
   

 

 

  

  قانونقانون

  الموازنة العامة والموازنات الملحقةالموازنة العامة والموازنات الملحقة

      20172017للعام للعام   

  

    الفصل األولالفصل األول
  مواد الموازنةمواد الموازنة

  

  تحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنة  املادة األولى:املادة األولى:

زنملويددمرزو دددرتفدد قر ددد ررتحدد أرقامددملورزنةزالددمرزواملودددمر زنةزالددمل رزننة ددمر دد رزو ددد م

رر2017 كاااااااااانو  األول  31ر تنتهددددددددددر ددددددددد ر2017 أول كاااااااااانو  ا  اااااااااا  
 
ألحكدددددددددملور ف دددددددددمل

 زنملأتينرزوثملليمر زوثملوثمرو رهذزرزو مللةن.
  

                            االعتماداتاالعتمادات  املادة ا  انية:املادة ا  انية:

 تفتحر  رزنةزالمرزواملومر زنةزالمل رزننة مرزال تمملأز رزنفيَّ مر  روملريأتي:

 

 ) يرة(   2017ا عام   
 املوازنة ا عامة

 21.420.563.406.000 الجزء األول 

 2.485.485.518.000 الجزء ا  ا  

 23.906.048.924.000 مجموع املوازنة ا عامة

 املوازنات امللحقة

 115.800.000.000 مديرية ا يانصيب ا وطني

 45.264.000.000 املديرية ا عامة  لحبوب وا شمندر ا سكري 

 2.615.996.101.000 االتصاالت

 2.777.060.101.000 مجموع املوازنات امللحقة

  26.683.109.025.000 املجموع ا عام:
 

رونج ز لراممر)
 
 (رزننة مربهذزرزو مللةن.4 رر3،ر2،ر1 ذوكر ف مل



   

 

 

 رررا وارداتا واردات: : املادة ا  ا  ةاملادة ا  ا  ة

 رزواملومر زنةزالمل رزننة مر لىرزوةجهرزوتملل :ار زاأز رزنةزالمرت  
 

 ) يرة(   2017ا عام   

 املوازنة ا عامة

 16.416.072.000.000 ا واردات ا عادية -الجزء األول 

 7,489,976,924,000 ا واردات االستثنائية -الجزء ا  ا  

 23.906.048.924.000 مجموع املوازنة ا عامة

 املوازنات امللحقة

 115.800.000.000 مديرية ا يانصيب ا وطني

 45.264.000.000 املديرية ا عامة  لحبوب وا شمندر ا سكري 

 2.615.996.101.000 االتصاالت

 2.777.060.101.000 ملوازنات امللحقةمجموع ا

 26.683.109.025.000 املجموع ا عام:
 

رونج ز لراممر)
 
 (رزننة مربهذزرزو مللةن.8 ر 7،ر6،ر5 ذوكر ف مل

 

 ررررررر    إجازة الجبايةإجازة الجباية  املادة ا رابعة:املادة ا رابعة:

رألحكدددددددددددددملورهدددددددددددددذزرزو دددددددددددددمللةنر ألحكدددددددددددددملورزو دددددددددددددةزلينرزو ملفدددددددددددددذ ،رجفمليدددددددددددددمر
 
رررررررررررررررررررررررريجدددددددددددددملار ف دددددددددددددمل

ررررررررررررررررررروختلددددضرزوبددددرزومر زوراددددةور زئةملتددددي ر زواملودددد ز رزنفي ددددمر دددد رزئجدددد ز لرامددددم

  ..(رزننة مربهذزرزو مللةن 8ر-ر7ر-ر6ر-ر5)



   

 

 

                                  اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض: : املادة الخامسةاملادة الخامسة

ضدددم رحددد  أر  رزوددد ي  ددد رر دددملارتمةحدددارزادددتح ملممل رقتددداريجدددملارونةكةودددم،ر -1

 الدددمرزوعجدددملرزن ددد ار ددد رت فيدددذرزنةز
 
  ددد ررلفدددملمرزال تمدددملأز رزنددد  ا ررلدددىررل ددد يمل

 زال تمدددددددملأز رز ضدددددددملفيم،ررتددددددد زاراددددددد  ز ر ملح دددددددمر ملواملدددددددمرر2017زوادددددددملور

زولف ملليددددمر جددددمللر ةحلددددمر وتةادددد مر ماددددي  روت  يددددمرهددددذزرزوعجددددمل،ر ذوددددكر

   رزاز رتا ار  ر احررزنملويم.
 

ر لى: -2
 
 ت لعر ازا رزنملويمروجلسرزو ةزبرفاليمل

  فيذرزنةزالمر زئخملح م،زوعجملرزنح قر  رتر-

 رلفملمرزال تمملأز رزن  ا ر ز ضملفيم،ر-

 قم ملطرزو يةنرزو ز ليمر زئخملاجيمرزو درتمرت  ي همل،ر-

لتيجددددددددمررتدددددددد زارادددددددد  ز رزئخملح ددددددددمر ملواملددددددددمرزولف ملليددددددددمرزنجددددددددملاررتدددددددد زاهملرر-

  مةجمرزوف  رزأل لرو رهذهرزنملأ .

 الفمل رزئخملح م.ر-

 

    حسابات ا قروض  حسابات ا قروض    املادة ا سادسة:املادة ا سادسة:

ددد  روهدددملرزو يمدددمرزن فةضدددمروددد رقتددداريفدددتحرول دددر ارح دددمل مل ر ملح دددمر ملتدددمرت يَّ

دددددحهدددددذهرزو دددددر ار   رو م دددددملطر زو ددددد  ز ر يَّ
 
 ر ليهدددددملرزو ددددديمرزو ددددددرتددددد فعرت ددددد ي ز

 زن تح م.

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ا قااااروض الخارجيااااة ا قااااروض الخارجيااااة و و ا نقديااااة ا نقديااااة   ا هباااااتا هبااااات  اتفاقياااااتاتفاقيااااات  أحكااااامأحكااااامتطبياااا  تطبياااا    املااااادة ا سااااابعة:املااااادة ا سااااابعة:

 على كامل اإلنفاق ا عائد إلى املشاريع املعلى كامل اإلنفاق ا عائد إلى املشاريع امل
 
 مو ة اارجيا
 
  مو ة اارجيا

  

 زو دددددر ارزئخملاجيددددمرزو ددددددرزو   يددددمريخبددددعرز لفددددملمروددددد رزتفملميددددمل رزوهفدددددمل رر-1

تا دددددد روددددددعروختلددددددضرز أزاز ر زندا ددددددمل رزواملوددددددمر زوفلدددددد يمل ر ادددددد ررمرزاهددددددملر

ق رمدةزلينرتدملأا ر د رزنجلدسر مةجمرورزايمررتملأا ر د روجلدسرزودةااز ر

زئجددددمل رزألج  دددددرودددد ررواددددةز رقهددددملنرهددددذزرز لفددددملمرودددد رزئجددددمل رزنحلدددد رقزو يددددمل ير

،ر حجددددددمرقنرالريتاددددددملاارح ددددددمرزألتددددددةل رزنددددددد ر رورممل ددددددمرأيددددددةزنرزنحملاددددددفم

ت فيددقرزألحكددملورزن اددةار ليهددملر دد رزالتفملميددمل ر زنرزادديمرزنتال ددمر ملوهفددمل ر

 ف ددملرو تددةلر دد رزو   يددمر دد رقحرحددمللرودد رزألحددةزلروددعرميدد رزوهفددمل رزو   يددمر

 زنةزالم.

