،٨٤٤ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٤٥،١٠١،٠٨٤ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

٨٧٧،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

٦٤،٨٠٠ المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٦٤،٨٠٠ مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

١٣٥،١٢٥،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

٥،١٢٥،٠٠٠ مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٣٨،٣٣٨،٨٣٨ االشتراكات١٤ ٦

٣٨،٣١٣،٨٣٨ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٢٥،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

٤،٣٥٨،٥٦٨،٥٣٩ منافع اجتماعية١٥

٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٢،٥٣١،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٢٥،٤٧٨،٤٦٢ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٢٥،٤٧٨،٤٦٢ تعويضات عائلية١٥٣١

٧٢٧،٩٢٩،٠٨١ 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

٣٥٤،٨٠٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

٢٢٦،٩٢٠،٩٩٨ تقديمات مدرسية١٥٤٦
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٤،٥٩٧،٠٨٣ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٢٢،٧٥٠،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،٨٨٦،٩٩٦ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

١٢٦،٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤،٦٥١،٩٩٦ 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

٦٢٩،٢٧٧،٢١٩ نفقات مختلفة١٦

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٨٣٤،٠٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٨٣٤،٠٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٩،٥٩١،٨٨٣ نقل وانتقال١٦ ٣

٤،٢٧٨،٥٠٨ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٥،٣١٣،٣٧٥ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

١٠،٥٣٠،٣٩٠ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٤،٦٦٦،٣٧٠ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٥،٨٦٤،٠٢٠ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢
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٩٠٧،٨٥٢ دراسات١٦ ٥

٩٠٧،٨٥٢ دراسات١٦٥١

رديات١٦ ٦

رديات١٦٦١

٤٧٨،٨٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٤٧٨،٨٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٣،٥٣٣،٠٩٤ نفقات شتى١٦ ٩

٤،٧٨٤،٣٧١ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

٢١٣،٥٨٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٨،٥٣٥،١٤٣ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٨،٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠ النفقات المالية١٧

٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة خارجية١٧٢١

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩
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١،٤٥٦،١١٧،١٨١مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

٧،٦٣٠ اراضي٢٢١

٧،٦٣٠ اراضي٢٢١ ١

٧،٦٣٠ اراضي٢٢١١١

٥٠،٠٠٠ ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

١١١،٠٠٠،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

١٠٩،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

١٠٩،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٦٠،٦٤٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٤٤،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٤٤،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١
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استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

١٦،٦٤٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

١٦،٦٤٠،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

١٣٥،٢٧٦،٢٧٩ تجھيزات٢٢٦

٨،١٤٣،٨٥٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٨،١٤٣،٨٥٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

٦٦،٨١٠،٩٨٢ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

٥٣،١٨٢،١٠٠ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

١١٢،٥٦٠ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

١٣،٥١٦،٣٢٢ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٣٨،٥١٦،١٧٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٣٨،٥١٦،١٧٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٥،٠٠٩،٢٦٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٥،٠٠٩،٢٦٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

١،١٤١،٤٠٢ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

١،١٤١،٤٠٢ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

١٥،٦٥٤،٦١١ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

١٥،٦٥٤،٦١١ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

٧٣٣،٦٣٧،٦٢٢ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٢٣،١٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٢٣،١٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١
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٤٢،٦٠٠،٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٢١،٦٣٥،٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٢٠،٩٦٥،٠٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

٩٣،١٣٦،٢٩٣ انشاء طرق٢٢٧ ٣

٩١،١٢٨،٢٩٣ انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

٢،٠٠٨،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٢٨٠،٠٠٨،٦١٨ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٦٦،١٦٣،١١٥ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

١٠،٤٢٥،٥٠٣ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

٥،٦٠٠،٠٠٠ انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

١٩٧،٨٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٦،٤١٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٢،١٥٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

٢،٨٠٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

١،٤٦٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٢٨٨،٣٣٢،٧١١ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

٢٧،٣٣٢،٧١١ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

٣٦،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

٣٣٨،٧٩٤،٨٥٠ صيانة٢٢٨

٥،٤٩٦،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

٥،٤٩٦،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١
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٤٦،٥١٧،٠٧٤ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

٣١،٦٢٩،٨٧٤ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

١٢،٨٨٧،٢٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

٢،٠٠٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٢٢٨،٤٧٧،٩٢١ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

٤٦،٣٠٨،١٤٦ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٥٠،٤٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٢٠،١٦٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

٥٧،٦٠٣،٣٧٥ صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

٥٤،٠٠٦،٤٠٠ صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

١،٨٦٥،٦٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٥٣٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

٢١٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

١،٠٠٠،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١١٣،٦٠٠ 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

١٥،٤٧٥،٩٨٦ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

١٥،٤٧٥،٩٨٦ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

١١،٦٦٣،٠٥٩ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

١١،٦٦٣،٠٥٩ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٢٥،٢٠٤،١١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٢٥،٢٠٤،١١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٤،٠٩١،٨٩٤ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٤،٠٩١،٨٩٤ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٧٦،٧١٠،٨٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٧٦،٧١٠،٨٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

٢٢١،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٣،٧١١،٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٧٢،٧٧٨،٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

٢٣،١٠٥،٥٧٤،٧٣٠المجموع العام
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٩،٧٠٣،٣٦١،٧٤٤١١٣،٢٢٩،٢٨٠ ٩،٨١٦،٥٩١،٠٢٤السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١١٥،٩١٠،٥٨٣٩،٤٩٣،٥٦٦ ١٢٥،٤٠٤،١٤٩الھيئات التنفيذية والتشريعية

١١،٩٦٠،٤٧٢٢،٤٦٥،٦٦٦ ١٤،٤٢٦،١٣٨رئاسة الجمھورية١١١

١٨،٩٦٦،٤١٨٣،٦٥٩،٢٧٥ ٢٢،٦٢٥،٦٩٣رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٦١،٤٦١،٣٠٠٣،٠٩٢،٥٠٠ ٦٤،٥٥٣،٨٠٠مجلس النواب١١٣

١،٧٩٦،٥٦٤٢١،٣٤٥ ١،٨١٧،٩٠٩المجلس الدستوري١١٤

٩،٨٦٩،٧١٧٥٩،٨٩٨ ٩،٩٢٩،٦١٥ديوان المحاسبة١١٥

١١،٨٥٦،١١٢١٩٤،٨٨٢ ١٢،٠٥٠،٩٩٤إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٤٣١،٩٢٨،٤٦١٩٥،٢٤٣،٣٩٢ ٥٢٧،١٧١،٨٥٣الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

١٥٠،٠٧٠،٨٠٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٩٠،٠٧٠،٨٠٤الشؤون االقتصادية١٢١

٤،٣٣٢،٦٩٨٧٠١،٧٤٢ ٥،٠٣٤،٤٤٠تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٨،٤٥٩،٠٦٢٤١،١٤٦،٠٥٠ ٢٤٩،٦٠٥،١١٢شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٦٩،٠٦٥،٨٩٧١٣،٣٩٥،٦٠٠ ٨٢،٤٦١،٤٩٧الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١٦٩،٧٦٣،٨٩٧٦،٤١٦،٣٨٠ ١٧٦،١٨٠،٢٧٧الشؤون الخارجية

١٦٩،٧٦٣،٨٩٧٦،٤١٦،٣٨٠ ١٧٦،١٨٠،٢٧٧الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٢٢،٦١٥،١٢٣٢٢٨،٥٢٧ ٢٢،٨٤٣،٦٥٠الخدمات العامة

٧،٥٨٤،٩٥٧٨٤،٧٤٠ ٧،٦٦٩،٦٩٧وظيفة عامة١٤١

١٢،٨٠٥،٣٦٦١٤٣،٧٨٧ ١٢،٩٤٩،١٥٣مراقبة إدارية١٤٢

٢،٢٢٤،٨٠٠ ٢،٢٢٤،٨٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٩،٢٤٦،٠٠٠ ٩،٢٤٦،٠٠٠بحوث اساسية

٩،٢٤٦،٠٠٠ ٩،٢٤٦،٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٣،٨٣٦،٦٣٢٧٥٥،٥٤٠ ٤،٥٩٢،١٧٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٣،٨٣٦،٦٣٢٧٥٥،٥٤٠ ٤،٥٩٢،١٧٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧١٣،٦٢٦،١٣٩١،٠٩١،٨٧٥ ١٤،٧١٨،٠١٤ادارة عامة غير المصنفة

١٣،٦٢٦،١٣٩١،٠٩١،٨٧٥ ١٤،٧١٨،٠١٤األحوال الشخصية١٧٢

ادارة عامة غير المصنفة١٧٣
١٨٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام

٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام١٨٠

١٩٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩ ٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩ ٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢،٣٤٩،٥٧٠،٧٣٠٥٧،٠٧٩،٨٥٣ ٢،٤٠٦،٦٥٠،٥٨٣الدفاع٢

٢١٢،٣٤٩،٥٢٢،١٧٣٥٧،٠٧٤،٩١٣ ٢،٤٠٦،٥٩٧،٠٨٦الدفاع العسكري

٢،٣٤٩،٥٢٢،١٧٣٥٧،٠٧٤،٩١٣ ٢،٤٠٦،٥٩٧،٠٨٦الدفاع العسكري٢١٠

الدفاع المدني٢٢

الدفاع المدني٢٢٠
٢٥٤٨،٥٥٧٤،٩٤٠ ٥٣،٤٩٧الدفاع (غير مصنفة)

٤٨،٥٥٧٤،٩٤٠ ٥٣،٤٩٧الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١،٤٣٠،٥٥٦،٦٠٧٧٨،٧٠٦،١٠٩ ١،٥٠٩،٢٦٢،٧١٦التنظيم واالمن العام٣

٣١٩١٠،٠٠١،٨١٥٦٣،٢٠٨،٦٥٠ ٩٧٣،٢١٠،٤٦٥خدمات الشرطة
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٢،٩٨٩،٢٥٣٦١٨،٥٥٠ ٣،٦٠٧،٨٠٣خدمات الشرطة٣١٠

٩٠٧،٠١٢،٥٦٢٦٢،٥٩٠،١٠٠ ٩٦٩،٦٠٢،٦٦٢تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٣٢٥٠،٤٢١،٩٦٩ ٥٠،٤٢١،٩٦٩الحماية المدنية

٥٠،٤٢١،٩٦٩ ٥٠،٤٢١،٩٦٩الحماية المدنية٣٢١

٣٣١١٧،٧٠١،٣٥٣١،٢٨٩،٣٨٣ ١١٨،٩٩٠،٧٣٦العدل

١٢،٣٧٦،٦٢٩٢٤٦،٤٨٠ ١٢،٦٢٣،١٠٩العدل٣٣٠

٦،٤٠٠،٢١٢١٠٥،٤٢٠ ٦،٥٠٥،٦٣٢مجلس شورى الدولة٣٣٢

٧٧،٧٧٥،٢٩٠٦٩٣،٩٢٠ ٧٨،٤٦٩،٢١٠المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٩٥٥،٥٨٠٦١،٤٠٠ ١،٠١٦،٩٨٠المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠،١٩٣،٦٤٢١٨٢،١٦٣ ٢٠،٣٧٥،٨٠٥المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤١٦،٤١٨،٠٠٠٤،٧٢٨،٤٠٠ ٢١،١٤٦،٤٠٠ادارة تأديبية

١٦،٤١٨،٠٠٠٤،٧٢٨،٤٠٠ ٢١،١٤٦،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

بحوث وإنماء خاصة بالتنظيم واالمن العام٣٥

بحوث وإنماء خاصة بالتنظيم واالمن العام٣٥٠
٣٦٣٣٦،٠١٣،٤٧٠٩،٤٧٩،٦٧٦ ٣٤٥،٤٩٣،١٤٦التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٣٣٦،٠١٣،٤٧٠٩،٤٧٩،٦٧٦ ٣٤٥،٤٩٣،١٤٦التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٧٦،٢٢٠،٥٧٩٦٦٤،٩٨٦،٨٨٣ ٩٤١،٢٠٧،٤٦٢الشؤون االقتصادية٤

٤١٢٦،٩٧١،٨٩٩٨٨٨،٠٤٠ ٢٧،٨٥٩،٩٣٩االقتصاد العام

١٣،٠٨٨،٢٧٨١٧١،٨٠٠ ١٣،٢٦٠،٠٧٨االقتصاد العام٤١١

١٣،٨٨٣،٦٢١٧١٦،٢٤٠ ١٤،٥٩٩،٨٦١العمالة٤١٢

٤٢٥٨،١١٢،٨١٩٤،٤٤١،٥٥٠ ٦٢،٥٥٤،٣٦٩الزراعة

٣٢،٨٩٧،٥٢٦٣،٤٧٩،٧٧٥ ٣٦،٣٧٧،٣٠١الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٤٢٥،٠٠٠ ٤٢٥،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٧،٠٢٥،٢٩٣١١١،٧٧٥ ١٧،١٣٧،٠٦٨تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

المعلومات الزراعية٤٢١٣
٧،٦٨١،٢٥٠ ٧،٦٨١،٢٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٧٢،٥٠٠٨٥٠،٠٠٠ ٩٢٢،٥٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري٤٢٣١
١١،٢٥٠ ١١،٢٥٠ادارة وتنمية قطاع الصيد البري٤٢٣٢

٤٣٢٩،٦٤٠،٣٧٠٤٩،١٥٧،٩٨٤ ٧٨،٧٩٨،٣٥٤الطاقة

٥،٦٢٨،٩٢٠١٩،٩٨٣،٤٠٠ ٢٥،٦١٢،٣٢٠الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠،٠١١،٤٥٠٣،٢٤١،٧٠٠ ٢٣،٢٥٣،١٥٠الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

٢٥،٩٣٢،٨٨٤ ٢٥،٩٣٢،٨٨٤المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠المصادر الجديدة للكھرباء٤٣٥٢

٤٤٨،٢٢٨،٣٧٥١٣٥،٨٧٠ ٨،٣٦٤،٢٤٥الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

البناء٤٤٣
٨،٢٢٨،٣٧٥١٣٥،٨٧٠ ٨،٣٦٤،٢٤٥ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٥٨،٧٢٦،٥١٧٤٢٣،٩٦٨،٦١٥ ٤٨٢،٦٩٥،١٣٢النقل

٢،٠٤٦،٤٠٢٤٧،٣٠٠ ٢،٠٩٣،٧٠٢النقل٤٥٠

١٥،٩٢٧،٧٤٦٣٨٠،٦٧٥،٨٩٤ ٣٩٦،٦٠٣،٦٤٠أشغال الطرق٤٥١٢
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٣،١٤٠،١٥٦٢٣،٩١٦،٠٦٠ ٢٧،٠٥٦،٢١٦الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

١٣،١٥٢،٧١١ ١٣،١٥٢،٧١١بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢

١٦،٢١٦،٨٥٥ ١٦،٢١٦،٨٥٥الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

بناء وتخطيط السكك الحديدية٤٥٣٢
٢١،٣٩٥،٣٥٨٦،١٧٦،٦٥٠ ٢٧،٥٧٢،٠٠٨الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٦،١٥٠،٨٨٠١٦،٩٧٤ ٦،١٦٧،٨٥٤االتصاالت

٦،١٥٠،٨٨٠١٦،٩٧٤ ٦،١٦٧،٨٥٤ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧٥٨،٣٠٠،٧٢٢١٨٦،٠٧٧،٨٥٠ ٢٤٤،٣٧٨،٥٧٢فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

٣٣٥،٠٠٠ ٣٣٥،٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤

١٨،٤٦٥،٧٢٢٧٧،٨٥٠ ١٨،٥٤٣،٥٧٢ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٣،١٥٠،٠٠٠ ٣،١٥٠،٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣٦،٣٥٠،٠٠٠١٨٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢٢،٣٥٠،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٨،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠ ١٨،٨٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٨،٠٠٠،٠٠٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالمحروقات والطاقة٤٨٣
٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥
٤٩١١،٥٨٨،٩٩٧ ١١،٥٨٨،٩٩٧شؤون إقتصادية غير مصنفة

١١،٥٨٨،٩٩٧ ١١،٥٨٨،٩٩٧شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٤٠،٠٠٨،٤٣١٢٨،٤١٦،٦٠٠ ٦٨،٤٢٥،٠٣١حماية البيئة٥

٥١٣١،٤١٧،٨٤٦ ٣١،٤١٧،٨٤٦ادارة النفايات

٣١،٤١٧،٨٤٦ ٣١،٤١٧،٨٤٦ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

المحافظة على التنوع البيولوجي٥٤

على التنوع البيولوجي وحماية البيئة افظة٥٤١
٥٥٢،٢٨٢،١٩٨ ٢،٢٨٢،١٩٨بحوث وإنماء في مجال حماية البيئة

٢،٢٨٢،١٩٨ ٢،٢٨٢،١٩٨ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٥٦٦،٣٠٨،٣٨٧٢٨،٤١٦،٦٠٠ ٣٤،٧٢٤،٩٨٧حماية البيئة

٦،٣٠٨،٣٨٧٦١٦،٦٠٠ ٦،٩٢٤،٩٨٧االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٧،٨٠٠،٠٠٠ ٢٧،٨٠٠،٠٠٠حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

١٥،٩٦٣،٤٦٣٣٢٤،٦٦٤،٤٣٣ ٣٤٠،٦٢٧،٨٩٦االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٢،٨٣٨،٢٥١٣٢٣،٧٨٧،٦١٨ ٣٢٦،٦٢٥،٨٦٩االمداد بالمياه

٢،٨٣٨،٢٥١٣٢٣،٧٨٧،٦١٨ ٣٢٦،٦٢٥،٨٦٩االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٣،١٢٥،٢١٢٨٧٦،٨١٥ ١٤،٠٠٢،٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٣،١٢٥،٢١٢٨٧٦،٨١٥ ١٤،٠٠٢،٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٧٣٤،١٦٤،٩٢٠١،٧٧٤،٩٦٠ ٧٣٥،٩٣٩،٨٨٠الصحة٧

٧٢٢٨٩،٢٥٠٦،٦٠٠ ٢٩٥،٨٥٠العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

الطب العام٧٢١
٢٨٩،٢٥٠٦،٦٠٠ ٢٩٥،٨٥٠المختبرات٧٢٥

٧٣٥٠٧،٦٨٢،٥٠٠ ٥٠٧،٦٨٢،٥٠٠خدمات االستشفاء

١٨،٥٨٠،٠٠٠ ١٨،٥٨٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠١٩

التصنيف الوظيفي

٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١،٨٧٠،٠٠٠ ١،٨٧٠،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٢،٢٣٢،٥٠٠ ١٢،٢٣٢،٥٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٥،٧٠٥،٧٣٠ ١٥،٧٠٥،٧٣٠الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٢٨٣،٥٠٠ ٢٨٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

مراقبة وجمع البيانات الوبائية٧٤٤
١٣،٦٨٢،٣٨٤ ١٣،٦٨٢،٣٨٤خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١،٠٤٥،٠٠٠ ١،٠٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١،٠٤٥،٠٠٠ ١،٠٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦٢٠٩،٤٤٢،٤٤٠١،٧٦٨،٣٦٠ ٢١١،٢١٠،٨٠٠الصحة غير المصنفة

٢٠٩،٤٤٢،٤٤٠١،٧٦٨،٣٦٠ ٢١١،٢١٠،٨٠٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٠٨،٣٦٠،٧١٦١٢،٥٠٢،٤٦٨ ١٢٠،٨٦٣،١٨٤األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١٢،٣٤٣،٨٠٥١٢١،٧٤٣ ١٢،٤٦٥،٥٤٨األديان

١٢،٣٤٣،٨٠٥١٢١،٧٤٣ ١٢،٤٦٥،٥٤٨اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٨٢٨٦٥،٠٠٠ ٨٦٥،٠٠٠الخدمات المجتمعية

٨٦٥،٠٠٠ ٨٦٥،٠٠٠النقابات٨٢١

٨٣١٢،٠١٢،٦٠٠١،١٦٠،٥٠٠ ١٣،١٧٣،١٠٠الخدمات الترفيھية والرياضية

٧،٢٠٢،٦٠٠١،١٦٠،٥٠٠ ٨،٣٦٣،١٠٠االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٤،٨١٠،٠٠٠ ٤،٨١٠،٠٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٤٠،٥٨٨،٩٤١٨،٩١١،٧٢٥ ٤٩،٥٠٠،٦٦٦الخدمات الثقافية

٤،٥٧١،٦٩٣٢،١٥٠،٥٠٠ ٦،٧٢٢،١٩٣اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٣٦،٠١٧،٢٤٨٦،٧٦١،٢٢٥ ٤٢،٧٧٨،٤٧٣....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٤٢،١٥٠،٣٧٠٢،٣٠٨،٥٠٠ ٤٤،٤٥٨،٨٧٠خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

١٧،٠٢٩،٢٩٨٢٠٢،٧٥٠ ١٧،٢٣٢،٠٤٨بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

٧،١٥٩،٠٧٢٢،١٠٥،٧٥٠ ٩،٢٦٤،٨٢٢تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٧،٩٦٢،٠٠٠ ١٧،٩٦٢،٠٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

٢،٠٣٣،٩٤٠،٢٢٢٢٤،٥١٨،٥٦٢ ٢،٠٥٨،٤٥٨،٧٨٤التعليم٩

٩١٨٣١،٢٨٥،٠٠٠٢،٧٧١،٩٦٢ ٨٣٤،٠٥٦،٩٦٢الحضانة والتعليم االبتدائي

٨٣١،٢٨٥،٠٠٠٢،٧٧١،٩٦٢ ٨٣٤،٠٥٦،٩٦٢التعليم األساسي٩١٢

٩٢٦٤٣،٨٨١،٨٦٠١،٨٣٠،٨٥٠ ٦٤٥،٧١٢،٧١٠التعليم الثانوي

٣٨٧،٨٧٨،٢٢٠١،٢٠٢،٨٥٠ ٣٨٩،٠٨١،٠٧٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٥٦،٠٠٣،٦٤٠٦٢٨،٠٠٠ ٢٥٦،٦٣١،٦٤٠التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٨٣،٣٩٢،٤٦٣١٥،٠٥٣،٥٠٠ ٣٩٨،٤٤٥،٩٦٣التعليم الجامعي

٣٨٣،٣٩٢،٤٦٣١٥،٠٥٣،٥٠٠ ٣٩٨،٤٤٥،٩٦٣التعليم الجامعي٩٤١

٩٥٢٦،٩٨٤،٣٠٠ ٢٦،٩٨٤،٣٠٠تعليم غير محدد بالمستوى



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠١٩

التصنيف الوظيفي

٣،٣٥٩،٣٠٠ ٣،٣٥٩،٣٠٠برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٣،٦٢٥،٠٠٠ ٢٣،٦٢٥،٠٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٧،٥٠٠ ٦٧،٥٠٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٧،٥٠٠ ٦٧،٥٠٠بدل نقل التالمذة٩٦١

٩٧٢٣٦،٢٥٠ ٢٣٦،٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم

٢٣٦،٢٥٠ ٢٣٦،٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٩٨١٤٧،٤٦٢،٨٤٩٤،٨٦٢،٢٥٠ ١٥٢،٣٢٥،٠٩٩تعليم غير مصنف

١٤٧،٤٦٢،٨٤٩٤،٨٦٢،٢٥٠ ١٥٢،٣٢٥،٠٩٩تعليم غير مصنف٩٨١

٤،٩٥٧،٣١٠،١٣٧١٥٠،٢٣٨،٠٣٣ ٥،١٠٧،٥٤٨،١٧٠الحماية االجتماعية١٠

١٠١٦٨٨،٦٣٠،٩٦٤ ٦٨٨،٦٣٠،٩٦٤المرض والعجز

٦٧٧،٤١٥،٩٦٤ ٦٧٧،٤١٥،٩٦٤المرض١٠١١

١١،٢١٥،٠٠٠ ١١،٢١٥،٠٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٢،٩٩٠،٤١٠،١٣٢١١١،٩٦٦ ٢،٩٩٠،٥٢٢،٠٩٨الشيخوخة

٩،٢٨٤،١٣٢١١١،٩٦٦ ٩،٣٩٦،٠٩٨الحماية االجتماعية١٠٢١

تقديمات الشيخوخة١٠٢٢
٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

١٢٦،٠٠٠ ١٢٦،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠الناجين

١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٦٠،٢٨٤،٤٥٨ ١٦٠،٢٨٤،٤٥٨العائلة واألطفال

١٥٧،٨٥٤،٤٥٨ ١٥٧،٨٥٤،٤٥٨تقديمات عائلية١٠٤١

٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

روضة االطفال١٠٤٣
١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٩٥٨،٠٠٠ ٩٥٨،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٨٤٠،٠٠٠ ٨٤٠،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٣٦،٨٧٢،٠٢٨١٠٠،١٢٦،٠٦٧ ١٣٦،٩٩٨،٠٩٥االنفاء االجتماعي

٢٣،٤٣٦،٣٥٨٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣،٤٣٦،٣٥٨حماية اجتماعية١٠٧١

١٣،٤٣٥،٦٧٠٤٠،١٢٦،٠٦٧ ٥٣،٥٦١،٧٣٧المھجرين١٠٧٢

١٠٨٩١٥،٩٠٠ ٩١٥،٩٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

٩١٥،٩٠٠ ٩١٥،٩٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩٦٧،٨٢٤،٦٥٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠١٧،٨٢٤،٦٥٥حماية اجتماعية غير مصنفة

٩٦٧،٨٢٤،٦٥٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠١٧،٨٢٤،٦٥٥حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩١،٤٥٦،١١٧،١٨١ ٢٣،١٠٥،٥٧٤،٧٣٠المجموع العام





الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٢٨،٧٢٥قرطاسية للمكاتب١

٩٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٤٣،٧٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٥،٧٢٥مالبس١

٥٩٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٨٨،٧٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٦٧،٩٣٧محروقات سائلة١

١٦٧،٩٣٧ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٥،٠٠٠مبيدات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١٥،٠٠٠اسمدة١

١٣٢،٩٦٧بذور ونصوب وشتول٣

١٤٧،٩٦٧ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٢،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،١٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨١،٧١٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٠٨٣،٩١٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٤٤٧،٢٦٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٠٩٣بريد١

٢،٠٩٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٧٩٠اعالنات١

١١١،٦٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٤،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٣٠،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٢٤٨،٩٩٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٤٨،٨٠٠تامين١

١٤٨،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٢٥٥،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٣٧٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٦٢٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٢٧٧،٣٨٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٥٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٠٠،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

١٩٣،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٩١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٩،٣٧٥مكافاءات١

٣٩،٣٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٣٣٠،٣٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٥٨٣،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٦٣٣،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٢١،٦٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٢١،٦٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٨٨٠،٤٥٠مجموع البند  رقم

١١١ ١١،٩٦٠،٤٧٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٩٩٠،٤٧٢ ١ مجموع الفصل رقم

١١،٩٩٠،٤٧٢ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٥٠،٠٠٠مالبس١

٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢،٠٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٥٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٧٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٦٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٢٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٥٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٣٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٢،٤٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥،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

٤٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٩٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٩،٩٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٩٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٠٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢،٠٢٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣٠٠،٠٠٠دراسات١

٣٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٦٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٦١،٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٨٦٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٨٦٧،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،٧١٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٦،٧١٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٩،١٦٧،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٧٩،١٦٧،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٧،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩،١٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧١،٢٥٠مالبس١

٢٢٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٧٦،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٨٧،٥٠٠محروقات سائلة١

١٨٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨،٥٠٠مبيدات١

٨،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢،٥٥٠اسمدة١

١٦،١٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١٨،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٨٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٨٢٠،١٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٦،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،٥٠٠بريد١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٢،٠٠٠اعالنات١

١،٩٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٢٤٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٤،٠٠٠تامين١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٢،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٢،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٣٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤،٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٧٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٠١٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٩٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٧٦٦،٢٢٣رواتب المتعاقدين١

٢٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٢،٧٤٦،٢٢٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٠٣٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٣١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٥،٠٠٠مكافاءات١

٨٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،١٣١،٢٢٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،١١٨،٤١٥مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٤٩،٨٥٠ ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض المخابرات الھاتفية 

٧٩٦،٥٠٠ ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١،٩٥٤،٩٨٥ ـ  مساعدة لدعم مشروع تعزيز قدرات مقررات مجلس الوزراء 

٢١٧،٠٨٠ ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

٣،١١٨،٤١٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٢،٦٤٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٢،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،١٥١،٠٥٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣٨١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٠،٠٠٠دراسات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ١٨،٨٦٦،٤١٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩٢٢،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٢٢،٥٠٠ ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٩٢٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٢٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٩٢٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٦،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٣٦،٠٠٠ ـ  قدامى موظفي الدولة 

٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٤ ٣٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٥٨،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٥٨٦،٠٠٠ ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٧٢،٠٠٠ ـ  المجلس النسائي 

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

٢٠١٩بيان 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

٢٦،٦٩٠،٤١٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٢،٤٣٦قرطاسية للمكاتب١

١٧،٨١٣كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣،٢٤٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،١١٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٢لوازم ادارية اخرى٩

٥،١١٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٣٨،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٩٤،٥٦١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٢٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٤،٩٣٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٤،٩٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٩٩٠بريد١

٣،٩٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٥٢٠اعالنات١

٢٢،٨٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٧،٣٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٨٠٠تامين١

٣،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٢،٩٠٤بدالت اتعاب٢

١١٩،٨٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٨٢،٧٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٨٧،٨٣٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،١٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،١٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٠١،١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٩٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،١٨١،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦٣،٤٠٠مكافاءات١

١٦٣،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٠٥٤،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١١،٧٨٠نقل وانتقال في الداخل١

١١،٧٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩،٠٤٤نفقات شتى متنوعة٩

٩،٠٤٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٠،٨٢٤مجموع البند  رقم

١١٥ ٩،٨٦٩،٧١٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٩٤٨،٧١٧ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٢،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

٦٥،٧٨٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٧،٠٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٨٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٩،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٩،٢٣٨محروقات سائلة١

١٩،٢٣٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٥٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧٧،٩٢٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٤،٩٣٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٤،٩٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١١،٤٠٠اعالنات١

٤٧،٥٠٠مطبوعات٢

١٦،٦٢٥اعياد وتمثيل٣

٧٥،٥٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩،٥٠٠تامين١

٩،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٩،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٣٤،٤٦٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٢٦٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٢٦٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٥٨،٩٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٨،٠٠٠اجور االجراء٢

١٤٤،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٨٩٠،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٢٦،٧١٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٨٤١،٧١٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧١،٢٥٠مكافاءات١

٧١،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٠٦٦،٨٦٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٦٢٥نقل وانتقال في الخارج٢

٩٢،٦٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٥٦٣وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٥٦٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦٦٥رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٦٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٣١٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٣،٥٠٣مجموع البند  رقم

١٤١ ٦،١٨٢،٧٥٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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

٦،٢٥٧،٧٠٧ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،٠٧٨قرطاسية للمكاتب١

٢٨،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٦،٥٧٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢،٣٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦،٣٣٣لوازم ادارية اخرى٩

١٩،٣٣٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٦٠٠محروقات سائلة١

٧،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٧،٥١١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١١٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،١١٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٤،٩٣٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٤،٩٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،١٢٥بريد١

٧،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٥٠٠اعالنات١

١٤،٢٥٠مطبوعات٢

٥،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،١٤٠عالقات عامة اخرى٩

٣٠،٣٩٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٩٠٠تامين١

١،٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٥٦٣استئجار سيارات واليات١

٣،٥٦٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢٣،٥٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٩٨،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٨٥،٤١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٤٠٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٤٠٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠١،٠٠٠اجور االجراء٢

٩٥١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٣٤٦،٦٢٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٦٩٦،٦٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٨٥،٠٠٠مكافاءات١

٢٨٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٣٣٩،٦٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨٠٧،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٠٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٧١٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٧١٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨١٧،٥١٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١١،٨٨٠،٠٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٩٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٩٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٠٠٧،٠٦٢ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٩،٠٧٢قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،٩١٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٦٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧،٢٩٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٩٧٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٢٦٣محروقات سائلة١

٩،٢٦٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٩٣٨مبيدات١

١،٩٣٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٨٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٧،٠٨٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢،٥٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢،٥٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٤٢٥بريد١

١،٤٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٦٠اعالنات١

١١،٤٠٠مطبوعات٢

٥،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٦٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٧،٦٠٠تامين١

٧،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٠٨،٢٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٦٢٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٦٢٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٦،٥٠٠اجور االجراء٢

١٩٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٧،٤١١تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣٦،٣٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦٣،٧٩١ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،٧٠٠مكافاءات١

٥،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٠٨٨،٩٩١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥،٧٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٥،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٥،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٩٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣،٦٨٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٣،٥٥٣،٦٨٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

١٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٧٢٦،١٨٥ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢،٧٨٤قرطاسية للمكاتب١

٥،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣١،٣٣٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٥٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٤،٢٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٩،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٠٣٨مبيدات١

٤،٠٣٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٣،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩٧،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٢،٧٧٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٣٨٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٣٨٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٢٧٥بريد١

٤،٢٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٧٥٠اعالنات١

١٧،١٠٠مطبوعات٢

١،٤٢٥اعياد وتمثيل٣

٢٣،٢٧٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٠٨،٩٣٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤،٧٠٧،٩٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٧٠٧،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٤٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٩،٩٢٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦٣،٩٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٧٠٠مكافاءات١

٢٤،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٦٤١،٥٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٢،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٩٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٣،٧٨٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٦،٤٩٧،٠١٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٨٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٧٨٢،٠١٥ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،٠٨٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٣٥٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٧٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٨٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٩،٨٤٥لوازم ادارية اخرى٩

١١٥،٤٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤٧،٧٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤،٢٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤،٢٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،١٤٠بريد١

١،١٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٤١٣اعالنات١

٩،٥٠٠مطبوعات٢

٢،٨٥٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٧٦٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٤٩،١٧٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٩٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٩٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٤٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٥٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢،٥٦٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٨،٩٢٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢١،٤٨٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٧٥٠مكافاءات١

٤،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٧٥،٢٣٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦،٦٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٦،٦٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٩٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٦٣٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١،٦٨٦،٨٢٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٤،٤٨٨تعويضات عائلية١

٢٤،٤٨٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٣،٤٨٨مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٣،٤٨٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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،٧٤٢،٨١٥ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٦٧٧قرطاسية للمكاتب١

٤٢٨كتب ومراجع وصحف٢

٤٢٨لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٥٣٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٨٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٠٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٩٢٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٢،٤٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٢،٠٤٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٥،٢١٦ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٥،٢١٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤،٢٧٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤،٢٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٨٥٠مطبوعات٢

١،١٤٠اعياد وتمثيل٣

٣،٩٩٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٣،٤٨١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان 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

٨،٩٧٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٤،٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٣،٣٧٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥،٧٠٠مكافاءات١

٥،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٤٠٦،١٧٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٩٩٥نفقات شتى متنوعة٩

١،٩٩٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٩٩٥مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢،٥٤٩،٦٩٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١،٤٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٤٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٤٢٥مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٤٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٤٦،٦١٨ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٩٩٢قرطاسية للمكاتب١

٣،١٩٢كتب ومراجع وصحف٢

٦،١١٣لوازم مكتبية اخرى٩

٢٨،٢٩٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٧،٤٢٤لوازم ادارية اخرى٩

١١٦،٤٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٥٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٩٧،٧٢١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٦٨،٤١٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨٦٨،٤١٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٧،١٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٧،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٩٩٠بريد١

٣،٩٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٢٨٠اعالنات١

٢٣،٩٨٧مطبوعات٢

١،٤٢٥اعياد وتمثيل٣

٢٧،٦٩٢ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٧٤،١٩٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤،٩٦٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٩٦٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،٩٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٧،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٠،٩٤٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٣،٣٠٠مكافاءات١

١٣،٣٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٩٩٧،٢٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣٣،٢٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٩٩٥رسوم وضرائب مختلفة١

١٩،٩٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٢١،٩٤٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٥،١٩٥مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٧،٣٢٤،٣٦١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٧٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٥٩٤،٣٦١ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٥٦لوازم مكتبية اخرى٩

٥،٧٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٨٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٠،٨٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٦٨٨محروقات سائلة١

١٠،٦٨٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨١مبيدات١

٨١ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٨٠٨اسمدة١

٨١بذور ونصوب وشتول٣

٨٨٩ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٠،٢٩٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٤١٣صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٤١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٥اعالنات١

٣،٣٢٥مطبوعات٢

٣،٠٨٨اعياد وتمثيل٣

٦،٥٠٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٣،٥٢١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤١٦،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤١٦،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٩،١٥٢تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥،٦٥٢ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٢٧٠مكافاءات١

٦،٢٧٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٦٨،٤٢٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥،٣٤٤عطاءات الى جھات خاصة٢

٥،٣٤٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٣٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٤٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٤٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٣٢٨نفقات شتى متنوعة٩

٢،٣٢٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٢٥٣مجموع البند  رقم

٨١٠ ٥٨٢،٨٣٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٥٩٨،٨٣٤ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٢٤كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٠٦لوازم مكتبية اخرى٩

١١،١٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٩،٣٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٠،٧٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٩٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٤،١٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٥،٩٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٨٥،٣٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٨٥،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٣٦٠بريد١

٣،٣٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٢٨٠اعالنات١

١١،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٦،٦٨٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤١٧،٣٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٠٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٤،١٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٦٠،٤٠٨اجور االجراء٢

٤٩٤،٥٠٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٠،٩٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧٥،٩٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٢٠،٩٢٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٩،٥٠٠مكافاءات١

٩،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٧٤٩،٩٣٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٣،٢٩٧،٢٦٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٣٨٣،٢٦٦ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٠٤٠قرطاسية للمكاتب١

١،٧١٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٣٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٢٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٧٠محروقات سائلة١

٥٧٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٤،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٠،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٧١٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٧١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥٧٠بريد١

٥٧٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٥٢٠اعالنات١

٢،٩٦٤مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٦٠عالقات عامة اخرى٩

٧،٢٤٤ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٢،٧٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان 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

٧٦٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥،٣٧٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٧،١٧٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣،٠٤٠مكافاءات١

٣،٠٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩١٢،٢١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٥٩٦نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٩٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٣٤٦مجموع البند  رقم

٨١٠ ٩٩٥،٠٨٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٦٣،٠٨٦ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٢٠٦كتب ومراجع وصحف٢

١٤٣لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٣٤٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٣٧٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،١٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،١٢٥محروقات سائلة١

٧،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٨،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٤،٣٤٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧،٨٣٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧،٨٣٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩٥٠اعالنات١

١،٩٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٢٥تامين١

١،٤٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣٥٧استئجار سيارات واليات١

٣٥٧ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٨٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٥،١٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٦،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٥١،٠٠٠اجور االجراء٢