مل رزوةزهفددمررلددىرز أزاز رزواملوددمر  دد ريجددرحرتحةحددارزألوددةزلرزوددةزاأ رودد رزئجهددر-2

  ادددد رتدددد  ارر، ازا رزنملويددددم.رتفددددتحر ازا رزنملويددددمر يلددددمرودددد  رت فيددددذرزن ددددر  

وراةورمفةلرزوهفمرزال تمدملأز رزوياودمروهدملر زن اجدمرفيدهر ذودكرودر ر زحد  ر

 
 
زنملويدددددمرزئجملاحدددددمر  ددددد روةزالدددددمل رزو ددددد ةز ررزنملويدددددمر ددددد روةزالدددددمرزو ددددد مرق رتفمل دددددمل

 ددمرزو يمددمرزو   يددمرزنحةوددمر دد رهددارادد مروملويددمرودد رمفددارزويح ددمر ذوددكر ح

 .زئجهمل رزوةزهفمررلىرح ملبرزوت   مل ر زوهفمل رزواملو رونخملح مرزولف ملليم

ودد رو ددر  رزو ددمللةنرزنةضددة رر27الرت فددقرقحكددملورزوف ددر رزوثملليددمرودد رزنددملأ رر-3

زواددددددددددددددددملأار تدددددددددددددددددملاح رر14969وةضددددددددددددددددعرزوت فيددددددددددددددددذر مةجددددددددددددددددمرزنراددددددددددددددددةورامددددددددددددددددمر

تمدددملأز رز ضدددملفيمرزنتال دددمر ملوهفدددمل رزو   يدددمرحيددد ر لدددىرزال ر30/12/1963

  احدرريمك رل ارهذهرزال تمملأز رو ر   ررلىرآ رر  رزارو رزودةاحررزنخدت ر

 ادددد رتأاددددي رزنرزمددددمرزنرفددددملحروا دددد رزو ف ددددمل ،ر  ادددد رقنرتث دددد رز أزا رزنملويدددمر

 زنا يمراغفمرزئجهمرزوةزهفمر إجرز رهذزرزو  ا.

 دددددر  رزو دددددمللةنرزنةضدددددة روةضدددددعرزوت فيدددددذروددددد رور104ت فدددددقرقحكدددددملورزندددددملأ رر-4

)مددددددددمللةنرر تا ييتددددددددهر30/12/1963تددددددددملاح رر14969 مةجددددددددمرزنراددددددددةورامددددددددمر

زنحملاددفمرزوامةويددم(ر لدددىرزو ددلفمل رزنملويددمرزو ملاودددمرزنا ددمل رودد فعرزو ف دددمل ر

زنمةوددمروددد رزوهفدددمل رزو   يدددمر حمكدد رتددد  حررزال تمدددملأز رزن جدددةا رول دددلفمل ر

فدددمل رزنا دددمل ر ددديلراددد مروملويدددمرواي دددمروتأأيدددمرزنملويدددمرزو ملاودددمر زنتال دددمر ملوه



   

 

 

وةجفمل ريتا ىرت فيذهملرزو  مرو فعرزو ف دمل رزنمةودمرود رزوهفدمل رزو   يدمر

رلدددىروةزالدددمل رزو ددد ةز رزنملويدددمرر،زأل مدددمللرزنتال دددمر ملوهفدددمرت فيدددذرئةدددينرزلءهدددمل 

 زويح م.

ا دددددددةأ رزنمةوددددددمروددددددد رزوهفدددددددمل رهملفدددددددمرغيدددددد رزنرقاتدددددد  رزال تمدددددددملأز ريددددددتمرتددددددد  حر ر-5

  يمررلىروةزالمل رزو  ينرزويح م.زو  

 

                               فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية  ::ا  امنةا  امنةاملادة املادة 

رألحكددددملورزنددددملأ ر
 
ودددد رزو اددددتةا،ريمكدددد روددددرويسرزئجمهةاحددددم،ررذزرأ دددد رر85ت فيددددذز

ر لدددىرمددرزارتددملأار ددد ر ر  ددمل  
 
ظددر طر ملاوددمرو ف ددمل رو دددتعجلم،رقنريتخددذروراددةومل

ملويمرق ررضدددملفيمرق ر   دددارز تمدددملأز ر ددد روجلدددسرزودددةااز ،ر فدددتحرز تمدددملأز رزادددت  

روليدددددددملارويددددددد  روملودددددددم،ر لدددددددىرقنرالرتتجدددددددمل ارهدددددددذهرزال تمدددددددملأز ر2017وادددددددملوروةزالدددددددمرز

،ر حجددددمرقنرتاددددرارهددددذهرزوتدددد ز ي ر لددددىروةزف ددددمرزنجلددددسرزو يددددمل ير دددد رق لروف ملليدددم

    ريلتئمرفيهر ا رذوك.

 

 إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات  ::ا تاسعةا تاسعةاملادة املادة 

رفااررلىرآ درر ود ر  د ررلدىرآ در و رزواملومرةزالمرزحتيمل يرزنر  يجملارزو  ار -1

ر لدددددىرزم ددددد ز ر  دددددرزاروددددد رضدددددم رهدددددذزرزالحتيدددددمل ي  احدددددررروجلدددددسرزودددددةااز ر  دددددمل  

 وةزالمرونة م.رهاقرهذزرزوت  ي ر لىرزحتيمل يرف  حر.زنملويم

يجدددددددددملارل دددددددددارزال تمدددددددددملأز رزنخاادددددددددمرور زتدددددددددمرزوفدددددددددملو روددددددددد رزندددددددددةظفينر -2

زاز رزواملودددمروددد رز أزا رزن  دددةلر زنتاملمددد ي ر زألجدددرز ر زنتادددملولينر ددد رز أ

 .ونهملررلىرز أزا رزن  ةلررويهمل

 .يتمرزو  ار  رزارو ر احررزنملويمر ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا  رزو ف مل 

ر-يجددددملارل ددددارزال تمددددملأز رزننةةظددددمر دددد روةزالددددمر ازا رزو ز ليددددمر زوفلدددد يمل ر -3

نرففدددددمل ررلدددددىرزنخاادددددمروهيئدددددمررأزا رزو دددددي ر ز ويدددددمل ر زر-زوددددد  زوررز أزاحدددددم

  ددرزارودد ر احددررر،وةزالددمرزوهيئددمرزنددذهةا ر ادد رتدد  ارزألل مددمرزئخملتددمربهددمل

  ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا  رزو ف مل .ر،زنملويم



   

 

 

يجددملارل ددارزال تمددملأز رزنخااددمرولمحر مددمل رواددملئسرزألجهددمل رزوا ددكرحمر -4

 دد روةزالددمر ازا رزو ز ليددمر زوفلدد يمل رودد رفادداررلددىرفاددارآ ددرر  ددرزارودد ر

 زو ز ليمر زوفل يمل ر ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا  رزو ف مل . احرر

 

 اعتمادات  دعم فوائد ا قروض االست ماريةاعتمادات  دعم فوائد ا قروض االست مارية  لحظلحظ  ::ا عاشرةا عاشرةاملادة املادة 

زال تمدددددملأز رو يرحدددددمرزنملويدددددمرزواملودددددم(رر–) ازا رزنملويدددددمررتنةدددددار ددددد رزنةزالدددددمرزواملودددددم

،رفةزوددددددد رزو دددددددر ارزالادددددددتثمملاحمر)ااز يدددددددم،رتددددددد مل يم،راددددددديملحيمروددددددد  مزن لةبدددددددمر

يتالددددددقررفيمددددددمل(ر هددددددةزوارزألابددددددمل ر لددددددىرهددددددذهرزو ددددددر ارومعلوماتيااااااةرتك ةوةجيددددددم  

 . ملناملاطرز ايويم
 

وارزألابددددمل ر لددددىرز هددددة ودددد رزوفةزودددد رزن  ةوددددمرتحدددد أرقتددددةلر اددددر طرزالاددددتفملأ ر

 مةجدددددمرل ددددملور ددددملارياددددد ارهددددذهرزو ددددر ارفيمددددملريتالدددددقر ملناددددملاطرز ادددديويمر

ر لىرزم  ز   اد رزادت ي راقحررزنملويدم ر احدرر مراةوريتخذر  روجلسرزوةااز ر  مل  

 حخبددددددعرز لفددددددملمرو تدددددةلرزن اددددددةار ليهددددددملر دددددد رمددددددمللةنر،رحدددددملفمرواددددددرطروف ددددددملن

 زنحملافمرزوامةويم.