١١٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٣٤،٢٣٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٨،٢٣٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٣،٧٥٠مكافاءات١

٢٣،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٨٩،٤٨٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٣،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣،٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦،٣٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ٩٢٥،٣٠٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٩٣٥،٣٠٤ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠،٤٢٦قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٨٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٩٧لوازم مكتبية اخرى٩

٢١،٧٠٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٣،٧٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤١٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٩،١٦٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٤٥٤مبيدات١

١،٤٥٤ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٣٥،٣٢٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٧٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٩٩٠بريد١

٣،٩٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٦٠٠اعالنات١

١٥،٢٠٠مطبوعات٢

٣،٠٤٠اعياد وتمثيل٣

٢٥،٨٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،١٣٨استئجار سيارات واليات١

٢،١٣٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٩٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٤،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٨٨،٢٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٦٧٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٦٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨٨،٥٢٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٩٤،٥٢٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٨،٥٠٠مكافاءات١

٢٨،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٣٠٨،٠٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٤٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٤٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٦٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٦٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠١،٠٨٠مجموع البند  رقم

١٢٢ ٤،٣٣٢،٦٩٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٣٧١،٦٩٨ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٦٩٩قرطاسية للمكاتب١

١،١٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٢٨لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٠٦٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤،٠٠٠محروقات سائلة١

١٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣،٤٦٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٨٥٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٨٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٥٢٠تامين١

١،٥٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩،٧٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٥،٣٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٣٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٣٢٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ٤٨،٥٥٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١،٢٨٣تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٢٨٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٢٨٣مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،٢٨٣ مجموع الوظيفة رقم

٤٩،٨٤٠ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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

٤٠٠،٠٠٠مالبس١

١،١٦٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٧٣٠،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،٧٣٠،٠٠٠ادوية١

٤٧،٠٠٠مواد مخبرية٢

٢،٧٧٧،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،٥٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢،٠٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٣٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٣٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢،٤٣٤،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٧،٥٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٧،٥٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٧٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،١٥٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٢،٦٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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 ٩٠،٦٠٣،٢٨٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٣٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٥،٨٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٢٥٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٧،١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٧،١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٤٥٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٤٥٧،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،٨٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٨٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٣٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٦،٣٥٤،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٩،١٢٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩،١٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٩،١٢٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٠،٣٨٩،٢٨٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٧٩٣قرطاسية للمكاتب١

١،٨٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٧١٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٣٥٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٨٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٥٧لوازم ادارية اخرى٩

٦،٦٠٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٥٦٠محروقات سائلة١

٤،٥٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٠،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧،١٢٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧،١٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٥٦بريد١

٣٥٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٧٥اعالنات١

٦،٦٥٠مطبوعات٢

١،٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٩،٠٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٥٢٠تامين١

١،٥٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٣٦،٠٢٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٥٥٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٥٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٥٥،٥٧٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٥،٥٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٩،٠٠٠مكافاءات١

١٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٧٢٦،٥٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢،٨٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٨٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٥٦وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٥٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٩٢٩رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٣٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٢٤٩ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٤٥٥مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢،٠٢٣،١٧٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٧٠،١٧٦ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٧٠٠مبيدات١

١،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠٩،٧٨٤نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٦٥،٧٨٤ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٩٣،٤٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٠٧١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٠،٠٠٠اعالنات١

٣٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٨٠٠تامين١

٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٨٨٣استئجار سيارات واليات١

٤،٨٨٣ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧،٤٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٢،٤٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٦٢،٦٢٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

١،٥٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٧٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٩،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢١١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٣،٥٩٤،١٠٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣١،٤١٧،٨٤٦مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٧،٤٩٠،٩٤٦ ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ  لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات 
الصلبة

٣،٩٢٦،٩٠٠ ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

٣١،٤١٧،٨٤٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣١،٤١٧،٨٤٦مجموع البند  رقم

٥١١ ٣١،٤١٧،٨٤٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٣٥،٣٣١،٩٥٣ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠المستشارون٤

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

دراسات٥

٣٧،٥٠٠دراسات١

٣٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ١٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠٠،٠٠٠ ١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٠،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠المستشارون٤

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

دراسات٥

٣،٠٠٠دراسات١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٣٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٦١،٣٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦١،٣٠٠ ٢٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢٥قرطاسية للمكاتب١

٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٢٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٢٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٠٠اعالنات١

٣،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٦،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩٨،٧٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠المستشارون٤

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٢٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠٠،٠٠٠دراسات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٢٤٢،٥٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٢،٥٢٥ ٢١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية٢٢
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،١٢٥قرطاسية للمكاتب١

١،١٢٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية٢٢
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

١٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٥،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٢،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية٢٢
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠المستشارون٤

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية٢٢
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٢٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٦٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣٧،٥٠٠دراسات١

٣٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١١ ٢٦٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦٦،٠٠٠ ٢٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٠٠٠مطبوعات٢

١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٠٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠المستشارون٤

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٥٤٤،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٤٤،٥٠٠ ٢٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب٢٤
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب٢٤
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب٢٤
االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٤٩،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٤٩،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٦٤٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١١ ٧١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧١٦،٠٠٠ ٢٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٠
المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٨٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٤٨،٠٨٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٥،٦٠٩،٠٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٦٠٩،٠٨٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٥،٦٠٩،٠٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٦٠٩،٠٨٠ ٢٠٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٨٤٠،٣٥٨مساھمة للرواتب واألجور١

١٢،٨٤٠،٣٥٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢،٨٤٠،٣٥٨مجموع البند  رقم

١٠٧١ ١٢،٨٤٠،٣٥٨ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٨٤٠،٣٥٨ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٦،٢٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠،١٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار مصاريف االحكام القضائية المحلية٨ـ  منھا  

٣٦،٣٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٣٦،٣٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٦،٣٥٠،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٣
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٩٦٢،٦٣٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٤٦٢،٦٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٤٦٢،٦٣٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٢،٤٦٢،٦٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٤٦٢،٦٣٠ ٢٠٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٤
بحوث اساسية١٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٨٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٤٤٦،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩،٢٤٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٢٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٥٠ ٩،٢٤٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٢٤٦،٠٠٠ ٢٠٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٥
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،١٢٤،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٢٩،١٩٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٨٥٣،٦٩٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٨٥٣،٦٩٤مجموع البند  رقم

١٢١ ٢،٨٥٣،٦٩٤ مجموع الوظيفة رقم

٢،٨٥٣،٦٩٤ ٢٠٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٧
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٩٨٧،٠٨٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٩٨٧،٠٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٩٨٧،٠٨٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٤،٩٨٧،٠٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٩٨٧،٠٨٠ ٢٠٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٨
المحفوظات الوطنية١٤٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٣٥٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨٧٤،٨٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٢٢٤،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٢٢٤،٨٠٠مجموع البند  رقم

١٤٤ ٢،٢٢٤،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٢٢٤،٨٠٠ ٢٠٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٨٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٧٥٨،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٦،٦١٨،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦،٦١٨،٤٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٦،٦١٨،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٦١٨،٤٠٠ ٢٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء٢١٠
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢٨،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٠٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٠٥٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٥٦،٠٠٠ ٢١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء٢١١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،١٢٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،١٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١،١٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،١٢٥،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية٢١٢
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٣٣٠،٢٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٤٠٢،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٤٠٢،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٤١ ١،٤٠٢،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٤٠٢،٢٠٠ ٢١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٨
الحماية المدنية٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٢٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٢٢٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٢٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ١،٢٢٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٢٢٩،٠٠٠ ٢٣٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء٢٣٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان 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

٦٤٣،١٠١،٩٠٢ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٣٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٨٠٠مالبس١

٧،٦٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢،٤٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٩٢٠محروقات سائلة١

١،٩٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١١،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٨،٧٦٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٣،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٩،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٥٠٠تامين١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٣،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

١،٥٧٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٥٧٩،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٤٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥٨٥،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٤ ١،٧٩٦،٥٦٤ مجموع الوظيفة رقم

١،٧٩٦،٥٦٤ ١ مجموع الفصل رقم

١،٧٩٦،٥٦٤ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٩،٦٨٠محروقات سائلة١

١٩،٦٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٦٣٢مبيدات١

١،٦٣٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٩٦٠اسمدة١

١،٦٣٢بذور ونصوب وشتول٣

٢،٥٩٢ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٥٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٤٨،٩٠٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٨٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤٠،٠٠٠بريد١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٠٠٠مطبوعات٢

١٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٢٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٨١،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٩٩،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٤٦،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦،٨١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٩١٣،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

٧٣،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦١،٨٧٥تعويض نقل مؤقت٣

٣٧٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨١٠،٣٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٤٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،١٨٩،٣٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٥،٠٠٠دراسات١

٢٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ١٢،٣٧٦،٦٢٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥٦٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مساھمة للمؤسسات التي تعنى بالقاصرين والقاصرات المنحرفين

٥٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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 ١٢،٣٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،٩٧٦،٦٢٩ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٠٤٠مبيدات١

٢،٠٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٢٠٠اسمدة١

٢،٠٤٠بذور ونصوب وشتول٣

٣،٢٤٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٩٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،١٨٢،٢٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٤٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٤٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٧٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٥٠،٠٠٠بريد١

٧٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠،٠٠٠اعالنات١

١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،١٨٧،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٩٠٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٦٦١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٧،٨٨٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٧،٨٨٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥١٠،٦٤٠اجور االجراء٢

٥١٠،٦٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨٥،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٠٨٥،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٤٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧١،٥٢٥،٣٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٨٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٧٧،٣٧٩،٩٧٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٢٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٨،٥٧٩،٩٧٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٨،٩٤٤قرطاسية للمكاتب١

٢٨،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٨،٧٠٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٣،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٦،٢٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٠،٠٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٧٠،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٦٩،٥٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٦،٢٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٦،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٠٠٠بريد١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

٩،٦٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٤،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٣٠،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان 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

٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٧٥١،٧٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٨٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٨٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٥،٣٤٠مجموع البند  رقم

٣٣٢ ٦،٤٠٠،٢١٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٤٥٠،٢١٢ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٣،٠٢٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣١،٧٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٢٥٠محروقات سائلة١

٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٧،٠٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٥٠٠بريد١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٠٠اعالنات١

٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

تعويضات٣

٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٧،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٢٥،٠٠٠دراسات١

٢٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٩٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام التمييزي٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 

٩٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٧٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٣٩٥،٣٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩٥،٣٢٠ ٤ مجموع الفصل رقم

١١٣،٤٠٢،١٣١ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٤،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٥٠٠مالبس١

٣٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٨،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٤،٢٥٠مبيدات١

٤،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٨٥٠اسمدة١

٢،٥٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٣،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٨٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٣٦،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤،٢٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١٥،١٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣٠٠،٠٠٠بريد١

٣٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٠٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٧٩٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٠،٠٠٠تامين١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٧،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٧،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦،٧٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٧٢٣،٧٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٨٢٧،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٦٦،٤٤٨رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٥٠٢،٤٤٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٧،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٣،٢٨٠تعويضات مختلفة٩

٩٦٠،٤٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٣٩٠،١٢٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

منتدى السفراء اللبنانيين

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٨،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٨،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨،٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٥٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٢،٥١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٤٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٦٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٣٨،٤٩٣،٩٢٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٣،٥٦٨تعويضات عائلية١

٥٣،٥٦٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٨،٥٦٨مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٨،٥٦٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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

٣٨،٦٠٦،٦١٦ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

٦،٠٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٠٠،٠٠٠ ـ  قرطاسية للمكاتب 

٤٠٠،٠٠٠ ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  لوازم مكتبية اخرى 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  مالبس 

٣،١٠٠،٠٠٠ نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية 

٥٠٠،٠٠٠ ـ  مطبوعات 

٦٠٠،٠٠٠ ـ  بريد 

٦٠٠،٠٠٠ ـ  نفقات شتى 

٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٥٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٥٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٩،٣٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٨٩،٣٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٥،٨٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٩٨٧،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١،٩٨٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٩٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ١٢٩،٣٢٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٢٦٢،٢٠٠تعويضات عائلية١

١،٢٦٢،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٢٦٢،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٢٦٢،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣٠،٥٨٩،٧٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٩٧٣قرطاسية للمكاتب١

٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦،٤٧٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١،٨٨٠محروقات سائلة١

١،٨٨٠ ٣ 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

١٢،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٠،٣٥٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٤٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٤٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦١٠،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان 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

٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠،٠٠٠مكافاءات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٦٤،٠١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ١،٩٤٢،٤٦٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٤،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٩٦٨،٩٦٩ ٣ مجموع الفصل رقم

١٧١،١٦٥،٢٨٥ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨٧،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٩،٥٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٣،٠٠٠ ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

١٦،٠٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٩،٢٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٦،٢٩٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٢٥٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جھاز امن المطار 

٧٥٠ ـ مركز تدريب تعزيز  امن المطار 

٢،٨٥٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٤٤٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤،٨٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣٧٥ ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جھاز امن المطار 

٩٧٥ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١،١٢٥ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،٤٠٠ ـ مركز اعتراض المخابرات 

١٠٨،٨٦٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٠،٧٥٠مالبس١

١٧،٢٥٠ ـ  جھاز امن المطار 

١٣،٥٠٠ مركز تدريب تعزيز امن المطار

٢٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩،٠٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٢،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

١،٠٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٠٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٨،٠٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٥٤،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠ ـ المديريه االدارية المشتركة 

١٢٠،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

١٦،٠٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٥٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

٤٢٥اسمدة١

٤٢٥ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٤٢٥بذور ونصوب وشتول٣

٤٢٥ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٠،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢٨٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٦٠،٠٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٢٢،٠٠٠ جھاز امن المطار

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٠٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٤٨،١٢٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٦،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٥٢٠ ـ   ـ مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٩،٦٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٥٣٤،٦٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٥٥،٠٨٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢٨،٨٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٦،٢٥٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣٦،٩٧٥ ـ  جھاز امن المطار 

٧،٥٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٣،١٢٥ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٤٥،٠٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٢٨،٨٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٤٠٠بريد١

٧٥٠ المديرية االدارية المشتركة

٧٥٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٥٠٠اعالنات١

١،٠٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٥٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٢،٠٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٢،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،٠٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٣،٠٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٦،٠٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٥،٦٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٠ ـ  جھاز امن المطار 

١،٥٠٠ ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١،٥٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،٤٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٥٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٨٣،٦٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١١،٠٠٠تامين١

٣،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

١١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٠٥٠استئجار سيارات واليات١

٢،٢٥٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١،٨٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٤،٠٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٤٤،١٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٠٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

١٩٢،٠٠٠ مركز اعتراض المخابرات

١٨١،٤٢٨نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٦٩،٤٢٨ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٢،٠٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤٢٥،٥٢٨ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٥٥،٤٧٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان 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

٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٥،٠٠٠مكافاءات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩٨٤،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات سرية٢

٤٥٩،٠٠٠نفقات سرية١

٤٠٨،٠٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركه  

٥١،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٤٥٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٨،٢٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٢٥٠ المديرية االدارية المشتركة

٢،٢٥٠ مركز تدريب  تعزيز امن المطار

٣،٧٥٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٨،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٨٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٧٠٠ ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٧٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٥،٠٤٠ مركز اعتراض المخابرات

١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،١٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،١٠٠ ـ   مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٣،٥٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١١،٢٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٦،٧٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٩٣،٩٩٠مجموع البند  رقم

٣١٠ ٢،٩٨٩،٢٥٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٤،٠٠٨،٢٥٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٦٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٦،٢٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٢٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٥٠بريد١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٧٠٠تامين١

١،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١٥٠استئجار سيارات واليات١

١٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٩،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٥،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٣٢،٦٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢،٢٤٣،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

 " ل.ل رواتب موظفي المديرية العامة للداخلية سابقا١٫٧٧٠٫٦٠٠٫٠٠٠منھا 
والملحقين بھيئة ادارة السير واآلليات والمركبات

٢،٢٤٣،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٢٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٤،١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

 ل.ل تعويض نقل لموظفي المديرية العامة للداخلية سابقا١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠منھا  
والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات والمركبات

٢٤٩،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٤،٥٠٠مكافاءات١

١٤،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٨٢٧،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٢،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٣،٥٥٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٣،٢٣٩،٦٢٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

 ل.ل تعويضات عائلية لموظفي المديرية العامة للداخلية١٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠منھا 
سابقا"والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات والمركبات

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،٤٠١،٦٢٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠١٩بيان 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

٤٢،٧٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤٨،٥٠٠،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

٢٠١٩بيان 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 ٩٨،١٥٢،٨٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٧٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٧٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧،٤٧١،٩٠٤رواتب المتعاقدين١

١،٧٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٩،٢٥١،٩٠٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٢٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٢٧٧،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

١٣ ٧٨٩،٤٧٩،١٥٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٣١٢ ٩٠٧،٠١٢،٥٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم ادارية٢

٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨،٦٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٦،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٦،١٨٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٤،٨٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠١٩بيان 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،٣٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٣٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٥٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠١٩بيان 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 ١٦،٤١٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ٧،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

المرض١٠١١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٦،٠٠٠،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 ٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠،٢٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٤،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧٢،٢٣٩،٩٢٨تقديمات مدرسية٦

١،٠٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٩٧،٣٠٤،٩٢٨ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٧،٣٠٤،٩٢٨مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٩٧،٣٠٤،٩٢٨ مجموع الوظيفة رقم

١،١٨٢،٩٨٥،٤٩٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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

٥٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٢٥٠،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،٤٥١،٥٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٢٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٥٥٠،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 ٣،٩٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٠٧،٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٧،٤٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٩٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٩٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٢،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨،٧٣٧تعويضات مختلفة٩

١١٦،٦٣٧ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٥٠٠مكافاءات١

١٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٠٨،١٠٥،١٣٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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،١٧٠،٥٦٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٢،٣٢٥،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٣٣٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٤،٦٦٢،٥٠٠ 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 ٢٥،٥٦٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٥،٥٦٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٩٥،٢٨٣،٠٦٥ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧٩،٤٢٩قرطاسية للمكاتب١

٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٨،٤٢٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٥،٤٢٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٩،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٠،٠٠٠بريد١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٠٠٠اعالنات١

٨٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨١١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٥٠٠تامين١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٦٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣،٩١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،١٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢،١٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٤١،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٧٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩١٤،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٤٤٠،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٩٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٩،٩٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٧،٩٦٠مجموع البند  رقم

١٧٢ ١٣،٦٢٦،١٣٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٩٢٦،١٣٩ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة للدفاع المدني٦

الحماية المدنية٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٢١ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٩٨٢قرطاسية للمكاتب١

٣،١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٠٩٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٤٨٠محروقات سائلة١

٣،٤٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٣،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٤،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٢،١٧٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٦٠٠اعالنات١

٨،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١١،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٨٠٠تامين١

١،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٢،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٨٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٩،٨٦٠اجور االجراء٢

٨٥٩،٨٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٣٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٨،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٣٦،٣٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٢٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٢٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٠٤٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠٤٧،٩٧٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٠٨٤،٩٧٢ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٩٧٠قرطاسية للمكاتب١

٧٩٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٤،١٣٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٧٥٠محروقات سائلة١

٣،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٧٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩،٦٠٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٢٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٥٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣٧٥استئجار سيارات واليات١

٣٧٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩،٦٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

١٠،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٨،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٤٠٠مكافاءات١

٢،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٢٦،٦٦٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٤٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٤٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢،٦٢٥مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٤٨،٥٦٩ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٥٣،٥٦٩ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١١،١٨٧قرطاسية للمكاتب١

٣،٩٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،٥٦٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٦٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٠١،٦٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢٤،٧٤٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٥٦٠بريد١

٤،٥٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٦٠٠اعالنات١

٩،٦٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٥٢٠تامين١

١،٥٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٢٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨٠٠بدالت اتعاب٢

٤١٥،٧١٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤١٦،٥١٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٩٢،٧٩٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦،٦٣٠تعويضات مختلفة٩

١٥٥،٥٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٤٥٤،١١٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١،١٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٥،٤٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠٧٧،٠٥٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٤،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١١١،٠٥٥ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٩٤٨قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٦٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٣،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٤٢٥اسمدة١

٨٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٢٧٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٧٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٤،٣٧٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٠،٢٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٠،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠٠اعالنات١

٨،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١١،٣٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٥٠٠تامين١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،١٢٥استئجار سيارات واليات١

١،١٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٧٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٧٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٠٩،١٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩٤٨،٧٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٤٨،٧٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٦٩،٣٨٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٩٠٠اجور االجراء٢

١٨٥،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

١٠١،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٢٤٧،٤٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩،٥٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٦،٣٢٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢،٠٩٧،٣٢٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥،٥٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١١٤،٨٢٨ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٠٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٢٥٠محروقات سائلة١

٨،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٥٤٤اسمدة١

٥٤٤بذور ونصوب وشتول٣

١،٠٨٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٥،٩٦٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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،٢٠٠بريد١

٤،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠٠اعالنات١

٤،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٩،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠٠تامين١

٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٩٠٠استئجار سيارات واليات١

٩٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٤٦،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

٢٣،٣١٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨١،٣١٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٨٨،٣١٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

نفقات شتى٩

١،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،١٢٤،٥٢٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،١٤٠،٥٢٣ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٢٣٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٢،٧٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٧٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٨٥٠اسمدة١

٨٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٥٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٧١،١٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣١٦،٢٩٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٩،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٩،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٤٠٠بريد١

٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٦،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢،٥٠٠تامين١

٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٦٥،٣١٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٦٥،٣١٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٠٦،٩١٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

١٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠تعويضات مختلفة٩

١٠١،٠٧٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٠١٨،٠٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٣٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٣٢٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،٨٤٩،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٨٧٣،٦٠٠ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٥٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٣١٠محروقات سائلة١

٨،٣١٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٥٧اسمدة١

٣٥٧بذور ونصوب وشتول٣

٧١٤ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٨،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٣،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠٧،١٤٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٧،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٠٠٠بريد١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠٠اعالنات١

٦،٤٠٠مطبوعات٢

١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٠٠تامين١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٢٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٨٠،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٨٠،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٤١،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٣،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨١،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦٩٨،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٦٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٤٨٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١،١٥٦،٦٧٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،١٧٨،٦٧٤ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٩٨٠قرطاسية للمكاتب١

٣٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٥٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٨٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٢،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٨،٠٨٠محروقات سائلة١

٨،٠٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦٣،٥٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٨،٢٥٠بريد١

٨،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠٠اعالنات١

٤،٨٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٠٠تامين١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٢٦،٨٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٤٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧،٨٧٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣١،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٧،٣٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤٨٩،٣٧٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،١٢٠نفقات شتى متنوعة٩

١،١٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦،٦٢٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٦٨٦،٤٠٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٩٨،٤٠٥ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٥٨لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٥٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٣،٠٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٩،٤١٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٦٠٠اعالنات١

٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٢،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٠٠تامين١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٨٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٤،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٥٤،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩،٠٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٨٠٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٤٤،٨٠٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٤٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩،٤٦٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٥٦٧،٩٨٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٥٧٤،٠٨٦ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الداخلية و البلديات٧

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٤
الحماية المدنية٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٤٣٥،٦٩١مساھمة للرواتب واألجور١

٣٥،٧٥٧،٢٧٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 ل.ل٣٣٫٨٨٣٫٦٤٨٫٢٠٠منھا  

لزوم استمرارية تلزيم نظام متكامل الصدار رخص سوق ورخص سير المركبات 
اآللية والصقات الكترونية ولوحات التسجيل االمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل

السيارات واالليات

٣٩،١٩٢،٩٦٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٩،١٩٢،٩٦٩مجموع البند  رقم

٣٢١ ٣٩،١٩٢،٩٦٩ مجموع الوظيفة رقم

٣٩،١٩٢،٩٦٩ ٢١٤ مجموع الفصل رقم

١،٥٦٠،٨٢٧،٢٥٣ ٧ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان 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

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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٦،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣١،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٧٦٦لوازم ادارية اخرى٩

٥٣٦،١٦٦ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٠،٧١٠مبيدات١

١٠،٧١٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٦٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣،٥٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٠٥٦،٨٧٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣،٤٣٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣١٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣،٧٤٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،١٧٠،٠٠٠بريد١

١،١٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٩،٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٨٢٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٠٠٠تامين١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٤،٠٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥،٤٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣١،٣١١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٥،١٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢،٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢،٩٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢،٧٢٨،٥٣٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٥٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٢،٢٩٨،٥٣٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢،٠٥٦،٠٠٠مكافاءات١

:منھا

٤٥،٠٠٠ ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٦٠،٠٠٠ ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٢،٠٥٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨٢،٣٩٤،٠٣٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٥٧٣،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣،٥٧٣،٠٠٠ ـ مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٣،٥٧٣،٠٠٠ 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 ٣٣،٥٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٤٩،١٩٨نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٥٢،١٩٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧٢٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣،٧٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٥٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠،٠٠٠ ـ  منھا  استرداد لنقابتي المھندسين 

٢٨٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٨٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٠١٥،٩١٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان 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

١٢٣ ١٨١،٣٥٠،٨٢٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٠،٨٨٧،٥٩٥اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

ـ  تسديد مساھمة لبنان في مركز المساعدة التقنية 

٢،٢٦١،٢٥٠ METAC

٣٧،٦٨٨ G٢٤ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

٧،٥٩٨ A I ST ـ

١٢٣،١٤٩ ـ  المعھد العربي للتخطيط بالكويت 

١٢،٠٦٠ اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

٣٤،٠٠٠ OECD المنتدى الدولي للشفافية

٨،٤١١،٨٥٠ Asian Infrastructure Investment Bank

٢٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

١٠،٩١٢،٥٩٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٩١٢،٥٩٥مجموع البند  رقم

٤٩٠ ١٠،٩١٢،٥٩٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٣٢٣،٢٦٣،٤١٩ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢٥،٦٨٦قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٣٩،٤٨٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٠٠،٠٠٠مالبس١

٥٧،٦٠٠نفقات تغذية٢

٩٦،٩٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٧٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٢٨،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٦٢،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٧٨٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٥٠٠،٠٠٠ادوية١

٣،٦٠٠مواد مخبرية٢

٢،٥٠٣،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٠٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٤٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥،٤٧٣،٣٨٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٣٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٤٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٧،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٢،٠٠٠بريد١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٦،٠٠٠اعالنات١

١٧٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٨،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠٠،٠٠٠تامين١

١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٣٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٠٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦٠،٢٧١،٩٥١رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٠،٢٧١،٩٥١ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٦٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٦٧،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦١،٣٤٦،٥٥١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٧،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢٨،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٦،٩٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٤،٩٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٦،٩٦٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ٦٩،٠٦٥،٨٩٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢،٩٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٦،٣٣٢،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٩،٢٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩،٢٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٩،٢٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٩،٧١٢،٨٩٧ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٥٨،٥٦٨قرطاسية للمكاتب١

٢،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٦٠،٩٦٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤٢٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١٣،٦٠٠مبيدات١

١٣،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٤٧،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٣٤٩،٩٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٦٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٦٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٥٦،٠٠٠بريد١

٥٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٠،٠٠٠اعالنات١

١،٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٩٣٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٢،٥٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٦،٢٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٦،٧٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٧٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٨٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢،٠٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٣،٣٩٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٨٣،٣٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٨٠٠مكافاءات١

٣٦،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٩،٥٢٥،١٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١،٦٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٠٨٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ٢٧،١٠٨،٢٣٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٩٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،٣٦٨،٢٣٨ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة٢١٥
برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٤٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢١٢،٣٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٦٥٧،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٦٥٧،٣٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٢،٦٥٧،٣٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٦٥٧،٣٠٠ ٢١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة المالية٨

مؤسسة ضمان االستثمارات - مديرية المالية العامة٢١٦
شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٧٥،٨٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠٠،٦٠٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٧٦،٤٠٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٧٦،٤٠٢مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٢٧٦،٤٠٢ مجموع الوظيفة رقم

٢٧٦،٤٠٢ ٢١٦ مجموع الفصل رقم

٤٤٣،٢٧٨،٢٥٦ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،٩٢٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٢،٩٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٨٨٠محروقات سائلة١

٢،٨٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٠٨٨بذور ونصوب وشتول٣

١،٠٨٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٦٧٢كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،١٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦١،٤٧٢ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠١،٣٦٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٢،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١١،٤٠٠بريد١

١١،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٢٠٠اعالنات١

٩،٩٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٤،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان 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

٣٩،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٠،٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٩،٩٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٨،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٨٤٩،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان 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

٣،٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٥١٢رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٤٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٩٩٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١١،٥٩٢مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٢،٠٤٦،٤٠٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،١٢٦،٤٠٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٥،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٤،٩٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٩،٢٠٠مالبس١

٨١،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٣،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٦،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٩٠٠زيوت وشحوم٢

٨٨،٢٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٤٣،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٧،٢٠٠مواد مخبرية٢

٧،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٨١٦بذور ونصوب وشتول٣

٨١٦ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٨،٩٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٧٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٦٧٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،٧٩٥،٣٧٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٠٩٥،٢٤٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٩٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٩٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٦،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٩،٠٠٠بريد١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٠،٥٠٠اعالنات١

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٦،٦٠٠تامين١

٢٦،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٦،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٣٩،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٧٥،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧،٠٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٧،١٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،١٠٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢،٦٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣،٧٥٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٩٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٥٠،٠٠٠ منھا أجور مع تعويضات اجراء دائمين وموسميين لعمال رفع الثلوج 

١،٥٩٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٤٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢،٥٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥٨٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٥،٩٢٧،٧٤٦ مجموع الوظيفة رقم

١٦،١٨٧،٧٤٦ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٢،٣٢٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٩،٦٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،١٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٠،٧٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٧٦٠محروقات سائلة١

٥،٧٦٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٦٣٢مبيدات١

١،٦٣٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،١٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٣،٧٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٣،٧٥٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٤٢،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٣٠،٥٩٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٣٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٠،٨٠٠بريد١

١٠،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٤٤٠اعالنات١

١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٦٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٥٦تامين١

٤٥٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٨٢،٨٩٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٩،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢،٥٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٩،٠٧٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٨٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٥٢٤اجور االجراء٢

١،٨١٣،٥٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٢٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٢١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٨٤٣،٥٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان 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 األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣٥٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١١،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٦٣،٢٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ١٣،١٢٥،٢١٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٣٨٥،٢١٢ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٥،٩٨٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٩٦٦لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠،١٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٣،٦٠٠مالبس١

١٠،٨٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٥،٧٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٩،٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٦٢،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٠٨٨مبيدات١

١،٠٨٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٣٢٠اسمدة١

٨٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١،١٧٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٩٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٩٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٨٠،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧،٠٦٥،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٧،٦٨٠مواد استھالكية اخرى١

٧،٦٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧،٢١٣،٢١٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٦،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

٩،٠٠٠بريد١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٢،٠٠٠اعالنات١

٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠،٨٩٠تامين١

١٠،٨٩٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤١٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٣٤،٨٩٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥،٣٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٣٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٢٦،٧٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٧٤٦،٧٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٦،٣٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٤٢٨،٥٤٤تعويض نقل مؤقت٣

١٢٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦،٨٨٣،٥٤٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٥،٠٠٠مكافاءات١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢،٩٨٥،٣٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدرسة الفنية )

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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٩٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٢،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٢٠٠دراسات١

١،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١١٣،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٢١،١٣١،١٣٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٣٥٩،١٣٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٠،٣٢٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٨،٢٧٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٦٠٠مالبس١

١١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٠،٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٧،٣٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١١،٥٥٠محروقات سائلة١

١١،٥٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣،٠٠٠ادوية١

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨١٦مبيدات١

٨١٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٥،٢٨٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٨٠،٨٨٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٠١،٨٣٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٤٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٠٠٠بريد١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٨٠٠اعالنات١

٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١٦،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٠٤٠تامين١

٣،٠٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٢٤،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٦٧،٨٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان 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

٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣١٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٨٨،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٨،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٣٠٠،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٤٨٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٤٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٥،٢٨٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ٣،١٤٠،١٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٣،١٧٣،١٥٦ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني٢١٧
الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٦٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٦،٢٢٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٦٤،٢٢٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٦٤،٢٢٨مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٢٦٤،٢٢٨ مجموع الوظيفة رقم

٢٦٤،٢٢٨ ٢١٧ 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٦،١٠٨،٩٥١مساھمة للرواتب واألجور١

١٠٧،٩٠٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٦،٢١٦،٨٥٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٦،٢١٦،٨٥٥مجموع البند  رقم

٤٥٣١ ١٦،٢١٦،٨٥٥ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٢١٦،٨٥٥ ٢١٨ مجموع الفصل رقم

٧٢،٧١٢،٧٢٩ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٦،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢،٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٨،٥٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٩،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٠٨٨بذور ونصوب وشتول٣

١،٠٨٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٩،٦٤٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٨٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٩،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٩٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٩٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٥٥٥،١٤٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٢٣،٦٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢٣،٦٢٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٣،٦٢٥مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٢٣،٦٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٥٧٨،٧٧٣ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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،٣٧٥،٠٠٠مالبس١

٧٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٢،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٢،٢٦٥،٨٧١محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٣،٨١٨،٨٧١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩٠،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٤٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢١،٢٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١١٤،٦٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٧٣،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٥،٤٩٥،٠٠٠مواد مخبرية٢

٧٨،٤٩٥،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

٢٠١٩بيان 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

١١ ٣٠٧،٨٩٩،٠٣١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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

١١٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩٥٩،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،٨١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٩٤١،٠٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٩٤١،٠٥٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٠،٢٩٧،٥٥٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٤٠،٣٣٠،٥٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٤٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،٠٥٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

١٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٩٨٥،٦٠٤،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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،٣٣١،٤٤١،٦٨٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

١٤،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥٢ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

المرض١٠١١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٠،٤٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٠،٤٥٨،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،٧٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٧٦،٧٥٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٤٣،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٢٧،١٦٨،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١،٨٤٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٧٢،٠١٧،٢٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧٢،٠١٧،٢٥٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٧٢،٠١٧،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٨٢٥،٨٠٦،٩٣٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٤،٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣،٣٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٣،٥٠٠نفقات تغذية٢

٨،٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٢٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٩،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٧٠٠مبيدات١

١،٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٧٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٤٢،٩٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان 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

٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٥٠،١٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٧٥،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٠،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ٩٥٥،٥٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٥٥،٥٨٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٢،١٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٥٠مالبس١

١٤،٧٦٠نفقات تغذية٢

١٤،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٩،٣١٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٦،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٣٣،٧٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥٠،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،١٧٦مبيدات١

٢،١٧٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢،١٧٦بذور ونصوب وشتول٣

٢،١٧٦ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٣،٦٠٠مواد استھالكية اخرى١

٣،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٤١،٦٦٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٣،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٢٠٠بريد١

١،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥٠،٠٠٠اعالنات١

٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١١٤،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٣،٠٠٠تامين١

١٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٩٧،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٢،٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٤٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٧،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٦٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٧،٥٠٠مكافاءات١

١٧،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٦،٦٢٩،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٠،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٥،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٧،٣٠٢،٦٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

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

١٥ ٥٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٣٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢،٤٢٢،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٣،١٨٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣،١٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٣،١٨٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٠٧٤،١٦٢ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٦٢٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٥،٢٥٠مالبس١

٦،٣٠٠نفقات تغذية٢

٥،٨٨٠لوازم ادارية اخرى٩

١٧،٤٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥،٧٥٠زيوت وشحوم٢

٦٤،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٨٠،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٤،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٣١،٨٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٥٢،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٥٢،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٩٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٥،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧،٧٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٢٠٢،٥٨٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١٠،٠٨٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،١٥٠نفقات تغذية٢

٣،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٠،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣،١٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣،١٥٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٢٠،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،١٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم

٢،٨٤٨،٦٤٥،٦٢٨ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٧،٥٢٢قرطاسية للمكاتب١

١٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٩٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٢،٩١٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٤٦٩لوازم ادارية اخرى٩

٢،٤٦٩ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٢٥٠محروقات سائلة١

٥،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٠،٦٣١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١١٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٢٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٢٠٠تامين١

٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢١٤،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٦١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٦٤،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٦٣،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،١٦٩،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

وفود ومؤتمرات٤

٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ١،٤٦٩،٥٣١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٤٩١،٥٣١ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٩٩،٣٤٨قرطاسية للمكاتب١

٨،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠٩،١٨٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٢،٨٠٠محروقات سائلة١

١٢،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٠٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٢٩،٣٨٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٧،٠٠٠بريد١

٢٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٠٠٠اعالنات١

٦٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٠،٠٠٠ ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية وجوائز عينيه ومخيمات 

٥،٠٠٠ ـ  دعاية واعالن 

٦٩٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٢٥،٠٠٠تامين١

٢٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٠،٨٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٨٦٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٦،٥٠٠اجور االجراء٢

٧٢٦،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٣٢،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٨،٧٨٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨،٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠،٥٦١،٠٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٣٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٢،١٨٣،٥٨٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١،٠٨٠،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحده لدعم القدرات االدارية والمعلوماتية 

١،٦٢٠،٠٠٠ ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

٢،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨٢،٨٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٤،٤٠٠ ـ  نقابة معلمي المدارس الخاصة 

١٠،٨٠٠ ـ  رابطة معلمي التعليم األساسي 

١٤،٤٠٠ ـ  رابطة االساتذة الثانويين 

٢١،٦٠٠ ـ  كشاف التربية الوطنية 

٢١،٦٠٠ مرشدات التربية الوطنية

٥٤،٠٠٠منح للطالب٣

١٣٦،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٨٣٦،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٩،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٦،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٦٢،٥٥٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٧٧،٠١٨،٣١٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٩٦،٢٠٠تعويضات عائلية١

٥٩٦،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٤١،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٤١،٢٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٧،٦٥٩،٥١٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٢،٥٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

٢٢،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٩٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٩٧،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٠٠،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢١،٢٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١،٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧١٨،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٣٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ٨٣١،٢٨٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

بدل نقل التالمذة٩٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٧،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٧،٥٠٠ ـ  بدل نقل التالمذة 

٦٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٦١ ٦٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٧،٣٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ مساھمة الدوله في صناديق المدارس 

١٠،٥٠٠،٠٠٠ ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

١،٨٠٠،٠٠٠ ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

٤٧،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٧،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٤٧،٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٨٨٨،٦٥٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٢،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٢٢،٤٧١،٧٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٢٢،٤٧١،٧٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠،٣١٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٣١٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٧٥،٧٨٤،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٣٨٧،٨٧٨،٢٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٣٩٧،٨٧٨،٢٢٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٧٤١قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٢٤١ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٤٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٢،٦٤١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٦،٤٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٦،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٦٠٠تامين١

١،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٢،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٣٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٣٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٥٦٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٦٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦١٩،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٤٢٧،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان 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 