 

 اعتمادات املعالجة ا صحيةاعتمادات املعالجة ا صحية  عشرة:عشرة:  الحاديةالحاديةاملادة املادة 

ر لددىرزم دد ز رزوددةاحررزنخددت  تخددذر دد روجلددسرزوددةااز ر  ددمل     احددرررتددةا ر مراددةوري 

 
 
نرتددد  ر ادددةا ررجمملويدددمر ددد روختلدددضرق دددةزبرزنةزالدددمر،رزال تمدددملأز رززنملويدددمروادددمل

زواملومرزنخاامرولماملئجدمر د رزندا دمل ر زن ت دفيمل رزئخملتدمر زوا دةأرودعر

 زأل فمل ر  رزو  مل رزئخملا.

 

 

 

 



   

 

 

 صااااااالد ا بلااااااديات  صااااااالد ا بلااااااديات املحصاااااالة املحصاااااالة اقتطاااااااع حصااااااة ماااااا  اإلياااااارادات اقتطاااااااع حصااااااة ماااااا  اإلياااااارادات   عشاااااارة:عشاااااارة:  ا  انيااااااةا  انيااااااةاملااااااادة املااااااادة 

       لقرى ا تي  يس فيها بلديات لقرى ا تي  يس فيها بلديات
 

 لمرواددملئسرزوفلدد يمل ،رمفددارتةاماهددمل،روفلدد ودد رز يددرزأز رزنحاددرازا رزنملويددمت ت ددعر  

ويددد  ،رتخاددد روولدددملا ر زألاددد مللر زوت  يفدددمل ر ددد رزو دددرىرزو ددددروددديسررساااتة ملياااارات

فيهددملر لدد يمل ر) دد ال ر ملمددمر تدديمللمر تجهيدد(ز ر ت  يفددمل (ر ةزادد مر ازا رزو ز ليددمر

ر لدددددىرزم ددددد ز ر احدددددرحرزن ملويدددددمر زو ز ليدددددمر زوفلددددد يمل ،رتدددددةا رز يدددددرزأز ر مرادددددةور  دددددمل  

  زوفل يمل ،ر لىرقنري مارزنراةورجميعرزو رىرزو درويسرفيهملر ل يمل .
 

لمر افددددددملا رز يددددددرزأز رزنحاددددددرزنحر مددددددمل ت ددددددتف لر فددددددملا رزوراددددددمرزوفلدددددد حر لددددددىر

 واملئسرزوفل يمل رقي مملر اأ ر  روةزالمل رزو  ينرزو مل  م.

 

ملؤسسااااااة ملؤسسااااااة   طاؤهاااااااطاؤهاااااااإعإعاملجاااااااز املجاااااااز الحااااااد األقلااااااخز  ساااااالفات الخزينااااااة الحااااااد األقلااااااخز  ساااااالفات الخزينااااااة   املااااااادة ا  ا  ااااااة عشاااااارة:املااااااادة ا  ا  ااااااة عشاااااارة:

                                            كهرباء  بنا كهرباء  بنا 
 

ندا دددددددمرفهربدددددددمل روف دددددددملنر لدددددددىررزو دددددددمللةن تات ددددددد رزال تمدددددددملأز رزننةةظدددددددمر ددددددد رهدددددددذزر

و رزنمكددددد رمل مثمل دددددمرزو ددددد ضرزأل لدددددىرولمفددددد(ر1/26/3/4351/14/1/9زوتن ددددديمر)

روددد رزئخملح دددمرزولف ملليدددمر مةجدددمرادددلفمل ر ملح دددمررلدددىرزندا دددمرزندددذهةا رملتحةحلهددد

ررسجام  
 
  ليهمل.أي مل

 

اإلجااازة  لحكومااة فااتح اعتماااد إسااالت بمرسااوم  ت طيااة كلفااة اإلجااازة  لحكومااة فااتح اعتماااد إسااالت بمرسااوم  ت طيااة كلفااة   املااادة ا رابعااة عشاارة:املااادة ا رابعااة عشاارة:

  سلسلة ا رتب وا رواتبسلسلة ا رتب وا رواتب
 

ل.ل.ر مراددددةوررمليااااار 500 قماددددملهمليجددددملارونةكةوددددمرفددددتحرز تمددددملأررضددددمل  ر  يمددددمر

يتخذر  روجلسرزوةااز روت  يمرهلفدمرال دلمرزورتدمر زور زتدمر  د ررمرزاهدملر د ر

 وجلسرزو ةزب.



   

 

 

  

  ل الثانيل الثانيالفصالفص

  قوانين البرامج وتعديالتهاقوانين البرامج وتعديالتها  

  تعديل قواني  ا برامجتعديل قواني  ا برامج  عشرة:عشرة:  الخامسةالخامسةاملادة املادة رررر

رنملريل :
 
 يا لر رلملوجرز تمملأز رزو فعر  رهارو رمةزلينرزو  زوجرزنفي مرقألملهر ف مل

 

    قانو  برنامج  رئاسة مجلس ا وزراءقانو  برنامج  رئاسة مجلس ا وزراء  --أ أ 

بياااااروت بياااااروت   قاااااانو  برناااااامج  ترتياااااب منطقاااااة ا يااااااحية الجنوبياااااة ا  ربياااااة ملديناااااةقاااااانو  برناااااامج  ترتياااااب منطقاااااة ا يااااااحية الجنوبياااااة ا  ربياااااة ملديناااااة

  )ا يسار(:)ا يسار(:
 

)وةزالددددمرر28/6/2001تددددملاح رر326زندددملأ رزوتملاددددامر زوا ددددر نرودددد رزو ددددمللةنرامددددمر

(ر تادد يياهملر)ترتيددمرو   ددمرزوبددملحيمرزئج ةبيددمرزو ربيددمرن ي ددمر يدد   (،ر2001

  حي ريةا راتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
 

 ويافح:

2017 2018 2019 

 مليار  يرة 55 50 0
  

رو
 
  :  ال

2017 2018 

 مليار  يرة 55 50
 

 ) زوفملق رأ نرتا يا(ر

  

 

 

 

 
 



   

 

 

  قانو  برنامج لت وزارة املا ية:قانو  برنامج لت وزارة املا ية:  --بب

  قانو  برنامج ألعمال ا تحديد وا تحرير )مصلحة املساحة(قانو  برنامج ألعمال ا تحديد وا تحرير )مصلحة املساحة(

)وةزالدددددمرر8/2/2002تددددملاح رر392زنددددملأ رزوثملليددددمر زوا ددددر نرودددد رزو ددددمللةنرامددددمر

 ر زوتحرحددددددددددرر)واددددددددددنةمر(ر تادددددددددد يياهملرمددددددددددمللةنر رلددددددددددملوجرأل مددددددددددمللرزوتح يدددددددددد2002

روددددد رررررررررررررررررررررملياااااار 40زن دددددملحم(،ر حيددددد ريادددددفحرز تمدددددملأرزوا ددددد رز جمدددددملل ر
 
ويددددد  ر ددددد ال

ويد  ،ر حيد ريدةا ررملياار 15وي  ر اتدي رز تمدملأز رزود فعرزنتف يدمررمليار 25

 اتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
 

  يصبح:

2017 2018 2019 

 مليار  يرة 5 5 5
 

 .فملق رأ نرتا يا() زو
 

 

لدملوجروةضدة رهددذهرتاد لرز تمدملأز رزود فعرزواملودد  رولادملور)زأل يد (رو ددمللةنرزو   

 لددددىرر2016 ر  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا ددددةأ ر دددديلرزواددددملورزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد

 ح ملبرز تمملأرزوا  رز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.
 