١٠٨،٠٠٠منح للطالب٣

١٤٥،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤٥،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣٦،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٣٦،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٦،٦٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ١،٦٨٤،٧٩١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢٣٦،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢١٧،٥٠٠ ـ  سيدر 

١٨،٧٥٠ ـ  الصندوق الفرنكوفوني للبحث العلمي 

٢٣٦،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٣٦،٢٥٠مجموع البند  رقم

٩٧١ ٢٣٦،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٩٤١،٠٤١ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٨٤٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢٥،٠٤٠ 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

١٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١،١٨٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٩٤٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٤٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٢٧٩،٧٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٦،٢٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٦،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٢٠٠معارض ومھرجانات٤

٢١،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥٦،٠٠٠تامين١

٥٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٤٢،٦٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٧٢،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٢،٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٦٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٦٠،٢٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٣٥،٤٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٤،٩٤٠،٤٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧٨،٠٠٠مكافاءات١

٧٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٤٨،٠١٨،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١،١٧٠،٠٠٠ ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١،٥٣٠،٠٠٠ ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

٢،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢،٦١٤،٣٢٠مساھمات 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 

٧،٢٠٠ ـ  مساھمة لرابطة اساتذة التعليم المھني والتقني 

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،٦٥٤،٣٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٣٥٤،٣٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٦،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٠،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠٨،٥٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٢٥٦،٠٠٣،٦٤٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١،٧٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٧٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٨٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٨٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٥٧،٨٢٣،٦٤٠ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة٢١٩
تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٧،٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٤،١٧٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢١،٦٧٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢١،٦٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٢١،٦٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٦٧٥،٠٠٠ ٢١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي٢٢٠
التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣١٥،٢١٠،٢٧٢مساھمة للرواتب واألجور١

 ل.ل لدورة شھادة الكفاءة٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠منھا 

٦٦،٤٩٧،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٨١،٧٠٧،٦٧٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٨١،٧٠٧،٦٧٢مجموع البند  رقم

٩٤١ ٣٨١،٧٠٧،٦٧٢ مجموع الوظيفة رقم

٣٨١،٧٠٧،٦٧٢ ٢٢٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة التربية و التعليم العالي١١
صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي٢٢١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان 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

٢،٠٦٠،٧٧٩،١٢٢ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص٧٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات استشفاء٧

٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

٦٥٠،٠٠٠ ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

٩٥٠،٠٠٠ ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣٢ ٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٢٦،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٧٦،٥٠٠ ـ  مساھمة لبنك العيون 

٤٥٠،٠٠٠ ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع االعضاء واالنسجة 

٥٢٦،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٢،٠٧٢،٣٨٤مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١١،٣٧٩،٣٨٤ ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٤٥٠،٠٠٠ ـ  كاريتاس لبنان 

٢٤٣،٠٠٠ ـ  جمعية االرز الطبية 

٨٧،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٨٧،٠٠٠ ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

١٢،١٥٩،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 ١٣،٢٤٥،٨٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٢٠١٩بيان 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،٥٩٢،٣٨٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٧،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٣،٨٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٦،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٦،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٦،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٠٢،٤٠٠محروقات سائلة١

١٠٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١٦٨،٠٢٥،٠٠٠ادوية١

١٩٢،٠٠٠مواد مخبرية٢

١٦٨،٢١٧،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢٠٤،٨٠٠مبيدات١

٢٠٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٦٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٦٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

١،١٥٢،٠٠٠لوازم متخصصة١

١،١٥٢،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

١٤،٤٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٤،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٧٠،٨٧٢،٨٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٨،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥٣٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٤٨،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٦،٠٠٠بريد١

١٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٦٠٠اعالنات١

٧٠٤،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٧٥٧،٦٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤٠،٠٠٠تامين١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٦٧٦،١٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥،١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،٢٥٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٦٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٧،٦٣٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٧٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٧٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٥٧٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٠٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣٦،٦٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٤،٤٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٤،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٩،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤٥،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢١١،٦٠٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ٢٠٩،٤٤٢،٤٤٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٦٣٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٣٢ ٦٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

المرض١٠١١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ ـ  جمعية يدنا 

٣٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٥ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨١٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ ـ  مؤسسات االمام الصدر 

٤٠٥،٠٠٠ Red in Circle Association جمعية آر.آي. سي

٣٣،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٣،٠٠٠ ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٨٤٣،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

١٤ ٨٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٨٩٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٢٦،٠٠٩،١٧٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٥٠مالبس١

٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧٥٠محروقات سائلة١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٩٠٠مواد مخبرية٢

٩٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٩٠٠لوازم متخصصة١

٩٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٨،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٥٠بريد١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٠٠٠اعالنات١

١،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٦١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان 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

١١٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧،٤٠٠اجور االجراء٢

١٣١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠،٦٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧،٢٠٠مكافاءات١

٧،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢١٨،٨٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

٦٣٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٣٠مجموع البند  رقم

٧٢٥ ٢٨٩،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠٠،٢٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصحة العامة١٢
المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة٢٢٢
الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٤،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٤،٧٠٠،٠٠٠ ـ  مساھمات لتشغيل المستشفيات الحكومية 

الجديدة وتأھيل العاملين فيھا،منھا لصالح :

٣،٤٥٠،٠٠٠ ـ  مستشفى تبنين الحكومي مخصصة لتشغيل مستشفى بيت ليف المعتمد كفرع 
لمستشفى تبنين الحكومي

٤٥٠،٠٠٠ ـ  مستشفى بنت جبيل  الحكومي ـ قسم حديثي الوالدة

١٤،٧٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٤،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٣١ ١٤،٧٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤،٧٠٠،٠٠٠ ٢٢٢ مجموع الفصل رقم

٧٤١،٠٠٩،٤٢٠ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٢١٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

١،٢١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٢١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ١،٢١٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٢،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧٢،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٢٧٥مبيدات١

١،٢٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٧٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٥،٧٦٠مواد استھالكية اخرى١

٥،٧٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٢٤،٨٣٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٣٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،١٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٦٦٥اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،١٢٠،٦٦٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣٠،٠٠٠تامين١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢١٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٥٨٧،٠٦٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان 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،٩٠٨،١٣٧رواتب المتعاقدين١

٢٢٥،٤٨٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦،١٦٩،٦١٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٢٥،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٣٥،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٧٥،٠٠٠مكافاءات١

١٧٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٦٥٨،٣٦٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٩،٩١١وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٩،٩١١ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٠،٠٠٠دراسات١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،١٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٠٦،٠١١مجموع البند  رقم

٤١١ ١٢،١٠٦،٢٧٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٥٠١،٩٠١مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لتغطية العجز في موازنتھا 

١٢،٥٠١،٩٠١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٢،٥٠١،٩٠١مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٢،٥٠١،٩٠١ مجموع الوظيفة رقم

٢٥،٩٤٣،١٧٩ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس- االقتصاد و التجارة٢٢٣
شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٩٠ ٤٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٠٠،٠٠٠ ٢٢٣ مجموع الفصل رقم

٢٦،٣٤٣،١٧٩ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٩،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢٧،٠٠٠مالبس١

٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٩٢٤لوازم ادارية اخرى٩

١٤٤،٩٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٣٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٥،٦٢٥زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٧٣،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥٦،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤٥٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٠٨٥،٧٩٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،٠٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٠٤٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٧،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٧٥٠بريد١

٦،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٠،٠٠٠اعالنات١

١٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠،٠٠٠تامين١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٧٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢،٣٢٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان 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،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢،١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٧،٦٨٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٥٨،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٠٤٣،١٢٨تعويض نقل مؤقت٣

٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢،٣٥١،٤٢٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٦٣،٢٠٠مكافاءات١

١٦٣،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٨،٧٣٩،٤٧٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٠٠،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 

٧٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٧٤٩،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ٣٢،٨٩٧،٥٢٦ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥٠١،٥٥٦تعويضات عائلية١

٥٠١،٥٥٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٨٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٨٨١،٥٥٦مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٨٨١،٥٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٣٣،٧٧٩،٠٨٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

الصيد البري والبحري٤٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مواد زراعية٦

٤٢٥،٠٠٠مواد علفية٢

٤٢٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٣ ٤٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

مبيدات٥

٣،١٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٣،١٠٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٦٠٠،٠٠٠اسمدة١

٢،٤٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٦،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٣،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  نفقات العقود المشتركة واالتفاقيات مع القطاعين العام والخاص 

٦٧٥،٠٠٠منح للطالب٣

٦٨٨،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٤،٣١٠،١٤٧اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤،٣١٠،١٤٧ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٩٩٨،٦٤٧مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ١١،٠٩٨،٦٤٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٣٠٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٢،٣٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢٥٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

٢٥٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢،٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥،١٣١،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٣،٧٥٠ ـ  المركز الدولي لآلمراض الحيوانية السارية 

٧،٥٠٠ ـ  نقابة االطباء البيطريين في لبنان 

٥،٠٠٠،٠٠٠ ـ  دعم مزارعي أالعالف 

(ذرةعلفية ـ خالئط علفية ـ فصة ـ شيلم )

(ودعم مربي االبقار منتجي الحليب)

٥،١٣١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،١٣١،٢٥٠مجموع البند  رقم

٤٢١٤ ٧،٦٨١،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٦٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ٧٢،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع الصيد البري٤٢٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

١١،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  المجلس الوطني للصيد البري 

١١،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١١،٢٥٠مجموع البند  رقم

٤٢٣٢ ١١،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٩،٢٨٨،٦٤٧ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥،٨٨٦قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٣٨٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٩،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩٢،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٢٤،٤٨٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان 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

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٠٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٠٠٠تامين١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان 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

٤٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٩٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢٩٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٦٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤

١،١٢٥،٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

االتحاد العام ،صناديق التعاضد، التعاونيات والنقابات الزراعية 

١،١٢٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٤،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،١٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

١٦٠،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٩٦،١٦٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ٣،٥٢٢،٦٤٦ مجموع الوظيفة رقم

٣،٥٧٢،٦٤٦ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الزراعة١٤
المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية٢٢٤
تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٢،٨٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،١٢٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٨٢ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢٥ مجموع الفصل رقم

٧٧،٠٤٤،٣٧٥ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢،٣٣٨قرطاسية للمكاتب١

١،١٥٢كتب ومراجع وصحف٢

٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٠٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢،٨٨٠محروقات سائلة١

٢،٨٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٤٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١٥٠،٩٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٤٤٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٤٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١،٢٨٠اعالنات١

٢،٥٦٠مطبوعات٢

٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٠٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨٠٠تامين١

٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٩٦٠استئجار سيارات واليات١

٩٦٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٦٣،٤٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان 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

تعويضات٣

٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٠٠،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٦٢٧،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٤٤٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٤٤٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٦٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٥٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٨،٧٧٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٦،١٥٠،٨٨٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٢٧٠،٨٨٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦،٢٧٠،٨٨٠ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٤٥،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٦،٥٠٠محروقات سائلة١

١٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٠٤٠مبيدات١

٢،٠٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٥٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٧٠،٦٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،١٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٩،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،٥٠٠بريد١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٠،٠٠٠اعالنات١

٨٨،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٤٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٠٠٠تامين١

٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٣٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان 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

١٨٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،١٦٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٦١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٧٣،٤٠٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ٨،٩٤٢،٠٤٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

النقابات٨٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  مساعدات للعمال 

٨٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٢١ ٨٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤٨٦،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

٤٨٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٤٨٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
العمل١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٤٨٣،٠٤٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
المرض١٠١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان االجتماعي منھا

٢٨٢،٦٥٣،٤٦٤ ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٢٢٥،٢٢٩،٠٠٠ المرض واالمومة 

٣٦،٠٤٥،٠٠٠ السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٧٤٣،٤٠٠ تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٣٦،٠٦٤ المخاتير

١٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤مجموع البند  رقم

١٠١١ ٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل٢٢٦
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٦،٠٤٣،٦٧٣مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٥٢،٢٤٣،٦٧٣ *إشتراكات الدولة عن اجرائھا

٢٠،٠٠٨،٢١٥ ـ  المرض واالمومة 

١٣،٣٣٨،٨١١ ـ  تعويضات عائلية 

١٨،٨٩٦،٦٤٧ ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

٣،٨٠٠،٠٠٠ * تسويات نھاية الخدمة

٥٦،٠٤٣،٦٧٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٦،٠٤٣،٦٧٣مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٥٦،٠٤٣،٦٧٣ مجموع الوظيفة رقم

٣٤٨،٦٩٧،١٣٧ ٢٢٦ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة العمل١٦
المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل٢٢٧
العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٥١٥،٨٠٣مساھمة للرواتب واألجور١

١،٤٢٥،٧٧٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٩٤١،٥٨١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٩٤١،٥٨١مجموع البند  رقم

٤١٢ ٤،٩٤١،٥٨١ مجموع الوظيفة رقم

٤،٩٤١،٥٨١ ٢٢٧ مجموع الفصل رقم

٣٦٤،١٢١،٧٥٨ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠٣،٠٤٠قرطاسية للمكاتب١

٧٠،٦٥٦كتب ومراجع وصحف٢

٤،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٨،٢٩٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٩،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٩٤٤لوازم ادارية اخرى٩

١٢،١٤٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٨٢٠محروقات سائلة١

٥،٨٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٩٤٤مبيدات١

٢،٩٤٤ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٤٧،٢٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٨٣٤،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٠٣٣،٤٠٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٦٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٤٣٤بريد١

٤،٤٣٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧،٤٤٠اعالنات١

٦٩،٧٥٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٤٤٠معارض ومھرجانات٤

٥٢٠،٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٦٢٢،٩٣٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٣،٧٢٠تامين١

٣،٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٧٢٠استئجار سيارات واليات١

٣،٧٢٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٩٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٠٧٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٧٤٦،٤٠٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان 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

٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٣٨،٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٧١٨،٩٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١١،٣١٢،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦١٨،٨٤٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦،٨٠٠ ـ  مساھمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤،٠٠٠ ـ  مساھمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

٢،٥٩٢ ـ  مساھمة لصندوق ضمان أصحاب الصحف والصحافيين 

٢٩،١٦٠ ـ  مساھمة لنقابة مصوري الصحف 

٢،٥٩٢ ـ مساھمة لصندوق تعاضد المحررين 

١،٢٩٦ ـ  مساھمة لجمعية مراسلي الصحف العربية 

٣٢،٤٠٠ ـ  مساھمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

٣٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٤٨،٨٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٧٨،٨٤٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٧٤،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٤،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٦٨،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١١،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٩،٥٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٣١،٠٠٠دراسات١

٣١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٥،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٧،٢٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٤٦،٢٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١٥،٢١٧،٢٩٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
االعالم١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٣٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣١٨،٧٥٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣١٨،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٥٣٦،٠٤٨ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٧،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٥،٧٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١١٧،٧٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢٤،٢٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣،٥٠٠محروقات سائلة١

٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٣٠٠مبيدات١

٢،٣٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٨،٨٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٢٨،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٨٤،٦٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١١،١٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١١،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٠٠بريد١

٧٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣٧،٢٠٠اعالنات١

٣،٧٢٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨١٨،٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

٨٦٣،٣٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٤،٨٥٠تامين١

١٤،٨٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١١،١٥٠بدالت اتعاب٢

١١١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٢،٦٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠١٤،٠٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٢٥،٩١٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٩١٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٩،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٠٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٣٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،١٦٢،٤١٢مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣،٩٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٩٢٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

٨٠٠دراسات١

٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١١،٧٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤٧،٩٢٠مجموع البند  رقم

٨٥٢ ٧،١٥٩،٠٧٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٥٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٣٥٧،٥٧٢ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
تلفزيون لبنان - االعالم٢٢٩
تمويل الخدمات٨٥٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩،٢٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،٦٨٤،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٩٦٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٧،٩٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٥٣ ١٧،٩٦٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٧،٩٦٢،٠٠٠ ٢٢٩ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة االعالم١٧
المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع - االعالم٢٣٠
االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٩٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٨١٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٨١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ١،٨١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٨١٢،٠٠٠ ٢٣٠ مجموع الفصل رقم

٤٢،٦٦٧،٦٢٠ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٧،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٤٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٦٤٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧٥٥،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٩،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧،٥٠٠بريد١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨٠،٠٠٠اعالنات١

٢٢،٥٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١١٣،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٩،٠٠٠تامين١

٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٥٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٦٣٨،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩٤٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،١٢٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٢٣٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٢٤٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٢،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٥٠٠دراسات١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٦،٧٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧،٩٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٧٦،٤٢٠مجموع البند  رقم

٤٣٠ ٥،٦٢٨،٩٢٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٧٤٨،٩٢٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦،١٥٤قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٤٠٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٧لوازم ادارية اخرى٩

١٤،٠٩٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٠٠٠مبيدات١

٢،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

١٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧٥،٥٠١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠مطبوعات٢

٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠،٠٠٠تامين١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٣٧،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٥٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٧٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٣٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٤٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٩١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٥٠٠مكافاءات١

٣٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،٣١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٩٤،٥٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٢،٨٣٨،٢٥١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤

١٨،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٨،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

المصادر الجديدة للكھرباء٤٣٥٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤

٤،٠٠٠،٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

ـ  جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة 

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٥٢ ٤،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٩٠٧،٢٥١ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٦٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٥٥،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٩٥،٩٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٩٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٩٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦،٠٠٠تامين١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٣٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٨٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٢٦٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٧٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٥٠٠مكافاءات١

١٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨٨٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس والزھراني العادة بناء الخزانات 

٩،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٤،٢٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٠،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ١٠،٣٥٧،٦٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠،٣٦٦،٦٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الطاقة والمياه١٨
ھيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط٢٠٦
ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٥٣٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

ـ  مساھمة لھيئة ادارة قطاع البترول 

٣،١١٥،٨٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

ـ  مساھمة لھيئة ادارة قطاع البترول 

٩،٦٥٣،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩،٦٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ٩،٦٥٣،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٦٥٣،٨٠٠ ٢٠٦ مجموع الفصل رقم

٣٢،٦٧٦،٦٢١ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٩٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٤٥٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩،١٠٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٦٠٠مالبس١

١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٥٠١لوازم ادارية اخرى٩

١٤،١٠١ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٢٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

١،٠٨٨مبيدات١

١،٠٨٨ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

١،٨٧٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٨٧٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧،٠٤٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٠٥،٠٤٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧٥،٢٠١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٣،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٤،٧٦٨صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٤،٧٦٨ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤،٠٠٠اعالنات١

١٠،٤٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٧،٢٩٩،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦،٠٠٠،٠٠٠ ـ  نفقات دعاية 

٨٠٠،٠٠٠ ـ  نفقات المكاتب السياحية في الخارج 

١٦٠،٠٠٠ ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية ومنشورات 

٣٠٠،٠٠٠ ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

٣٩،٠٠٠ ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

٩،٢٨٣،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٥،٦٠٠تامين١

٥،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٩،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٩،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٩،٤٣٨،٣٦٨مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٥٨٤،٧٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٦٨٨،٢٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٩١٢،٨٥٣رواتب المتعاقدين١

١٨٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،١٣١،٨٥٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٢٣٠،٥٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٧٧،٥٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٠٤،٤٠٠مكافاءات١

١٠٤،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٦٠٢،٠٧٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

االشتراكات٦

١٥٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

المنظمة العالمية للسياحة

١٥٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٦٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٧٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٢٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١،٢٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٦٨٠شراء قطع فنية٢

٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٤،٠٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١،٩٩٤،٠٨٠مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ١٨،٤٦٥،٧٢٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٢،٧٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٥٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  دعم مھرجانات قروية سياحية في مناطق االصطياف واالشتاء 

٣،١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣٢ ٣،١٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٧١٠،٧٢٢ ١ مجموع الفصل رقم

٢١،٧١٠،٧٢٢ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠،٠٠٠ ـ  جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس القديمة في لبنان 

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢١،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٧٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩٤،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٤،٠٠٠محروقات سائلة١

١٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٦٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٢١،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٦٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٦٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٣،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢٢،٥٠٠بريد١

٢٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٠،٠٠٠اعالنات١

٢٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٧٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية ومسرحية وبيناالت 

٨٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٧٣٥،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٥،٠٠٠تامين١

١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١١،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

١١،٢٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٦١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٩٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٩٦،٥٠٠ 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

٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢،١١٩،٦٩٣مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٤،٩٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢١٠،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٣٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٧٢،٩٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٤،٥٣١،١٩٣ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٦٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(مجالس، منظمات،اندية،تجمعات ثقافية)

٢،٠١٣،٧٥٠عطاءات 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 

٢٦٢،٥٠٠ ـ  السينمائيين اللبنانيين 

٢٦٢،٥٠٠ ـ   المسرحيين اللبنانيين 

١٠،٠٠٠ ـ  اتحاد الكتّاب اللبنانيين 

١١٢،٥٠٠ ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو اإلقليمي في بيروت 

١٣١،٢٥٠ ـ  مساھمة في صندوق التعاضد الموحد 

٢٢٥،٠٠٠ ـ  مركز خان العسكري األثري  ـ  طرابلس 

٣٠،٠٠٠ ـ مسرح المدينة 

١٥،٠٠٠ ـ  مجمع نبيه بري الثقافي 

١٥،٠٠٠ ـ  فرقة الفيحاء 

٢،٦١٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٦١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٢،٦١٣،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٤٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

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

٢٠١٩بيان 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

٤٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٤٧،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٦٢١،٩٤٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٨،٦٩٣قرطاسية للمكاتب١

٢،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٥٣٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٤،٣٢٠مالبس١

٧٦،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٣،١٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٤،٥٠٠مواد مخبرية٢

٤،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٧،٦٥٠مبيدات١

٧،٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٥٤٤اسمدة١

٥٤٤بذور ونصوب وشتول٣

١،٠٨٨ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٠،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٧٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

لوازم متخصصة٨

٤،٥٠٠لوازم متخصصة١

٤،٥٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٥٢٦،٣٩١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٠،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥،١٠٧بريد١

١٥،١٠٧ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

٤١،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٩،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٤،٨٠٠تامين١

٤،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٨،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٢٠٧،٧٠٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٥٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٦،٦٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٤٧٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٧٥،٠٠٠مكافاءات١

٧٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٨،٦٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٣٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٠٠شراء قطع فنية٢

٢١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٥،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٦٧،٩٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٩،٤٨٤،٩٩٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٦٢٤،٩٩٨ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة٢٣١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢١،٨٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٧٤،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢،٥٣٥،١٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٢،٥٣٥،١٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٢٢،٥٣٥،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٢،٥٣٥،١٠٠ ٢٣١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار٢٤٠
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٩٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٩٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٩٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٣٩٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٩٩،٠٠٠ ٢٤٠ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الثقافة٢٠
المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة٢٤١
....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٤٩،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٨٤،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٨٤،٤٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٩٨٤،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩٨٤،٤٠٠ ٢٤١ مجموع الفصل رقم

٤١،١٦٥،٤٤١ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢،٢٨٢،١٩٨مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٩٤،٠٧٣ 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 

٢،٢٨٢،١٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٢٨٢،١٩٨مجموع البند  رقم

٥٥١ ٢،٢٨٢،١٩٨ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

١٤،٥٧٧قرطاسية للمكاتب١

١٥،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣١،٨٢٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٢،٢٥٠مالبس١

٢،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٥٥٠مبيدات١

٢،٥٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٦٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٠٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٨٨،٦٢٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٨،٧٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٨،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١٥،٠٠٠بريد١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٥،٠٠٠اعالنات١

١٦،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢،٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥١،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٠،٤٠٠تامين١

١٠،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٢٨،٥٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٧٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٨٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٩٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٩٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٦٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٣،٨٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٨٦٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

محميات ـ جمعيات ـ نوادي بيئية

٨٦٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

المساعدات داخل القطاع العام٣

٦٤،٨٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

(المركز اللبناني لالنتاج النظيف )

LCPC

٦٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

١٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٠٢٨،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٢٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٣٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،١٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٤،٤١٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ٦،٣٠٨،٣٨٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٦٥٥،٥٨٥ ١ مجموع الفصل رقم

٨،٦٥٥،٥٨٥ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

١٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٣٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٣٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٣٣٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤١،٨٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٨١٦مبيدات١

٨١٦ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٨،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٩٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢١٤،٦٩٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٩٣٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٧٠،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

٢،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٩،٠٠٠اعالنات١

١٦،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٨،٠٠٠تامين١

٨،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٦،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٧،٤٢٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٢،٤٢٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،١٥٩،٤٢٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان 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،٢٠٣،٠٦٢رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤،٢٣٩،٠٦٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٢٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٤،٤٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٥٦٩،٤٠٨ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١١٥،٠٠٠مكافاءات١

١١٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٥،٠٢٦،٩٧٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٣٦٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٨٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٨٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٨٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٧،٢٨٢،٠٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٤١٢،٠٩٠ ١ مجموع الفصل رقم

٧،٤١٢،٠٩٠ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٧،٠٤٥قرطاسية للمكاتب١

٢،٦٥٥كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٨،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٤١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٤٢،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢٨٣،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢٥،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٢،٢٥٠بريد١

٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٥،٠٠٠اعالنات١

٢،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد ودورات  اعداد وتدريب رياضي 

٦٤،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٥٠٠تامين١

١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٤٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥٢٤،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٠٣،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٦١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٧،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٢،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٦١٠،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ٧،٢٠٢،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣،٥٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية 
وكشفية

٣،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣٢ ٣،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٧٣٦،١٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المدينة الرياضية - المديرية العامة للشباب و الرياضة٢٣٢
االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٦٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

(صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات)

١،٣١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٣١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣٢ ١،٣١٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٣١٠،٠٠٠ ٢٣٢ مجموع الفصل رقم

١٢،٠٤٦،١٠٠ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

االعمال الحرفية٤٧٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣٣٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٣٥،٠٠٠ ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  بيت المحترف 

٣٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٣٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٤ ٣٣٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٠،٠٠٠ ـ  مشروع الصحة االنجابية 

٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٧٤٥ ٩٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢١٦،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢١٦،٠٠٠ مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

٢١٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٥١ ٢١٦،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

المرض١٠١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠ لجنة االدوية

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١١ ٢٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

العجز١٠١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١٠،٣٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٩،٩٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١٠،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠١٢ ١٠،٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٢،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

١٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٣٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

١،٧٣٨،٥٠٠ادوية١

١،٧٣٨،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢،٧١٩مبيدات١

٢،٧١٩ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢١،٢٥٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

١٢٩،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ١،٩٥٩،٩٦٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٢٦٦،٠٨٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٦٦،٠٨٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١٤،٠٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٣،٥٠٠بريد١

٣،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٢،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٩٩٤عالقات عامة اخرى٩

٢٢،٩٩٤ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

٦،٠٠٠تامين١

٦،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٤٣٠،٥٧٩مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥،٠٩٤،٨٩٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،١٩٨،٣٩٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٠٥٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٨،٩٣٧تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠٢،٧٥٢تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٥١،٦٨٩ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٥٢،٥٠٠مكافاءات١

٥٢،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦،٨٥٨،٥٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١،٠٠٠دراسات١

١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٥٠٠شراء قطع فنية٢

١٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢١ ٩،٢٨٤،١٣٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦،٠٠٠،٠٠٠ "ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف االسر االكثر فقرا 

٦،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،١٢٩،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

تقديمات عينية١٠٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٥٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٠٠،٠٠٠ ـ  مشروع التغذية 

٢٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات دعم االسرة 

٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٢ ٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٧٢٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٣٠،٠٠٠ ـ  المجلس االعلى للطفولة 

٩٠،٠٠٠ ـ مخيمات العمل التطوعي 

٧٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٧٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤٦ ٧٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٢٢٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٣٥،٠٠٠ ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

٩٠،٠٠٠ ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

٢٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

٩،٩٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤،٩٥٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف والرعاية المتخصصة 

٤،٩٥٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث المعرضين للخطر 

٩،٩٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٠،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ١٠،١٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية١٠٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٩١٥،٩٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٨٥،٠٠٠ ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي واالتصال السكاني 

٨١،٠٠٠ ـ  برنامج السكان والتنمية 

٥٤٩،٩٠٠ ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية االقتصادية المحلية 

٩١٥،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٩١٥،٩٠٠مجموع البند  رقم

١٠٨١ ٩١٥،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٣١،٩٠٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣١،٥٠٠،٠٠٠ ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

١٣٥،٠٠٠ ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٢٧٠،٠٠٠ ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

٣١،٩٠٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

مساھمات لغير القطاع العام٢

١٦٤،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
١١،٧٠٠،٠٠٠ ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع الجمعيات االھلية 

١،٨٠٠،٠٠٠ ـ  نفقات المشاريع االنمائية 

٥٠٤،٠٠٠ ـ  مساھمة لكاريتاس لبنان 

١٦٤،٠٠٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١٩٥،٩٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ١٩٥،٩٠٩،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٣٥،٢٤٤،١٣٢ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المؤسسة العامة لالسكان٢٤٢
مخصصات مختلفة١٠٦١

٢٠١٩بيان 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

٣٣٥،٢٤٤،١٣٢ ٢٤ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢

٥٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لمعھد البحوث الصناعية 

٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٨٤ ٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٦٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٢٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٦،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٣٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٧،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٥٢،٥٠٠محروقات سائلة١

٥٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٣،٤٠٠مبيدات١

٣،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٤،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢١٠،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣٣٩،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٥٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٣٨،٢٩٥صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٣٨،٢٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٤،٥٠٠بريد١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٨،٠٠٠اعالنات١

٣٢،٠٠٠مطبوعات٢

١٦،٦٦٦اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٧،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩٤،١٦٦ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١٢،٨٠٠تامين١

١٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٥٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٤٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨٨١،٢٦١مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٤٧٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٥٧٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٤٣٦،٠٨٠رواتب المتعاقدين١

١٩٤،٥٢٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦٦٦،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٣٤٦،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٢٦،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٠٥٠،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان 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 

٣٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٢٥،٠٠٠ ـ  جمعية الصناعيين اللبنانيين 

١١٢،٥٠٠ ـ  دعم  المركز اللبناني للتغليف  ليبان باك 

Liban Pack

٤٢٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

االشتراكات٦

٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٤٢٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٧٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

٢٤،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٤،٧٥٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

دراسات٥

١٨٠،٠٠٠دراسات١

١٨٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٠٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٨٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٢٨٥،٦٣٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٥،٩٨٦،٧٤١ مجموع الوظيفة رقم

٦،٥٤٦،٧٤١ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
وزارة الصناعة٢٥
مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة٢٣٣
ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٧١٦،٣٣٣مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢٥،٣٠١مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢،٢٤١،٦٣٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٢،٢٤١،٦٣٤مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ٢،٢٤١،٦٣٤ مجموع الوظيفة رقم

٢،٢٤١،٦٣٤ ٢٣٣ مجموع الفصل رقم

٨،٧٨٨،٣٧٥ ٢٥ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
الديون المتوجبة االداء١

عمليات الدين العام١٨٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات المالية١٧

فوائد على القروض الداخلية١

٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

فوائد على القروض الخارجية٢

٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة خارجية١

موزعة على الشكل التالي :

١٣٩،٠٠٠،٠٠٠ ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات كھرباء لبنان 

٣،١٢٦،٧٨٠،٠٠٠ ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة األجنبية 

٢٢٠،٠٠٠ ـ  فوائد على سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية 

(ديون االستمالكات و المتعھدين )

٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

١٧ ٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٨٠ ٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
النفقات المشتركة٢٦
معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة٢

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١

٢،٥٣١،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٢٣ ٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

١١،٢٩٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

خدمات استھالكية مختلفة٩

١،٠٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات المشتركة١

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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،٩٩٧،٩٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٧،٩٩٧،٩٢٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
احتياطي الموازنة٢٧
احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية٢

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩مجموع البند  رقم

١٩٠ ٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ مجموع الوظيفة رقم

٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩ ٢ مجموع الفصل رقم

٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩ ٢٧ مجموع الباب  رقم

١ ٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٣،٠٥٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٣،٠٥٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٦،٤٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٦،٤٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٤٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٤٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٧،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٧،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤١٥،٨٠٠تجھيزات اخرى١

٤١٥،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٩٧،١١٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة الجمھورية١
رئاسة الجمھورية١

رئاسة الجمھورية١١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥٨،٥٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥٨،٥٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٤١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٤١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٥٤٣،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٥٤٣،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٧٢٤،٨٠٠صيانة اخرى١

٧٢٤،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٦٦٨،٥٥٠مجموع البند  رقم

١١١ ٢،٤٦٥،٦٦٦ مجموع الوظيفة رقم

٢،٤٦٥،٦٦٦ ١ مجموع الفصل رقم

٢،٤٦٥،٦٦٦ ١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٤٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٧٠٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٧٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٥،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢١٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٦٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مجلس النواب٢
مجلس النواب١

مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان 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

٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٤٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٤٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٤٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٣،٠٨٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠٨٥،٠٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٣،٠٨٥،٠٠٠ ٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٨٦،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦٣،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٥٠،٦٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٨٨،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٨٨،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١١٣،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١١٣،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٩،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٢٩،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،١٣٨،٥٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
رئاسة مجلس الوزراء١

رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،١٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،١٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٢٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٤٩٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٢ ٣،٦٣٤،٥٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٣،٦٣٤،٥٢٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٨،٢٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٨،٢٦٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٩٨٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٤،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٨،٤٩٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ديوان المحاسبة٢

ديوان المحاسبة١١٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٧٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٦٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٦٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١١،٤٠٠مجموع البند  رقم

١١٥ ٥٩،٨٩٨ مجموع الوظيفة رقم

٥٩،٨٩٨ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨،٦٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨،٦٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩،٩٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٩،٩٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨،٨١٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٨١٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٩،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩،٩٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٧،٣٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مجلس الخدمة المدنية٣

وظيفة عامة١٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٢،١٦٠صيانة وسائل النقل١

١٢،١٦٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٧،٣٦٠مجموع البند  رقم

١٤١ ٨٤،٧٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٤،٧٤٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٦٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٦٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٣،٣٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٠،٧٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٧٠،٧٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٠٨٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٠٨٧ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠٣،٧٩٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
التفتيش المركزي٤

مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١١،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١١،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٣،٨٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٢،٨٠٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١٢٦،٥٩٢ مجموع الوظيفة رقم

١٢٦،٥٩٢ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥٨٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥٨٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٣٢٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٣٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٦٥٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٦٩٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٦٩٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،١٩٢تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،١٩٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٣،١٢٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
دوائر االفتاء٥

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٤٢٤صيانة ابنية ادارية١

٥،٤٢٤ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٧٩١صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٧٩١ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٩٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٩،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٩،١٢٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٠٤٠صيانة اخرى١

٣،٠٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٤،٢٧٥مجموع البند  رقم

٨١٠ ٤٧،٣٩٨ مجموع الوظيفة رقم

٤٧،٣٩٨ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٩٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٩٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٩٨٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١١،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١١،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٩٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٩٩٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٩،٣٥٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية السنية٦

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان 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

٦،٨٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٨٤٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٣٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٣٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢١،٢٨٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٥٠،٦٣٥ مجموع الوظيفة رقم

٥٠،٦٣٥ ٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٦٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٦٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٦٥٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٤،٦٥٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٠٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي الشيعي االعلى٧

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٧٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٢،٣٥٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٢٦،٤١٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٦،٤١٠ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٣٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٣٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٩٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩،٣١٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االفتاء الجعفري٨

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٢٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٢٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٢٨٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١١،٥٩٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٥٩٠ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٨،٢٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٨،٢٦٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٩٨٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٤،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٧،٩٨٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٧،٩٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٦،٤٧٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم الشرعية الجعفرية٩

المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٢،١٦٠صيانة ابنية ادارية١

١٢،١٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩،١٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،١٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٨،٨٨٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٨٥،٣٥٨ مجموع الوظيفة رقم

٨٥،٣٥٨ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٩٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٩٨ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٣٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٣٣٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٩٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٣٣٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٣٣٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥،٥٥٨مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز١٠
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٩٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٩٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٨٥٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ٨،٤٠٨ مجموع الوظيفة رقم

٨،٤٠٨ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٩٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٩٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٩٩٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٤،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٦٥٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٦٥٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٢،٨٧٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المحاكم المذھبية الدرزية١١
المحاكم الدينية٣٣٧

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٦٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٦٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٦٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٦٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣،٣٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٧ ٤٦،١٧٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٦،١٧٠ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٩٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٩٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥٣٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٣٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٢٨٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٢٨٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٣٢تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٢ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٨٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس االسالمي العلوي١٢
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٥٢٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٥٢٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٢٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩١٢صيانة اخرى١

٩١٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٩٥٢مجموع البند  رقم

٨١٠ ٨،٧٩٢ مجموع الوظيفة رقم

٨،٧٩٢ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٩٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٩٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٩٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٢٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٢٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٦،٢٤٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
الھيئة العليا للتأديب١٣
مراقبة إدارية١٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٧٥صيانة التجھيزات الفنية١

٤٧٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٧٥ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩٥٠مجموع البند  رقم

١٤٢ ١٧،١٩٥ مجموع الوظيفة رقم

١٧،١٩٥ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٩٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٩٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧،٩٨٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧،٩٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٦،٥٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٥٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،١٩٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،١٩٧ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٩٩٥تجھيزات اخرى١

١،٩٩٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٧،٦٧٢مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٩،٧٧٤صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٧٧٤ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٦،٢٩٦صيانة اخرى١

٦،٢٩٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٦،٠٧٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
ادارة االحصاء المركزي١٤
تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٦٠٨،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٦٠٨،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٢ ٧٠١،٧٤٢ مجموع الوظيفة رقم

٧٠١،٧٤٢ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع١٥
الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٩٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٩٤٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٩٤٠مجموع البند  رقم

٢٥٠ ٤،٩٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٩٤٠ ١٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠٠،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،٤٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المديرية العامه المن الدولة١٦
التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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،٠٥٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،٠٥٢،٠٠٠ ١٦ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٣٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٣٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٩٩٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٨٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٨٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،١٦٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز١٧
اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٢٨٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٢٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٨٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٨٥٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٨٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٨٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٧،٩٨٠مجموع البند  رقم

٨١٠ ١٩،١٤٥ مجموع الوظيفة رقم

١٩،١٤٥ ١٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

١،٢٦٠تجھيزات للنقل١

١،٢٦٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٧٣٠تجھيزات اخرى١

٢،٧٣٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٢٤،٩٩٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية١٨
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢١٧،٨٠٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ٧٤٢،٧٩٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٤٢،٧٩٠ ١٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء١٩
رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة وسائل النقل٨

١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٣،٧٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم

١١٢ ٢٤،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤،٧٥٠ ١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب٢٠
مجلس النواب١١٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة وسائل النقل٨

٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٣ ٧،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧،٥٠٠ ٢٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات٢١
بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١،٢٥٠صيانة وسائل النقل١

١،٢٥٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٦٠ ١٢،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٧٥٠ ٢١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين٢٣