  قواني  ا برامج لت وزارة األش ال ا عامة وا نقل:قواني  ا برامج لت وزارة األش ال ا عامة وا نقل:  --جج

  و  برنامج إ شاءات مرالئ ا صيد وا نزهة:و  برنامج إ شاءات مرالئ ا صيد وا نزهة:قانقان  --11

(ر2002)وةزالددددددمرر8/2/2002تددددددملاح رر392زندددددملأ رزوا ددددددر نرودددددد رزو ددددددمللةنرامددددددمر

 حيددد ريبدددملطررلدددىراتددددي رر،(نرز دددلرزواددددي ر زو (هدددم تاددد يياهملر)مدددمللةنر رلدددملوجر

 ل.ل.ر حةا ر لىرزو كارزوتملل :ر16.567.873.000ز تمملأز رزو فعر

 ليصبح:
 )بآالف ا ليرات(

 2017 

 16.567.873 رن مل ز رقازض د

 16.567.873 املجموع ا عام:

 بداًل من:
 )بآالف ا ليرات( 

 2017 
 0 رن مل ز رقازض د

 0 لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز 

 0 املجموع ا عام:
 

 .) زوفملق رأ نرتا يا(



   

 

 

  اإلسكا  وا تنظيم املد  :اإلسكا  وا تنظيم املد  :  ––قانو  برنامج ألعمال ا يم وا فرز قانو  برنامج ألعمال ا يم وا فرز   --22

(ر1997)وةزالددددمرر7/3/1997تددددملاح رر622أ رزوا ددددر نرودددد رزو ددددمللةنرامددددمرزنددددمل

)وةزالددمرر14/2/2000تددملاح رر173زنا وددمر ملنددملأ رزئخملو ددمرودد رزو ددمللةنرامددمر

ز اددكملنر زوت  دديمرزندد ني(،رر–(ر)مددمللةنر رلددملوجرأل مددمللرزوبددمر زوفددرار2000

ل.ل.ررمليااااار وتسااااعو  اثنااااا   حيدددد ريادددد لرز تمددددملأرزوا دددد رز جمددددملل روياددددفحر

رود ر 
 
ل.ل.رأل مدمللرزوبدمر زوفدرار ماد لر رلدملوجرز تمدملأز رر  مليااريأربعا ال

رنملريل :
 
 زو فعر ف مل

 
 مجموع 2020 2019 2018 2017

 مليار  يرة 52 15 15 12 10
 

 

وةضددددة رر  لددددملوجزوتادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرزواملودددد  رولاددددملور)زأل يدددد (رو ددددمللةنر

ر2016 ر ديلرزوادملور ر  يمدمرزال تمدملأز رزنا دةأهذهرزنملأ ،ر حيد رتخفد

  لىرح ملبرز تمملأرزوا  رز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

 

  قانو  برنامج لت وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت:قانو  برنامج لت وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت:  --د د 

  قانو  برنامج ألبنية الجامعة ا لبنانيةقانو  برنامج ألبنية الجامعة ا لبنانية  --

)وةزالدددمرر12/2/1994تدددملاح رر286زندددملأ رزوثملليدددمر زوا دددر نروددد رزو دددمللةنرامدددمر

 نيدددددمرزئجملوادددددمرزولف ملليدددددم(،ر حيددددد ريدددددةا رملوجرأل مدددددمللةنر رلددددد(ر تاددددد يياهملر)1994

 اتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :

  يصبح:

2017 2018 

 مليار  يرة 22 0

 م :
 
 بدال

2017 

 مليار  يرة 22

 

 ) زوفملق رأ نرتا يا(.
 

 

 



   

 

 

  ::قانو  برنامج لت وزارة ا طاقة واملياهقانو  برنامج لت وزارة ا طاقة واملياه  --ه ه 

  ت مختلف املناط ت مختلف املناط قانو  برنامج  ألش ال املائية وا كهربائية لقانو  برنامج  ألش ال املائية وا كهربائية ل  --

)وةزالددمرر28/6/2001تددملاح رر326زنددملأ رزوثملليددمر زوا ددر نرودد رزو ددمللةنرامددمر

(ر تاددد يياهملر)مدددمللةنر رلدددملوجرو اددد مللرزنملويدددمر زوكهربملويدددمر ددد روختلدددضر2001

 زن مل ق(،ر حي ريةا راتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
 

 

 )بمليارات ا ليرات(

 2020 2019 2018 2017 تعاريف األش ال ا وظيفاة
631 

 ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط
 84 24 44 44 تأوينروةزاأروملويمررضملفيم

631 

 ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط
 11 0 5.612 12 و ملامعرويملهرزو رب

631 

 ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط

و ملامعرويملهرزورحر

  زوارطرزواح 
0.55 0 0 1 

631 

 ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط

و ملامعرت ةحمر تيمللمر

 وجملاحرزألنهر
3 1 2 3 

4351 

 زناملأارزوت لي يمرولكهربمل 
 9 0 29.285 12 تجهي(رفهربملئي

71.55 79.897 26 108 
 

 

رو مللةنرزو    ر حي رتخفتا لرز تمملأز رزو فع رزنملأ ،  رلملوجروةضة رهذه

ر ي رزنا ةأ  رزال تمملأز  ر  يمم رزواملو رزوا  رر2016ل رز تمملأ رح ملب  لى

 ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.



   

 

 

وزارة املا يااااااة و تنفياااااا  وزارة املا يااااااة و تنفياااااا   اااااا ااااااقااااااانو  برنااااااامج إل شاااااااء أبنيااااااة قااااااانو  برنااااااامج إل شاااااااء أبنيااااااة : : املااااااادة ا سادسااااااة عشاااااارةاملااااااادة ا سادسااااااة عشاااااارة

مشاااااااروع إ شااااااااء املبناااااااز املوحاااااااد إلدارة الجماااااااار  لااااااات حااااااارم مرفااااااا  مشاااااااروع إ شااااااااء املبناااااااز املوحاااااااد إلدارة الجماااااااار  لااااااات حااااااارم مرفااااااا  

  بيروتبيروت
 

ر ادددفامملومر  مدددمليخادد رز تمدددملأر  ددد ررجمدددملل رمددد اهر
 
لةنرت ددامر ادددتةنروليدددملاز

ل.ل.(ر ن دددددددمل رق نيدددددددمرودددددددةازا رزنملويدددددددمرر69.780.000.000)روليدددددددةنرويددددددد  روف ملليدددددددم

  وت فيذرو ر  ررن مل رزنفنىرزنةح ر أزا رزئجمملاكر  رحرورورفأر ي   .
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ريحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددمل
 
أر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة املا ية ا باب ا  ام :

 101 ا فصل:
إ شاء أبنية وزارة املا ية واملبنز املوحد إلدارة الجمار  لت حرم 

 وتمرف  بير

 اد نرزنةزالمر زو د نرزنملويم 123 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /3.500.000رن مل رق نيمررأزاحم/ 1 ا نب ة:

 )و ملهممرنجلسرز لممل ر ز  مملار ن مل رق نيمروةازا رزنملويم(ر

 
 )بمليارات ا ليرات( 

 إلجمالتاعتماد ا عقد ا اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 
33.5 

3.5 5 12 13 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة املا ية ا باب ا  ام :

 101 ا فصل:
إ شاء أبنية وزارة املا ية واملبنز املوحد إلدارة الجمار  لت حرم 

 مرف  بيروت

 زو د نرزئجمرفيم 125 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيمر 2 ا فقرة:

 2 ا نب ة:
 /1.000.000/روتخاامرن مل رق نيمر

زنفنددىرزنةحدد ر أزا رزئجمددملاكر دد ر)و ددملهممرنجلددسرز لمددمل ر ز  مددملار ن ددمل رر

 (حرورورفأر ي   

 
 )بمليارات ا ليرات( 

 إلجمالتاعتماد ا عقد ا اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 2021 
36.280 

1 12.280 8 6 9 
 

 

 

 



   

 

 

 

   تسديد ديو  وتعوييات االستمال  تسديد ديو  وتعوييات االستمال قانو  برنامج قانو  برنامج   عشرة:عشرة:  ا سابعةا سابعةاملادة املادة 
  

  م ددةنروليددملارويدد  روف ملليددمر ممللمملوددمريخادد رز تمددملأر  دد ررجمددملل رمدد اهر -1

رواددملئسروجلددسوليددملارويدد  روف ملليددمرر390ل.ل.(،رو دهر)ر850.000.000.000)

وليدددددددملارويددددددد  روف ملليدددددددمرو دددددددملوررز أزاز ر زندا دددددددمل رر460ز لمدددددددمل ر ز  مدددددددملار ر

وليددددددددملارويدددددددد  روف ملليددددددددمروددددددددةازا رزو ملمددددددددمر زنيددددددددملهروت فيددددددددذرر200زواملوددددددددم،رونهددددددددملر

رولددددددد يةنرزو ملتجددددددمر ددددددد رتاةحبدددددددمل ر
 
زاددددددتميهمل رزو ددددددد  أ(ر ذوددددددكرت ددددددد ي ز

 ذودددددمروجلدددددسرز لمدددددمل ر زال مدددددملار زو ددددددرتددددد ا ر  دددددأنهملرقحكدددددملوررزالادددددتميك

/رل.ل.ر)وملوتددملنر اددفامر  ددرر217.832.488.742 زوفملو ددمرميمءهددملر/رو  وددم

ر
 
ر قا امملوددددمر  مملليددددمر  مددددمللةنرقوفددددمل

 
ر  ممللمملوددددمر ز  ددددملنر  ي ددددةنروليةلددددمل

 
وليددددملاز

رأل وةحددددمر
 
رتفادددمل

 
 ادددفامملومر ز نتدددملنر قا ادددةنرويددد  روف ملليدددم(ر ت ددد ي هملرتددد اجمل

روتاةحبددمل رزالاددتميكرزو دددرتدد ا ر
 
ادد ارق رمدد رتتدد  اهمل،رفمددملرت دد ي ز

  ددددأنهملرقحكددددملورو  وددددمر دددد رزالأزاز رزواملوددددمر زندا ددددمل رزواملوددددمر ت دددد ي هملر

رأل وةحدددددمرتدددددملاح رتددددد  اهمل،ر حخاددددد رودددددملرتف ددددد روددددد روفدددددملو ،ر ددددد رحدددددمللر
 
تفادددددمل

 تةفرهملروت  ي رتاةحبمل رزاتميكر  رزن ملامعرزو دره رمي رزوت فيذ.
 

رأليدددددمرأيدددددةنرلملتجدددددمر ددددد روادددددملئةمل 
 
 ددددد رل دددددملمررمددددد رتحادددددارفمدددددملر ت ددددد ي ز

وا ددددددملاز ر قم ددددددملورزوا ددددددملاز ر دددددديلرت فيددددددذرزن ددددددملامعرزواملودددددد  رزاددددددتميكرز

 ووأزاز ر زندا مل رزواملومرق رنجلسرزاللممل ر زال مملا.

يجددددددملارونةكةوددددددمر  دددددد رهملوددددددارهددددددذزرزال تمددددددملأر زنفملاددددددر ر ملوت فيددددددذرمفددددددارتددددددةفرر -2

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.

تحددد أرقتدددةلر رجددددرز ز رتددد ميقرزودددد يةنروةضدددة رزوف دددر رزأل لددددىروددد رهددددذهر -3

 مرادددةورنددملأ ر زحت دددملبهملرفمدددملر ادددملوررأمدددملوقرت فيدددقرقحكدددملورهدددذزرزو دددمللةنرز

ر لىرزم  ز ر احررزنملويم،  يتخذر  روجلسرزوةااز ر  مل  

ر -4
 
يحدد أرتن دديمرهددذزرزال تمددملأر برلددملوجرز تمددملأز رزودد فعرزو دددرتنةددارادد ةحمل

رنملريل :
 
   رزنةزالمر ف مل

 

 

 

 



   

 

 

 

 يرات()بآالف ا ل        2017 عام  -ب -ا  ا   الجزء 

 وزارة املا ية ا باب ا  ام :

 ت  ي رأيةنر تاةحبمل رزالاتميهمل  102 ا فصل:

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 زاتميهمل ر ن مل ر قا مللرزو رمر زنرز لر زن ملاز ر 223 ا بند:

 زاتميهمل ر ن مل ر قا مللرق رىر 9 ا فقرة:

 62.000.000//زاتميهمل ر ن مل ر قا مللر رممل رق رىر 1 ا نب ة:

نجلدددددددددددسرز لمدددددددددددمل ر ز  مدددددددددددملاروددددددددددد فعرتاةحبدددددددددددمل رر54.000.000)ونهدددددددددددملر

  ملوررز أزاز ر(ور8.000.000زالاتميكر ر

 ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط 631 ا وظيفة:

 زاتميهمل روون مل ز رزنملويم 224 ا بند:

 زاتميهمل ر ن مل ز رويملهرزو فم 1 ا فقرة:

 /47.000.000 ن مل ز رويملهرزو فمر/زاتميهمل ر 1 ا نب ة:

 )ومل ورتاةحبمل رزالاتميكرزواملو  روةازا رزو ملممر زنيمله(

 
 

اعتماد ا عقد  اعتمادات ا دفع  )بمليارات ا ليرات( 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  اإلجمالت

 390  30 16 150 70 70 54 مجلس اإلنماء واإلعمار

 200  6 37 40 35 35 47 اهوزارة ا طاقة واملي

 260 200 4 8 10 15 15 8 سائر اإلدارات

 850 200 40 61 200 120 120 109 املجموع ا عام:

  

تادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد ر

 لددددىرح ددددملبرز تمددددملأرزوا دددد رر2016  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا ددددةأ ر دددديلرزواددددملور

 ذزرزو مللةن.ز جمملل رزنخا روه



   

 

 

 

 

  صيداصيدا  --قانو  برنامج  طري  ا سلطانية قانو  برنامج  طري  ا سلطانية     ::ا  امنة عشرةا  امنة عشرةاملادة املادة 

يخاددددددددد رز تمدددددددددملأر  ددددددددد ررجمدددددددددملل رمددددددددد اهرز  دددددددددملنر  ي دددددددددةنروليدددددددددملارويددددددددد  روف ملليدددددددددمر

تدي زر مدملرفيهدملرر–ل.ل.(روتةايعر تأهيدار رحدقرزو دل ملليمرر32,000,000,000)

 زالاتميهمل .

 

ادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ريجملارونةكةومر   رهملوارهذزرزال تمملأر زنفمل

 زو فعر  رزنةزالم.

 

ر دددد ر
 
يحدددد أرتن دددديمرهددددذزرزال تمددددملأر برلددددملوجرز تمددددملأز رزودددد فعرزو دددددرتنةددددارادددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 نقلوزارة األش ال ا عامة وا  ا باب ا تاسع:

 تي زر-تةايعر تأهيار رحقرزو ل ملليمر 128  ا فصل:

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل ر رم  3 ا فقرة:

 /5.000.000رن مل ر رمرق رىر مملرفيهملرزالاتميهمل ررر/ 9 ا نب ة:

 
 )بمليارات ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 
32 

5 17 5 5 

  
تادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد ر

 لددددىرح ددددملبرز تمددددملأرزوا دددد رر2016  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا ددددةأ ر دددديلرزواددددملور

 ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.



   

 

 

  

 تنفيااااا   تنفيااااا   اااااوزارة األشااااا ال ا عاماااااة وا نقااااال  اااااوزارة األشااااا ال ا عاماااااة وا نقااااال قاااااانو  برناااااامج قاااااانو  برناااااامج     ::ا تاساااااعة عشااااارةا تاساااااعة عشااااارةاملاااااادة املاااااادة 

  )بما فيه االستمال ()بما فيه االستمال (  ا بترو ا بترو   ––طري  ا قديسي  جبيل طري  ا قديسي  جبيل 
  

وليددددددددددددددددملارويدددددددددددددددد  روف ملليددددددددددددددددمرر ي ددددددددددددددددةن يخادددددددددددددددد رز تمددددددددددددددددملأر  دددددددددددددددد ررجمددددددددددددددددملل رمدددددددددددددددد اهر

ل.ل.(روددددددددددةازا رزألادددددددددد مللرزواملوددددددددددمر زو  دددددددددداروت فيددددددددددذر رحددددددددددقرر30.000.000.000)

 زوف   نر) مملرفيهرزالاتميك(.ر–زو  ي ينرجفيار
 

زنفملادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ريجملارونةكةومر   رهملوارهذزرزال تمملأر  

 زو فعر  رزنةزالم.
 