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة اخرى٩

٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٣٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٠٠٠ ٢٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٠
المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٤٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٦

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء٢٠١
حماية اجتماعية١٠٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٦٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال المجلس 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧١ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٢
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٣٦،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ بيروت 

٧٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر خارجية بما فيھا االستمالكات 

١١١،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١١١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ١١١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء٢٠٩
الشؤون االقتصادية١٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات الزراعية 

Agri plus

الجسر البحري للصادرات اللبنانية 

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢١ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
رئاسة مجلس الوزراء٣

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء٢١١
حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٥٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة الكوارث واالضرار 

منھا

٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ـ  استكمال دفع تعوبضات عنوان تموز 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٩١ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢١١ مجموع الفصل رقم

٣٠٨،٨٠٨،٣٢٨ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

١،١٢٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،١٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المجلس الدستوري٤
المجلس الدستوري١

المجلس الدستوري١١٤

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٨،٧٢٠صيانة ابنية ادارية١

١٨،٧٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٠،٢٢٠مجموع البند  رقم

١١٤ ٢١،٣٤٥ مجموع الوظيفة رقم

٢١،٣٤٥ ١ مجموع الفصل رقم

٢١،٣٤٥ ٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٨،٨٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٨،٨٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢١،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٩٣،٤٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
االدارة المركزية١

العدل٣٣٠

٢٠١٩بيان 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

١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٦،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٠ ٢٤٦،٤٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٤٦،٤٨٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٧٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٧٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
المحاكم العدلية٢

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٧،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٦٦٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٦٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٣٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩،٢٤٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٩،٢٤٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٩،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٩٦٠تجھيزات اخرى١

١،٩٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٠،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
مجلس شورى الدولة٣

مجلس شورى الدولة٣٣٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،١٢٠صيانة اخرى١

١،١٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤،٧٢٠مجموع البند  رقم

٣٣٢ ١٠٥،٤٢٠ مجموع الوظيفة رقم

١٠٥،٤٢٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العدل٥
محكمة التمييز٤

المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٢٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦،٣٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦،٣٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٣،٤٢٠مجموع البند  رقم

٣٣٥ ٣٣،٤٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٣،٤٢٠ ٤ مجموع الفصل رقم

١،٠٤٥،٨٢٠ ٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان 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

٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
االدارة المركزية١

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان 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

٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٨٨٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٨٠،٥٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
البعثات في الخارج٢

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٥٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٥،٥٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٥٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٩٤٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٩٤٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٩٤٠تجھيزات اخرى١

٢،٩٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٧،٨٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الخارجية و المغتربين٦
المديرية العامة للمغتربين٣

الشؤون الخارجية١٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٣٠ ٣٥،٨٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٥،٨٨٠ ٣ مجموع الفصل رقم

٦،٤١٦،٣٨٠ ٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٤،٨٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٩٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢،١٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٢،١٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٢٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١،٥٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤٤،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥٤،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٤،٦٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٤٧،٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٥٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٨٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٤،٢٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥،٩٥٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١،٥٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٠٢،٥٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١١١،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٢٥٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٨،٥٠٠ ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٩،٠٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠،٠٠٠ مركز اعتراض المخابرات

١١١،٧٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦،٦٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ المديرية االدارية المشتركة

١،٤٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٣،١٥٠ مركز اعتراض المخابرات

٦،٦٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٨،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ المديرية االدارية المشتركة

٢،١٠٠ مجلس االمن الداخلي المركزي

٤،٢٠٠ مركز اعتراض المخابرات

٨،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

٢٢٦ ٢٧٤،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية االدارية المشتركة١

خدمات الشرطة٣١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤،٨٠٠ ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٤،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٢١،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٠٠٠ ـ  جھاز امن المطار 

٣،٠٠٠ ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٢٨،٠٠٠ ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢٧٩،٢٠٠ ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٣٢١،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٨،٤٠٠صيانة اخرى١

١٨،٤٠٠ مركز اعتراض المخابرات

١٨،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٤٤،٤٠٠مجموع البند  رقم

٣١٠ ٦١٨،٥٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٦١٨،٥٥٠ 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

٢٠١٩بيان 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 للمعلوماتية٣

٥،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٦١٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٦١٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩١٠تجھيزات اخرى١

٩١٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٣،٢٢٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)٢

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٥،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٦٠ ٤٦،٢٢٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٦،٢٢٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٢٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٩،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣١،٦٠٣،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 ٤٤،٣١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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 ٦٢،٥٩٠،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

١،٩٩٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،١٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
قوى األمن الداخلي و السجون٣

ادارة تأديبية٣٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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 ٤،٧٢٨،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٧،٣١٨،٥٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٥،٠٠٠ 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،٦٦٦،٤٥٦مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
األمن العام٤

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٠١٩بيان 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،٣٨١،٤٥٦ مجموع الوظيفة رقم

٧،٣٨١،٤٥٦ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٧،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٧،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١١،٣٧٥تجھيزات فنية متخصصة١

١٩،٧٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٣١،١٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٢٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨،٩٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨،٩٢٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩١،٨٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لألحوال الشخصية٥

األحوال الشخصية١٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٧٢ ١،٠٩١،٨٧٥ مجموع الوظيفة رقم

١،٠٩١،٨٧٥ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٢٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٢٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٢٦٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٢٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٥٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٢٦٠تجھيزات اخرى١

١،٢٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨،٩٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية٧

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٩٢٠صيانة ابنية ادارية١

١،٩٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦٤٠صيانة وسائل النقل١

٦٤٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٢٠صيانة اخرى١

٣٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩،٢٨٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١٨،٢٢٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨،٢٢٠ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٥٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤،٤٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بيروت٨

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٥،٢٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٥،٢٧٥ ٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،١٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،١٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،٢٠٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٢٠٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،١٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٤،٥١٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة جبل لبنان٩

إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٤٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣،٢٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١٧،٧١٥ مجموع الوظيفة رقم

١٧،٧١٥ ٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٣٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٣٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٧٨٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٧٨٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٥٧٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٥٧٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨،٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الشمال١٠
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٨٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،٨٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٣،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٣،٢٥٠ ١٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٢٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٢٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٦٨٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٦٨٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٨٤٠تجھيزات اخرى١

٨٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،٣٨٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة البقاع١١
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٦٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ١١،٩٨٠ مجموع الوظيفة رقم

١١،٩٨٠ ١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥٧٩اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥٧٩ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،١٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٧،٨٢٩مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة الجنوب١٢
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٩،٤٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٧،٢٢٩ مجموع الوظيفة رقم

٢٧،٢٢٩ ١٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة النبطية١٣
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٤٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٢،٠٠٠ ١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان 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

١،٣١٣تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٣١٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣،١٥٠تجھيزات اخرى١

٣،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٨،٥٦٣مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة بعلبك الھرمل١٤
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٠،٥٦٣ مجموع الوظيفة رقم

٢٠،٥٦٣ ١٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٣،٦٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الداخلية و البلديات٧
محافظة عكار١٥
إدارة شؤون المناطق١١٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١١٦ ٢٨،٦٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٨،٦٥٠ ١٥ مجموع الفصل رقم

٧٦،٦٥١،٤٨٣ ٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٧،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٧،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣٩٣،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٦،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٣٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٠،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٥٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٧٤،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٧٤،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٣،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢٣،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١،٥٢٥،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
مديرية الماليه العامة٢

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ١٥،٦٦٥،٣٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٦٦٥،٣٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٨٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٣٨٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٣٨٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٧٠٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٧٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤٩،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤٩،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٤٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،٦١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢١١،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١١،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٠٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٤٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٤٧،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

١٤٧،٢٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٢٨٠،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٢٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٧٥٨،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
ادارة الجمارك٣

الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٩،٢٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٩،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٩،٢٠٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ٦،٣٩٥،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٣٩٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٢٢٨،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٧٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٩٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٧٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٧٤٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢،١٩٦،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٩٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٩٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٨٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٨٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المالية٨
المديرية العامة للشوؤن العقارية٤

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان 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 مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف على امالك الدولة الخاصة 

٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ١٣،٤٨٠،٧٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٤٨٠،٧٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٣٥،٥٤١،٦٥٠ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣١،٣٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية االدارية المشتركة١

النقل٤٥٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٠ ٤٧،٣٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٧،٣٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

اراضي٢٢١

اراضي١

٧،٦٣٠اراضي١

بما فيھا احكام اإلستمالك البدائية واإلستئنافية 

٧،٦٣٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢١ ٧،٦٣٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٥٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٨،٤٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٩٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٤٢،٣٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣١،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨٥٥،٨٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٩،٣١٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٩،٥٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٩،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٩،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٩،١٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة الطرق٣

١٨،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٥٠،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٢٠،١٦٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٥٧،٦٠٠،٠٠٠صيانة طرق داخلية٤

٥٤،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق اخرى٩

ـ  محلية  

٢٠٠،١٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٨٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٨٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٠٩،٦٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية٢

أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١،٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٦٦٤،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٦٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٢٢٣،٢٣٩،٤٥٥ مجموع الوظيفة رقم

٢٢٣،٢٣٩،٤٥٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٣٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٣٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٤٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٨،٩٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٣،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٣،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٠،١٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٦،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦،٤٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٢٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٨٤٠صيانة وسائل النقل١

٣،٨٤٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٢٠٠صيانة اخرى١

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٦،٦٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للتنظيم المدني٣

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢٠١٩بيان 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

٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٦١ ٨٧٦،٨١٥ مجموع الوظيفة رقم

٨٧٦،٨١٥ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٩٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٩٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٤٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٨٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٦١،٠٧٥تجھيزات اخرى١

٦١،٠٧٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٨٣٨،٢٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٣،٧٥٠صيانة ابنية ادارية١

٣٣،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة الطرق٣

٣،٣٧٥صيانة طرق داخلية٤

٣،٣٧٥ ٣ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٤،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٠٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٨،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٨،٨٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٢،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤،١٣٨،٤٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للطيران المدني٤

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٢٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٤١ ٦،١٧٦،٦٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،١٧٦،٦٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢١،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٢٦٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٧،٤٦٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

١٠٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٤٧،٦٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

٢٢،٤٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

٢٢،٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

١٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٩٦،٠٠٠صيانة االراضي١

٩٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االبنية٢

٦،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٩،٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٩،٢٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢١،٦٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩،٦٠٠صيانة اخرى١

٩،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥٨،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة األشغال العامة والنقل٩
المديرية العامة للنقل البري و البحري٥

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

٢٠١٩بيان 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 للتجھيزات١

٣٦٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٤٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٠٠٩،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٠٠٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢١ ٢٣،٩١٦،٠٦٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٣،٩١٦،٠٦٠ ٥ مجموع الفصل رقم

٢٥٤،٢٥٦،٢٨٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٢٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٢٤٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٣،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٣،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٥،١٤٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
االدارة المركزية والغرفة العسكرية١

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٢،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٨٤٠صيانة اخرى١

٣،٨٤٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٧،٨٤٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٧٢،٩٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٢،٩٨٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٤٦،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٤٦،٥٠٠ 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،٥٣٧،٦٩٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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

٥٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٥٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات كھربائية٥

١٥٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

١٥٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٩،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
الجيش٢

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان 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،٠١٨،٦٩٥ مجموع الوظيفة رقم

٤٥،٠١٨،٦٩٥ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٧،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٧،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٢،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المحاكم العسكرية٣

المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٣٣٦ ٦١،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦١،٤٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٧٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٧،٣٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١٧،٣٢٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١١،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١١،٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٦،٨٢٥تجھيزات اخرى١

٦،٨٢٥ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المديرية العامة لالدارة٤

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١١٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١١٦،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٣٤٧،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٤٧،٧٥٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٥٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٢،٩٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المفتشية العامة٥

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٤٨،٩٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٤٨،٩٧٥ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٣٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٣٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،١٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،١٩٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٠،١٢٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الدفاع الوطني١٠
المجلس العسكري٦

الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٤،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦،٤٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ١٦،٥٢٠ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٥٢٠ ٦ مجموع الفصل رقم

٤٥،٥٦٦،٣٢٠ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢١،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢١،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٥،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية االدارية المشتركة١

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان 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

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٥٠،٢٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٠،٢٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٩،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩،٧٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢،٣٨٨،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٣٦٣،٠٠٠ منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة 
المضافه

٢،٣٨٨،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٤٤٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية٢

تعليم غير مصنف٩٨١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١،٨٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى 
وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

١،٨٦٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٣٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٨١ ٤،٨١٢،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٨١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٤٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٤٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

١٠٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٠٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

١٠٥،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي٣

التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٣٧٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

٣٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

١٦٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١٦٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩١٢ ٢،١٨٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١٨٥،٠٠٠ 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣١٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣١٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨٤،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٨٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٨٤،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٨٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٤

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٢٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٢٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٦٨٣،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٨٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٢٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٩،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٩،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم العالي٥

التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٣٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ٥٣،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥٣،٥٠٠ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨٩،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٩١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٦٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٦٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٢٢،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة التربية و التعليم العالي١١
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني٦

التعليم الثانوي المھني والتقني٩٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٨٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٩،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم

٩٢٣ ٦٢٨،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٢٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفصل رقم

٨،٤١١،٧٥٠ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٤٨،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٩٦٠تجھيزات اخرى١

٩٦٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،١٩٤،٩٦٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
مديرية الصحة العامة١

الصحة غير المصنفة٧٦٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٣،٢٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٥٠٧،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٨،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٨،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٢٠٠صيانة اخرى١

٣،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٧٣،٤٠٠مجموع البند  رقم

٧٦٠ ١،٧٦٨،٣٦٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٧٦٨،٣٦٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٧٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٧٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٧٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصحة العامة١٢
المختبر المركزي للصحة العامة٢

المختبرات٧٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٨٠٠صيانة اخرى١

٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٨٠٠مجموع البند  رقم

٧٢٥ ٦،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦،٦٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم

١،٧٧٤،٩٦٠ ١٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان 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

١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٦،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٦،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٩٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١٧،٥٠٠تجھيزات اخرى١

١٧،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨٣،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االقتصاد و التجارة١٣
االقتصاد و التجارة١

االقتصاد العام٤١١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤١١ ١٧١،٨٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٧١،٨٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٧١،٨٠٠ ١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٨٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٣٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٧٩٢،٨٧٥ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٨٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٠،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢،٠٢٧،٦٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٤٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االبنية٢

٦٦،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٠٦،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٦٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٦٤،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١١٦،٥٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١١٦،٥٥٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٨٧،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧،٢٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٨،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،١٠٢،١٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية االدارية المشتركة١

الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١ ٣،١٧٩،٧٧٥ مجموع الوظيفة رقم

٣،١٧٩،٧٧٥ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
الدوائر االدارية والفنية٢

ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اراضي١

٧٥٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

٧٥٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات مائية٤

١٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

١٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٢٢١ ٨٥٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٨٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٨٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٨٧٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٢،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٦،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للنقل٤

٤٥،٥٠٠تجھيزات للنقل١

٤٥،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٣،٣٧٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الزراعة١٤
المديرية العامة للتعاونيات٣

تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢٠١٩بيان 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

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٨،٤٠٠مجموع البند  رقم

٤٢١٢ ١١١،٧٧٥ مجموع الوظيفة رقم

١١١،٧٧٥ ٣ مجموع الفصل رقم

٤،١٤١،٥٥٠ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٨٩٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٨٩٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٩٤٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥١٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٤٥٧ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٦٢٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٦٢٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥٦٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٦٧ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٥٣٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االتصاالت١٥
البريد١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٧٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٧٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٤،٤٦٤صيانة وسائل النقل١

٤،٤٦٤ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٥٧٦صيانة اخرى١

٥٧٦ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠،٤٤٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٦،٩٧٤ مجموع الوظيفة رقم

١٦،٩٧٤ ١ مجموع الفصل رقم

١٦،٩٧٤ ١٥ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣١،٥٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٢،٦٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٢،٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٠٠،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة العمل١٦
العمل١

العمالة٤١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١،٩٢٠صيانة وسائل النقل١

١،٩٢٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٩٢٠صيانة اخرى١

١،٩٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥١٥،٨٤٠مجموع البند  رقم

٤١٢ ٧١٦،٢٤٠ مجموع الوظيفة رقم

٧١٦،٢٤٠ ١ مجموع الفصل رقم

٧١٦،٢٤٠ ١٦ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٣،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٣،٥٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٤،٥٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩٣،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
االعالم١

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر٨٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٧٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٥١ ٢٠٢،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠٢،٧٥٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١،٦٦٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٦٦٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣٣،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٣،٧٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٨٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة االعالم١٧
مديرية االذاعة٢

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٨،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٤،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٥٢ ٢،١٠٥،٧٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١٠٥،٧٥٠ ٢ مجموع الفصل رقم

٢،٣٠٨،٥٠٠ ١٧ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٩،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٩،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤

١،٦٤٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

١،٦٤٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٤ ١٠،٦٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

١٠،١٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٨٢،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٢٥٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٨٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة االنشاءات المائية٤

٤٦٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١٥٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

١،٠٠٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٣٥،٢٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

١،٦٥١،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٨١١،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٧،٢٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧،٢٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٠ ١٩،٩٨٣،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

٢٤،٨٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٢٤،٨٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦٢ ٢٤،٨٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

٤٦،٤٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٨،٨٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٥،٦٠٠،٠٠٠انشاءات مياه السيالن٣

٦٠،٨٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٦٠،٨٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية٢

المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات كھربائية٥

٢،٠٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٢،٨٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط النقل٣

١،٤٤٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٦،٢٤٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٦،٨٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

بما فيھا طاقة شمسية

٦،٨٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٣،٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٥١ ١٣،٠٤٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١١٨،٦٢٣،٤٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٥،٧٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٣٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣،١٥٠تجھيزات اخرى١

٣،١٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٥،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٣٤،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٤،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٥،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٨٩،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة لالستثمار٣

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٦،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ١٨١،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٨١،٠٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان 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

٢،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٢٠٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٠٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،٨٠٠تجھيزات اخرى١

٢،٨٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٢٢٢،٧٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان 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

٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٢،٤٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٦٠٠صيانة اخرى١

١،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الطاقة والمياه١٨
المديرية العامة للنفط٤

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي٤٣٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٣٢١ ٣،٢٤١،٧٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٢٤١،٧٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

١٢٢،٠٤٦،١٠٠ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٤،٢٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة السياحة١٩
المديرية العامة للشؤون السياحية١

ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٩،٦٠٠صيانة اخرى١

٩،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٣،٦٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٣١ ٧٧،٨٥٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٧،٨٥٠ ١ مجموع الفصل رقم

٧٧،٨٥٠ ١٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٦،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٦،٢٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٦،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣١،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٢٥٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة للثقافة٢

اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر 
النفقات المتعلقه به

٢،٠٤٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

١٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤١ ٢،١٥٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢،١٥٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩

١،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢٦،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤٦،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧٢،٧٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٤٦،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٦،٢٥٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١٦،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٦،٩٧٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٥،٩٥٠تجھيزات اخرى١

٥،٩٥٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٧١،٦٢٥مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

١،٥٦٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١،٥٦٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

انشاءات اخرى٩

٤٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٤٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١،٩٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان 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 التجھيزات الفنية٦

٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

٢٥،٦٠٠صيانة اخرى١

٢٥،٦٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٢،٣٣٧،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الثقافة٢٠
المديرية العامة لآلثار٣

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٧٩٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧٩٢،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٧٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٤٢ ٦،٧٦١،٢٢٥ مجموع الوظيفة رقم