ر دددد ر
 
يحدددد أرتن دددديمرهددددذزرزال تمددددملأر برلددددملوجرز تمددددملأز رزودددد فعرزو دددددرتنةددددارادددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

  

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 مة وا نقلوزارة األش ال ا عا ا باب ا تاسع:

 زوف   نر) مملرفيهرزالاتميك(ر–ت فيذر رحقرزو  ي ينرجفيار 132  ا فصل:

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل ر رم  3 ا فقرة:

  /5.000.000رن مل ر رمر مللةحمررر/ 3 ا نب ة:

 رررزوف   ن(ر–)زاتميكر ت فيذر رحقرزو  ي ينرجفيار

 
 يارات ا ليرات()بمل

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 
30 

5 10 4 11 

  
رتخف ر ر حي  رزنملأ  رهذه روةضة  رزو  لملوج رو مللةن رزو فع رز تمملأز  تا ل

ر رزواملو ر يل رزنا ةأ  رزال تمملأز  رزوا  رر2016  يمم رز تمملأ رح ملب  لى

 ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

 

 



   

 

 

  
 

 ااوزارة األشاا ال ا عامااة وا نقاال السااتكمال تنفياا   ااوزارة األشاا ال ا عامااة وا نقاال السااتكمال تنفياا  قااانو  برنااامج قااانو  برنااامج     ادة ا عشاارو :ادة ا عشاارو :املاااملاا

  )بما فيه االستمال ()بما فيه االستمال (  مرجعيو  مرجعيو    ––طري  كفر رما  طري  كفر رما  
  

وليددددددددددملارويدددددددددد  روف ملليددددددددددمرر ي ددددددددددمر اددددددددددتةن يخادددددددددد رز تمددددددددددملأر  دددددددددد ررجمددددددددددملل رمدددددددددد اهر

ررررررررررررررررررل.ل.(روددددددددددةازا رزألادددددددددد مللرزواملوددددددددددمر زو  دددددددددداروت فيددددددددددذر رحددددددددددقرر63.000.000.000)

 ورجايةنر) مملرفيهرزالاتميك(.ر–ففرراوملنر
 

يجملارونةكةومر   رهملوارهذزرزال تمملأر زنفملادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ر

 زو فعر  رزنةزالم.
 

ر دددد ر
 
يحدددد أرتن دددديمرهددددذزرزال تمددددملأر برلددددملوجرز تمددددملأز رزودددد فعرزو دددددرتنةددددارادددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

  
 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة األش ال ا عامة وا نقل ا باب ا تاسع:

 ورجايةنر) مملرفيهرزالاتميك(ر–زاتكممللرت فيذر رحقرففرراوملنر 134  ا فصل:

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل ر رم  3 ا فقرة:

 /9.500.000رمرأ ويمرررر/رن مل ر  1 ا نب ة:

 ورجايةنر) مملرفيهرزالاتميك(ر–زاتكممللرت فيذر رحقرففرراوملنر

 

 )بمليارات ا ليرات( 

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
63 

9.5 14.5 14.5 14.5 5 5 

 

 حيدددد رتخفدددد رتادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر

ل.ل.ررملياااااااااار 10زوفملو دددددددددمرر2015  يمدددددددددمرزال تمدددددددددملأز رزنا دددددددددةأ ر ددددددددديلرزوادددددددددملور

 لدددددددددىرح دددددددددملبرز تمدددددددددملأرزوا ددددددددد رز جمدددددددددملل رر2016ر زنا دددددددددةأرونهدددددددددملر ددددددددديلرزوادددددددددملو

 زنخا روهذزرزو مللةن.

 

 

 
  



   

 

 

  ةةاليج جونياليج جوني  قانو  برنامج إل شاء مرف  سياحت لتقانو  برنامج إل شاء مرف  سياحت لت  وا عشرو :وا عشرو :  الحاديةالحاديةاملادة املادة 
  

وليددددددددددددددددملارويدددددددددددددددد  روف ملليددددددددددددددددمررررررررررررررررررررررراددددددددددددددددتةن اهريخادددددددددددددددد رز تمددددددددددددددددملأر  دددددددددددددددد ررجمددددددددددددددددملل رمدددددددددددددددد 

 .مل.ل.(ر ن مل رورفأرايملح ر  ر ليجرجةلير60,000,000,000)
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ريحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ة 
 
حمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة األش ال ا عامة وا نقل ا باب ا تاسع:

 جةليمرن مل رورفأرايملح ر  ر ليجرو ر  ر 130 ا فصل:

   مل ر تخ يطرزنةزنئر زنرز ل 4522 ا وظيفة:

  مل ز رمي رزوت فيذرن 227 ا بند:

 رن مل ز رق رى  9 ا فقرة:

 /8.000.000رن مل ز رق رىرر/ 1 ا نب ة:

 

 لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم 229 ا بند:

 لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم 1 ا فقرة:

 /1.000.000لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز رر/ 2 ا نب ة:

 
 )بمليارات ا ليرات(

اعتماد ا عقد  اعتمادات ا دفع

 2020 2019 2018 2017 ا تنسيب اإلجمالت

 57 17 16 16 8 إ شاءات أارى 

نفقاااااااااااااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااااااااااااارات 

 ومراقبة  إل شاءات
1 0 0 2 3 

 60 19 16 16 9 املجموع

 

تادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد ر

 لددددىرح ددددملبرز تمددددملأرزوا دددد رر2016 ددددةأ ر دددديلرزواددددملور  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا

 ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.



   

 

 

معهاااااااااد ا علاااااااااوم ا بحرياااااااااة معهاااااااااد ا علاااااااااوم ا بحرياااااااااة قاااااااااانو  برناااااااااامج إل شااااااااااء قاااااااااانو  برناااااااااامج إل شااااااااااء     وا عشااااااااارو :وا عشااااااااارو :  ا  انياااااااااةا  انياااااااااةاملاااااااااادة املاااااااااادة 

لاااااااااااات ا بتاااااااااااارو  ومبنااااااااااااز  لمديريااااااااااااة لاااااااااااات ا بتاااااااااااارو  ومبنااااااااااااز  لمديريااااااااااااة   ((MMAARRSSAATTII))وا تكنو وجيااااااااااااا وا تكنو وجيااااااااااااا 

  ا عامة  لنقل ا بري وا بحري ا عامة  لنقل ا بري وا بحري 
  

ر  م ددددددددمملومرررررررررريخاددددددد رز تمددددددددملأر  دددددددد ررجمددددددددملل رمدددددددد اهرت ددددددددامر   ددددددددر ن
 
وليددددددددملاز

ر ادددددددددفامملومر  ي دددددددددمر ادددددددددفاةنرقودددددددددضرويددددددددد  روف ملليدددددددددمر
 
  م دددددددددمر  ي دددددددددةنروليةلدددددددددمل

واهدددددددددددد رزوالددددددددددددةورزوفحرحددددددددددددمر زوتك ةوةجيددددددددددددملرل.ل.(ر ن ددددددددددددمل رر29.535.773.000)

(MARSATI)وفنىرولم يرحمرزواملومرول  ارزو  حر زوفحرح   رزوف   نرر ..  
 

اددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرريجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفمل

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ر
 
يحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 نقلوزارة األش ال ا عامة وا  ا باب ا تاسع:

ررر(MARSATI)واه رزوالةورزوفحرحمر زوتك ةوةجيملرو ر  ررن مل ر 129 ا فصل:

  وفنىرولم يرحمرزواملومرول  ارزو  حر زوفحرح 

  حةثر ت ميمروتال مر ملو  ا 485 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /5.750.000رن مل رق نيمررأزاحمرررر/ 1 ا نب ة:

 

 )بآالف ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 
6.000.000 

5.750.000 250.000 
 
 

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /7.500.000رن مل رق نيمروتخاامرررر/ 2 ا نب ة:

 

 



   

 

 

 
 )بآالف ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 
21.535.773 

7.500.000 250.000 4.285.773 9.500.000 

  
 

 لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم 229 ا بند:

 رلف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم 1 ا فقرة:

 /1.500.000/ررلف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررر 2 ا نب ة:

 

 )بآالف ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت مادات ا دفعاعت

2017 2018 
2.000.000 

1.500.000 500.000 

 

تادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد ر

 لددددىرح ددددملبرز تمددددملأرزوا دددد رر2016  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا ددددةأ ر دددديلرزواددددملور

 ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

  



   

 

 

  --قااااانو  برنااااامج السااااتكمال وت هياااال طرياااا  ا توفيقيااااة قااااانو  برنااااامج السااااتكمال وت هياااال طرياااا  ا توفيقيااااة   رو :رو :وا عشااااوا عشاااا  ا  ا  ااااةا  ا  ااااةاملااااادة املااااادة 

  ا قاعا قاع  --رأ  بعلبك رأ  بعلبك 
 

يخاددددددددددددد رز تمدددددددددددددملأر  ددددددددددددد ررجمدددددددددددددملل رمددددددددددددد اهر م دددددددددددددةنروليدددددددددددددملارويددددددددددددد  روف ملليدددددددددددددمر

اقسر الفدكرر-ل.ل.(رالادتكممللر تأهيدار رحدقرزوتةفي يدمرر50.000.0000.000)

روملر ل .زالاتميكرررلى مل ضملفمررزو مل ر–
 
  ملو مل

 

ارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرريجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملودددددددد

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ر
 
يحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 رة األش ال ا عامة وا نقلوزا ا باب ا تاسع:

 ا قاع  –رأ  بعلبك  -استكمال وت هيل طري  ا توفيقية  136 ا فصل:

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزو رم  3 ا فقرة:

 /5.000.000تيمللمر رمرأ ويمر/ 1 ا نب ة:

 

 )بمليارات ا ليرات( 

 اعتمادات ا دفع
اعتماد ا عقد 

 اإلجمالت

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
50 

5 10 10 10 10 5 
 

 



   

 

 

قااانو  برناااامج السااتكمال جاازء ماا  أوتوسااتراد ا شااامال قااانو  برناااامج السااتكمال جاازء ماا  أوتوسااتراد ا شااامال   وا عشاارو :وا عشاارو :  ا رابعااةا رابعااةاملااادة املااادة 

الحاااااااااااااادود الحاااااااااااااادود   --الحاااااااااااااادود ا شااااااااااااااما ية  قساااااااااااااام ا بااااااااااااااداوي الحاااااااااااااادود ا شااااااااااااااما ية  قساااااااااااااام ا بااااااااااااااداوي   --طاااااااااااااارابلس طاااااااااااااارابلس 

  ا شما يةا شما ية
 

يخاددددددددددددد رز تمدددددددددددددملأر  ددددددددددددد ررجمدددددددددددددملل رمددددددددددددد اهر م دددددددددددددةنروليدددددددددددددملارويددددددددددددد  روف ملليدددددددددددددمر

جدددمل روددد رق تةاددد  زأرزو دددممللر دددرز لسررر.(رالادددتكممللل.لر50.000.0000.000)

ررلددددددددى مل ضددددددددملفمررزئةدددددددد  أرزو ددددددددمملويمر–،رم ددددددددمرزوفدددددددد ز حرزئةدددددددد  أرزو ددددددددمملويمر–

روملر ل .
 
 زالاتميكر ملو مل

 رر 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد رريحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوج
 
ز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة األش ال ا عامة وا نقل  ا باب ا تاسع:

 135 ا فصل:
زئةدددددددددد  أرر–زادددددددددتكممللرجددددددددددمل رودددددددددد رق تةاددددددددد  زأرزو ددددددددددممللر ددددددددددرز لسر

 زئة  أرزو مملويمر– ز حرزو مملويم،رم مرزوف

 قا مللرزو رم  4512 ا وظيفة:

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزو رم  3 ا فقرة:

 /5.000.000تيمللمر رمرأ ويمر/ 1 ا نب ة:

 
 )بمليارات ا ليرات( 

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
50 

5 10 10 10 10 5 
 

 

  

  



   

 

 

  

  قانو  برنامج إلزا ة ا قنابل ا عنقوديةقانو  برنامج إلزا ة ا قنابل ا عنقودية  وا عشرو :وا عشرو :  الخامسةالخامسةاملادة املادة 
 

يخادددددددددددددد رز تمددددددددددددددملأر  دددددددددددددد ررجمددددددددددددددملل رمدددددددددددددد اهر م ددددددددددددددةنروليددددددددددددددملارويدددددددددددددد  روف ملليددددددددددددددمر

 ل.ل.(ر ازومرزو  مل ارزوا  ةأيم.ر50.000.000.000)
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ريحددد أر
 
تن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

  

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة ا دفاع ا وطني ا باب ا عاشر:

 رازومرزو  مل ارزوا  ةأيم 112 ا فصل:

  كرح زو فمل رزوا 210 ا وظيفة:

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزألازض د 1 ا فقرة:

 /ر5.000.000تيمللمرزألازض درررر/ 1 ا نب ة:

 

 )بمليارات ا ليرات( 

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 2021 
50 

5 10 10 10 15 
 

  



   

 

 

معلوماتياااة باااي  معلوماتياااة باااي  اتصااااالت اتصااااالت   نظاااامنظاااامإل شااااء إل شااااء قاااانو  برناااامج قاااانو  برناااامج   وا عشااارو :وا عشااارو :  ا سادساااةا سادساااةاملاااادة املاااادة 

  املدار  ا رسمية واإلدارة املركزية  وزارة ا تربية وا تعليم ا عالتاملدار  ا رسمية واإلدارة املركزية  وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت
  

  

يخادددددددددددددد رز تمددددددددددددددملأر  دددددددددددددد ررجمددددددددددددددملل رمدددددددددددددد اهر  ددددددددددددددر نروليددددددددددددددملارويدددددددددددددد  روف ملليددددددددددددددمر

 ن دددددددمل رل دددددددملورزتادددددددملال روالةوملتيدددددددمر دددددددينرزنددددددد زاسرل.ل.(رر20.000.000.000)

 زوراميمر ز أزا رزنرفملحمروةازا رزو   يمر زوتاليمرزواملل .
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ر
 
يحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 ت()بآالف ا ليرا                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت ا باب الحادي  عشر:

 118 ا فصل:
رن ددمل رل ددملورزتاددملال روالةوملتيددمر ددينرزندد زاسرزوراددميمر ز أزا ر

 زنرفملحمروةازا رزو   يمر زوتاليمرزواملل ر

 تاليمرغي روا ض 981 ا وظيفة:

 تجهي(ز  226 ا بند:

 تجهي(ز رولمالةوملتيم 3 ا فقرة:

 /3.500.000جهي(ز رولمالةوملتيمرررررر/ت 1 ا نب ة:
 

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرتجهي(ز رولمالةوملتيم 7 ا فقرة:

 /500.000تيمللمرتجهي(ز رولمالةوملتيمرررر/ 1 ا نب ة:

 
 )بمليارات ا ليرات(

اعتماد ا عقد  اعتمادات ا دفع

 2021 2020 2019 2018 2017 ا تنسيب اإلجمالت

3/11/118/981/226/3/1 
تجهيزات 

  لمعلوماتية
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 17.5 

3/11/118/981/228/7/1 
صيانة تجهيزات 

  لمعلوماتية
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

 

 

تادددد لرز تمددددملأز رزودددد فعرو ددددمللةنرزو  لددددملوجروةضددددة رهددددذهرزنددددملأ ر حيدددد رتخفدددد ر

 لددددىرح ددددملبرز تمددددملأرزوا دددد رر2016  يمددددمرزال تمددددملأز رزنا ددددةأ ر دددديلرزواددددملور

  رزنخا روهذزرزو مللةن.ز جمملل



   

 

 

  

قاااانو  برناااامج إل شااااء وتجهياااز أبنياااة مدرساااية  اااوزارة قاااانو  برناااامج إل شااااء وتجهياااز أبنياااة مدرساااية  اااوزارة  ::وا عشااارو وا عشااارو   ا ساااابعةا ساااابعةاملاااادة املاااادة 

  ا تربية وا تعليم ا عالتا تربية وا تعليم ا عالت
 

وليددددددددددددددملارويدددددددددددددد  روف ملليددددددددددددددمررررررررررررررررررررررر  ددددددددددددددر نيخادددددددددددددد رز تمددددددددددددددملأر  دددددددددددددد ررجمددددددددددددددملل رمدددددددددددددد اهر

 ل.ل.(ر ن مل ر تيمللمرق نيمرو اايمر تجهي(همل.ر20.000.000.000)
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.