٦،٧٦١،٢٢٥ ٣ مجموع الفصل رقم

٨،٩١١،٧٢٥ ٢٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٤٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٢،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٨٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

٤،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٧٥،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٢٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٢٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٣،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة البيئة٢١
المديرية العامة للبيئة١

االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٠١٩بيان 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

٤٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦١ ٦١٦،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦١٦،٦٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٦١٦،٦٠٠ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان 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

١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

١،٧٨٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٧٨٥ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

١،٦٨٢تجھيزات اخرى١

١،٦٨٢ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣١،٤٦٧مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة المھجرين٢٢
الجھاز التنفيذي١

المھجرين١٠٧٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٢٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٩،٦٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥٩،٦٠٠مجموع البند  رقم

١٠٧٢ ٩١،٠٦٧ مجموع الوظيفة رقم

٩١،٠٦٧ ١ مجموع الفصل رقم

٩١،٠٦٧ ٢٢ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

١٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٢،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٣،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦٥،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشباب و الرياضة٢٣
المديرية العامة للشباب و الرياضة١

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

٣،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣،٠٠٠ ٨ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٠٨٠،٠٠٠صيانة اخرى١

منھا صيانة المنشآت الرياضية

(بما فيھا النفقات التشغيلية والتنظيفات)

٢٨٠،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٢٨٠،٠٠٠ ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٨٠،٠٠٠ ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٦٠،٠٠٠ ـ  صيانة القاعة المقفلة  ـ  الميناء 

١،٠٨٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١،٠٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

٨٣١ ١،١٦٠،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،١٦٠،٥٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١،١٦٠،٥٠٠ ٢٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٤٣١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٤٣١ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٨،٣٩٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٣٩٢ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٩،١٧٤تجھيزات للمعلوماتية١

١٩،١٧٤ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨،٣٦٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨،٣٦٧ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٤٨،٣٦٤مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الشؤون االجتماعية٢٤
المديرية العامة للشؤون االجتماعية١

الحماية االجتماعية١٠٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٨،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

١٠،٨٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٠،٨٨٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة وسائل النقل٨

١٥،٩٢٢صيانة وسائل النقل١

١٥،٩٢٢ ٨ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٣،٦٠٢مجموع البند  رقم

١٠٢١ ١١١،٩٦٦ مجموع الوظيفة رقم

١١١،٩٦٦ ١ مجموع الفصل رقم

١١١،٩٦٦ ٢٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩،٧٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٢١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٢٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٤،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٨،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٨،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٨،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٩١،٥٥٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
وزارة الصناعة٢٥
المديرية العامة للصناعة١

ادارة القطاع٤٤٢١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٤٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٢٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٤،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

١٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

صيانة اخرى٩

١،٩٢٠صيانة اخرى١

١،٩٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٤،٣٢٠مجموع البند  رقم

٤٤٢١ ١٣٥،٨٧٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣٥،٨٧٠ ١ مجموع الفصل رقم

١٣٥،٨٧٠ ٢٥ مجموع الباب  رقم

٢ ٨٨٤،٥٥١،٧٢٤مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
رئاسة مجلس الوزراء٣

المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق١٠٠
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء طرق٣

٧٠،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق دولية١

١٩٩٣/٢٤٦ـ القانون  

مساھمة لمجلس األنماء واالعمار

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
رئاسة مجلس الوزراء٣

مشاريع استمالكات و انشاءات١٠١
ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

ـ  مساھمة لمؤسسة اليسار لالنشاءات واالستمالكات 

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧٥١ ٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠١ مجموع الفصل رقم

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة المالية٨

انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت١٠١
شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء ابنية لوزارة المالية

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة المالية٨

انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت١٠١
الشؤون الجمركية١٢٥

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء ابنية٢

٧،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء  المبنى الموحد إلدارة الجمارك في حرم
مرفأ بيروت

٧،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٥ ٧،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٩،٠٠٠،٠٠٠ ١٠١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة المالية٨

تسديد ديون وتعويضات االستمالكات١٠٢
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٣٥،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

لزوم تعويضات االستمالك العائدة لوزارة الطاقة والمياه

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٤ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة المالية٨

تسديد ديون وتعويضات االستمالكات١٠٢
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩

١٠٨،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

موزعة على الشكل التالي :

٨٩،٠٠٠،٠٠٠ ـ  مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لدفع تعويضات االستمالك 

١٩،٠٠٠،٠٠٠ ـ  سائر االدارات 

١٠٨،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٣ ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٤٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٢ مجموع الفصل رقم

١٦٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه١٣٠
بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١٢،٥٥٢،٧١١انشاءات اخرى١

١٢،٥٥٢،٧١١ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٢،٥٥٢،٧١١مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه١٣٠
بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥٢٢ ١٣،١٥٢،٧١١ مجموع الوظيفة رقم

١٣،١٥٢،٧١١ ١٣٠ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

استكمال تنفيذ طريق كفررمان-مرجعيون-بما فيه األستمالك١٣٤
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاء طرق٣

٢١،١٢٨،٢٩٣انشاء طرق دولية١

ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ  مرجعيون بما فيه االستمالك 

٢١،١٢٨،٢٩٣ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢١،١٢٨،٢٩٣مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ٢١،١٢٨،٢٩٣ مجموع الوظيفة رقم

٢١،١٢٨،٢٩٣ ١٣٤ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

استكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية١٣٥
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة الطرق٣

١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة األشغال العامة والنقل٩

استكمال وتأھيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع١٣٦
أشغال الطرق٤٥١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة الطرق٣

١٣،٣٠٨،١٤٦صيانة طرق دولية١

١٣،٣٠٨،١٤٦ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٣،٣٠٨،١٤٦مجموع البند  رقم

٤٥١٢ ١٣،٣٠٨،١٤٦ مجموع الوظيفة رقم

١٣،٣٠٨،١٤٦ ١٣٦ مجموع الفصل رقم

٦٢،٥٨٩،١٥٠ ٩ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الدفاع الوطني١٠
تحقيق عتاد وتجھيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش١١١
الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٦،٥٦٩،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٥٦٩،٩٩٣ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٦،٥٦٩،٩٩٣مجموع البند  رقم

٢١٠ ٦،٥٦٩،٩٩٣ مجموع الوظيفة رقم

٦،٥٦٩،٩٩٣ ١١١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الدفاع الوطني١٠
إزالة القنابل العنقودية١١٢
الدفاع العسكري٢١٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االراضي١

٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٥،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٢١٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٥،٠٠٠،٠٠٠ ١١٢ مجموع الفصل رقم

١١،٥٦٩،٩٩٣ ١٠ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة التربية و التعليم العالي١١
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية١١٩
التعليم األساسي٩١٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٨٦،٩٦٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٨٦،٩٦٢ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥٨٦،٩٦٢مجموع البند  رقم

٩١٢ ٥٨٦،٩٦٢ مجموع الوظيفة رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة التربية و التعليم العالي١١
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية١١٩
التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٩،٨٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٩،٨٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٥١٩،٨٥٠مجموع البند  رقم

٩٢٢ ٥١٩،٨٥٠ مجموع الوظيفة رقم

١،١٠٦،٨١٢ ١١٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة التربية و التعليم العالي١١
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث١٢٢
التعليم الجامعي٩٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لمشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق 
الحريري الجامعية في الحدث

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٩٤١ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٢ مجموع الفصل رقم

١٦،١٠٦،٨١٢ ١١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الزراعة١٤
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب١٠٠
الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠١٩بيان 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

٤٢١ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠٠،٠٠٠ ١٠٠ مجموع الفصل رقم

٣٠٠،٠٠٠ ١٤ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق١٠٥
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

١٩،٦٨١،١١٥انشاءات مياه الشفة١

١٩،٦٨١،١١٥ ـ  تأمين موارد مائية اضافية 

١٩،٦٨١،١١٥ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٩،٦٨١،١١٥مجموع البند  رقم

٦٣١ ١٩،٦٨١،١١٥ مجموع الوظيفة رقم

١٩،٦٨١،١١٥ ١٠٥ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
مشاريع التجھيز الكھربائي١٠٨
المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات اخرى٩

١٢،٨٩٢،٨٨٤تجھيزات اخرى١

ـ  تجھيز كھربائي 

١٢،٨٩٢،٨٨٤ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١٢،٨٩٢،٨٨٤مجموع البند  رقم

٤٣٥١ ١٢،٨٩٢،٨٨٤ مجموع الوظيفة رقم

١٢،٨٩٢،٨٨٤ ١٠٨ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
مشاريع مياه الري١٠٩
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

١،٥٢٥،٥٠٣انشاءات مياه الري٢

١،٥٢٥،٥٠٣ ـ  مشاريع تقويم وصيانة مجاري األنھر 

١،٥٢٥،٥٠٣ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١،٥٢٥،٥٠٣مجموع البند  رقم

٦٣١ ١،٥٢٥،٥٠٣ مجموع الوظيفة رقم

١،٥٢٥،٥٠٣ ١٠٩ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية١١٣
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤

١٥،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٤ ١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية١١٣
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات مائية٤

١٧٣،٠٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

١٧٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١٧٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية١١٣
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١٨،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٨،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ ١١٣ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الطاقة والمياه١٨
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة لالستثمار١١٤
االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٦٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

ـ  مساھمة للمصلحة الوطنية لنھر الليطاني 

٦٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٦٣١ ٦٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٠٠،٠٠٠ ١١٤ مجموع الفصل رقم

٢٤٠،٦٩٩،٥٠٢ ١٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة البيئة٢١
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب١٠٣
حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

١،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

١،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة البيئة٢١
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب١٠٣
حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

١،٥٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١،٥٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٥٦٢ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٣ مجموع الفصل رقم

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢١ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (ب)٣
وزارة الصناعة٢٥
معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب١٠٠
بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤

٢٠١٩بيان 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

٤٨٤ ٣٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠٠،٠٠٠ ١٠٠ مجموع الفصل رقم

٣٠٠،٠٠٠ ٢٥ مجموع الباب  رقم

٣ ٥٧١،٥٦٥،٤٥٧مجموع الجزء  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤،٧٩٧قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨،٣٩٧ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٣٩،٥٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٨،٤٩٧مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٨٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

٨٧،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٢،٥٥٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٢،٥٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٧٢٠،٠٠٠اعالنات١

١،٠٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٧٢٠،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٦،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦،٤٥٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٨،٢٦٠،٣٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٣٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٣٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٧،٩٢٠رواتب المتعاقدين١

٦٧،٩٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣١،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٢٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٦٥،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

١٢،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٦٨٠،٧٢٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان 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 ٢٤،٠٠٢،٩٢٧ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

٢٤،٠١٧،٩٢٧ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
التحويالت٢

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٦٥،٧٦٦،٨٩٣مساھمات لنفقات أخرى٩

(مخصصات الخزينة العامة )

٦٥،٧٦٦،٨٩٣ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٦٥،٧٦٦،٨٩٣مجموع البند  رقم

١٩٠ ٦٥،٧٦٦،٨٩٣ مجموع الوظيفة رقم

٦٥،٧٦٦،٨٩٣ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تقديمات اخرى٩

٢٩٩،٢٠٠احتياطي للعطاءات١

٢٩٩،٢٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٩٩،٢٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٤١٧،٠٨٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٤١٧،٠٨٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٤١٧،٠٨٠مجموع البند  رقم

١٩٠ ٧٩٦،٢٨٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٩٦،٢٨٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٩٠،٥٨١،١٠٠ ١٠٨ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٩٧٦قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٥٢٦ ١ مجموع الفقرة  رقم

لوازم ادارية٢

٧٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢،٢٥٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

نفقات تشغيل وسائل النقل٣

٤،٥٠٠محروقات سائلة١

٤،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

ادوية ومواد مخبرية٤

٢،٧٠٠مواد مخبرية٢

٢،٧٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

مبيدات٥

٢٠،٤٠٠مبيدات١

٢٠،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

مواد زراعية٦

٢٧،٦٨٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠١٩ثمن شراء القمح والشعير لعام  

٢٧،٦٨٠،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٢٦،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

مواد استھالكية اخرى٩

٩٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٢٧،٧٤٣،٢٧٦مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

١٨٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،١٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١،٣٦٥،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

٧،٥٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

٧،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٦،٠٠٠اعالنات١

٣،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١١،٥٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

تامين٥

١،٤٠٠تامين١

١،٤٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

استئجار سيارات واليات٦

١،١٢٥استئجار سيارات واليات١

١،١٢٥ ٦ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٣،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١،٤٥١،٠٢٥مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٤٩٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٦٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٩،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

٤٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٥٧،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٠،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٧٣٦،٥٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٣،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٩٠،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٩٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٣٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٧١ ٣٠،٢٣٢،٨٠١ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٥،٥٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٥٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧

٥،٠٠٠مرض وأمومة١

٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٢٥،٥٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٢٥،٥٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٠،٢٥٨،٣٠١ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
احتياطي الموازنة٤

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٦٢٠،٠٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٦٢٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٦٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٩٠ ٧٢٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٧٢٠،٠٠٠ ٤ مجموع الفصل رقم

٣٠،٩٧٨،٣٠١ ١١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٤٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٥٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٤٥٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

خدمات استھالكية مختلفة٩

٢،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ٥،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

١٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

١٧٥،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٤،٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٩،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١٤٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٧٢٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤٦،٧٢٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥٦،٣٢٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤،٦٦٧،١٧٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

١٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١٧٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤،٨٤٢،١٧٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٣،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١

٤٥،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٥،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

صيانة عادية وتصليح طفيف٢

١،٨٠٠صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١

١،٨٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

بريد٣

٧٥،٠٠٠بريد١

٧٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

٤٠،٠٠٠اعالنات١

٢٤،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢،٤٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٩٤،٨٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

٢٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٧٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٦٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

مكافاءات٥

٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ٢٧،٤٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٤٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٨،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

وفود ومؤتمرات٤

١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٨٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

٨٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٢،٩٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٥٢،٧٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٣٧،٨٤٥،١٠٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٥ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ١،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٨،٨٤٥،١٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

مواد استھالكية١١

لوازم مكتبية١

٦٠،٦٠٩قرطاسية للمكاتب١

١٧،٢١٤كتب ومراجع وصحف٢

٩،٥٦١لوازم مكتبية اخرى٩

٨٧،٣٨٤ ١ مجموع الفقرة  رقم

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٣٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٠٠٠نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى٩

٧،٥٥٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١١ ٧،٦٤٢،٣٨٤مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

خدمات استھالكية١٢

بريد٣

١،٨٠٠بريد١

١،٨٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤

١٩،٢٠٠اعالنات١

١٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٣٩،٢٠٠ ٤ مجموع الفقرة  رقم

١٢ ١٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

مخصصات ورواتب١

١،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢

٣١،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦٧،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تعويضات٣

١٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٩٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١،٥٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نفقات شتى٩

١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٩،٣٥٩،٣٨٤ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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

١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٢٧٥،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٣٢٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٩،٦٨٤،٣٨٤ ٣ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان 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

تعويضات٣

٥،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠،٤٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٣ ١٢٠،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات مختلفة١٦

نقل وانتقال٣

٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

نفقات شتى٩

١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٦٨٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٦ ٤،٦٨٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ١٢٥،٠٨٠ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
ادارة المراقبة العامة٤

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تعويضات اجتماعية٣

٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ٥،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٠٤١ ٥،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١٣٠،٠٨٠ ٤ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
التحويالت٥

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مساھمات لنفقات أخرى٩

ـ  مخصصات الخزينة العامة 

١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مجموع البند  رقم

١٩٠ ١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥ مجموع الوظيفة رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
التحويالت٥

تقديمات عائلية١٠٤١

٢٠١٩بيان 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،٨٨٩،٣٤٦،٦٣٥ ٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
احتياطي الموازنة٧

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

منافع اجتماعية١٥

تقديمات اخرى٩

١،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

١٥ ١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
احتياطي الموازنة٧

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٠١٩بيان 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

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

احتياطي لنفقات طارئة١

٥،٧٥٩،٦٢٥احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٥،٧٥٩،٦٢٥ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٨ ٥،٧٥٩،٦٢٥مجموع البند  رقم

١٩٠ ١١،٣٥٩،٦٢٥ مجموع الوظيفة رقم

١١،٣٥٩،٦٢٥ ٧ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٥
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

التحويالت١٤

المساھمات داخل القطاع العام١

٤،٩٥٣،١٣١مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٥،٩٥٣،١٣١ ١ مجموع الفقرة  رقم

١٤ ٥،٩٥٣،١٣١مجموع البند  رقم

٤٦١ ٥،٩٥٣،١٣١ مجموع الوظيفة رقم

٥،٩٥٣،١٣١ ٢٣٥ مجموع الفصل رقم



الجزء االول١
االتصاالت١١٥
أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢٣٦
ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان 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

٢،١٥٠،٣١٨،١٢٥ ١١٥ مجموع الباب  رقم

١ ٢،٢٧١،٨٧٧،٥٢٦مجموع الجزء  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٦٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦،٣٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ١،٠١٨،٩٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
مديرية اليانصيب الوطني١٠٨
مديرية اليانصيب الوطني١

شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠٠،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

١٢٣ ١،٤١٨،٩٠٠ مجموع الوظيفة رقم

١،٤١٨،٩٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

١،٤١٨،٩٠٠ ١٠٨ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان 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

٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٠٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣١،٦٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة االبنية٢

٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

صيانة التجھيزات الفنية٦

٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٨،٠٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١١٣
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١

التوزيع والتجارة٤٧١

٢٠١٩بيان 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

٤٧١ ٣٢٣،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٣٢٣،٦٠٠ ١ مجموع الفصل رقم

٣٢٣،٦٠٠ ١١٣ مجموع الباب  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

تجھيزات فنية٢

٩،١٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٩،١٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات اخرى٩

٢٣،٨٦٩،٤٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٢٣،٨٦٩،٤٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٣٢،٩٦٩،٤٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

انشاءات اخرى٩

٢٢،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٢،٥٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٧ ٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت١

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٤،٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٤،٨٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٦٠،٢٦٩،٤٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٠،٢٦٩،٤٠٠ ١ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة اخرى٩

٦٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٦٤،٤٠٠،٠٠٠ ٩ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ٦٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت٢

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١

٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٦٠٠،٠٠٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٩ ٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مجموع الفصل رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

تجھيزات٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٧٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٧٦٠ ١ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات فنية٢

٣،٩٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣،٩٢٠ ٢ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للمعلوماتية٣

٥،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٦٠٠ ٣ مجموع الفقرة  رقم

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥

٦،٧٢٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦،٧٢٠ ٥ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٦ ٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم



الجزء الثاني (أ)٢
االتصاالت١١٥
المصلحة االدارية المشتركة٣

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٢٠١٩بيان التبويب

 : 

 : 

 : 

 : 

النفقات المقدرة لعام

الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

بند

بآالف الليرات

صيانة٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦

٥،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،٦٠٠ ٦ مجموع الفقرة  رقم

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧

٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٠٠٠ ٧ مجموع الفقرة  رقم

٢٢٨ ١٢،٦٠٠مجموع البند  رقم

٤٦١ ٤٠،٦٠٠ مجموع الوظيفة رقم

٤٠،٦٠٠ ٣ مجموع الفصل رقم

١٢٥،٣١٠،٠٠٠ ١١٥ مجموع الباب  رقم

٢ ١٢٧،٠٥٢،٥٠٠مجموع الجزء  رقم

٣ ٠مجموع الجزء  رقم