ر ددد ر
 
يحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت ا باب الحادي عشر:

 رن مل ر تجهي(رق نيمرو اايم 119 ا فصل:

 زوتاليمرزألاملس د 912 ا وظيفة:

 تجهي(ز  226 ا بند:

 ق ملثر وفر امل ر تجهي(ز روكت يم 1 ا فقرة:

 /1.012.500ق ملثر وفر امل ر تجهي(ز روكت يمررررر/ 1 ا نب ة:
 

 مي رزوت فيذررن مل ز  227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /2.500.000/ررررن مل رق نيمروتخاامرر 2 ا نب ة:
 

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزأل نيم 2 ا فقرة:

 /950.000/رررتيمللمرق نيمروتخاامررر 2 ا نب ة:
 

 لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم 229 ا بند:

  ورزمفمرلف مل رأا سر زات ملاز  1 ا فقرة:

 /387.500/رررلف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ر 2 ا نب ة:
 

 زوتاليمرزوثمللةحرزواملورولمرحلمرزوثملليم 922 ا وظيفة:

 تجهي(ز  226 ا بند:

 ق ملثر وفر امل ر تجهي(ز روكت يم 1 ا فقرة:

 /310.000/رررق ملثر وفر امل ر تجهي(ز روكت يمررر 1 ا نب ة:
 

 

 



   

 

 

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /1.350.000/ررررن مل رق نيمروتخاامرر 2 ا نب ة:
 

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزأل نيم 2 ا فقرة:

 /310.000/رررتيمللمرق نيمروتخاامرر 2 ا نب ة:
 

 لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم 229 ا بند:

 ات ملاز ر ورزمفملف مل رأا سر ز 1 ا فقرة:

 /ر180.000/ررلف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررر 2 ا نب ة:

 

 

 

 رن مل ر تجهي(رق نيمرو اايم 119 ا فصل:

 زوثمللةحرزننهدر زوت ندزوتاليمر 923 ا وظيفة:

 تجهي(ز  226 ا بند:

 ق ملثر وفر امل ر تجهي(ز روكت يم 1 ا فقرة:

 /700.000هي(ز روكت يمررررر/ق ملثر وفر امل ر تج 1 ا نب ة:
 

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل رق نيم 2 ا فقرة:

 /1.500.000/ررررن مل رق نيمروتخاامرر 2 ا نب ة:
 

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزأل نيم 2 ا فقرة:

 /600.000/رررتيمللمرق نيمروتخاامرر 2 ا نب ة:
 

 وثمل تمرزنملأيملف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرز 229 ا بند:

 لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم 1 ا فقرة:

 /ر200.000/ررلف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررر 2 ا نب ة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

 توزيع اعتمادات ا دفع )بآالف ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت 2019 2018 2017 ا تبويب

3/11/119/912/

226/1/1 

ق دددددددددددددملثر وفر ادددددددددددددمل ر

 ي(ز روكت يم تجه
1.012.500 742.500 686.250 

20.000.000 

3/11/119/912/

227/2/2 

رن دددددددددددددددددددددددددددددددمل رق نيدددددددددددددددددددددددددددددددمر

 وتخاام
2.500.000 1.650.000 1.525.000 

3/11/119/912/

228/2/2 

تددددددددددددددددددددددددددددديمللمرق نيدددددددددددددددددددددددددددددمر

 وتخاام
950.000 660.000 610.000 

3/11/119/912/

229/1/2 

لف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمل رأا سر

 زات ملاز ر ورزمفدمر

 وون مل ز 

387.500 247.500 228.750 

 3.050.000 3.300.000 4.850.000 912مجموع ا وظيفة رقم 

3/11/119/922/

226/1/1 

ق دددددددددددددملثر وفر ادددددددددددددمل ر

  تجهي(ز روكت يم
310.000 272.000 383.850 

3/11/119/922/

227/2/2 

رن دددددددددددددددددددددددددددددددمل رق نيدددددددددددددددددددددددددددددددمر

 وتخاام
1.350.000 1.020.000 921.250 

3/11/119/922/

228/2/2 

تددددددددددددددددددددددددددددديمللمرق نيدددددددددددددددددددددددددددددمر

 اموتخا
310.000 272.000 522.000 

3/11/119/922/

229/1/2 

لف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمل رأا سر

 زات ملاز ر ورزمفدمر

 وون مل ز 

180.000 136.000 122.900 

 1.950.000 1.700.000 2.150.000 922مجموع ا وظيفة رقم 

3/11/119/923/

226/1/1 

أثااااااااااا  ومفروشااااااااااات 

 وتجهيزات مكتبية
700.000 00 00 

3/11/119/923/

227/2/2 

إ شاااااااااااااااااااااااااااااااء أبنيااااااااااااااااااااااااااااااة 

 متخصصة
1.500.000 00 00 

3/11/119/923/

228/2/2 

صااااااااااااااااااااااااااايانة أبنياااااااااااااااااااااااااااة 

 متخصصة
600.000 00 00 

3/11/119/923/

229/1/2 

نفقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات درو  

واستشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 

 ومراقبة  إل شاءات

200.000 00 00 

 00 00 3.000.000 923مجموع ا وظيفة رقم 

 5.000.000 5.000.000 10.000.000 119مجموع ا فصل رقم 

 20.000.000 املجموع ا عام
  
  

  

تادددددددد لرز تمددددددددملأز رزودددددددد فعرو ددددددددمللةنرزو  لددددددددملوجروةضددددددددة رهددددددددذهرزنددددددددملأ ،ر حيدددددددد رتخفدددددددد ر  يمددددددددمر

 لدىرح دملبرز تمدملأرزوا د رز جمدملل رزنخاد روهددذزرر2016زال تمدملأز رزنا دةأ ر ديلرزوادملور

 زو مللةن.
 

  



   

 

 

 اارئيس رفياا   اارئيس رفياا  قااانو  برنااامج  تشاا يل وصاايانة مدينااة اقااانو  برنااامج  تشاا يل وصاايانة مدينااة ا    وا عشاارو :وا عشاارو :  ا  امنااةا  امنااةاملااادة املااادة 

  الحريري الجامعية لت الحد الحريري الجامعية لت الحد 
 

ويددددددد  روف ملليدددددددمرروليدددددددملا ر م دددددددمر قا ادددددددةن يخاددددددد رز تمدددددددملأر  ددددددد ررجمدددددددملل رمددددددد اهر

وت دددددد يار تدددددديمللمرو ي ددددددمرزوددددددرويسرافيددددددقرزئةرحددددددرحرل.ل.(رر45.000.000.000)

 .زئجملوايمر  رزئة ث

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

   رزنةزالم.رز تمملأز رزو فع

ر ددد ر
 
يحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر برلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(                           2017 عام      -ب -الجزء ا  ا   

 وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت ا باب الحادي عشر:

 ي مرزورويسرافيقرزئةرحرحرزئجملوايمر  رزئة ثت  يار تيمللمرو  122 ا فصل:

 زوتاليمرزئجملوع  941 ا وظيفة:

 تيمللم 228 ا بند:

 تيمللمرزأل نيم 2 ا فقرة:

 /ر15.000.000تيمللمرق نيمررأزاحمرر/ 1 ا نب ة:

 تيمللمرو ي مرزورويسرن ر  رت  يارر ز  مملا )و ملهممرنجلسرز لممل ر

 ر(افيقرزئةرحرحرزئجملوايمر  رزئة ث

 
 (بمليارات ا ليرات)

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 
45 

15 15 15 

  

  

  



   

 

 

  

قااااانو  برنااااامج  تطااااوير وتوسااااعة ا شاااابكة ا  ابتااااة قااااانو  برنااااامج  تطااااوير وتوسااااعة ا شاااابكة ا  ابتااااة   ::ا تاسااااعة وا عشاااارو ا تاسااااعة وا عشاااارو املااااادة املااااادة 

    ومتمماتها والخدمات املرافقةومتمماتها والخدمات املرافقة
  

ويددددد  روف ملليدددددمرريخاددددد رز تمدددددملأر  ددددد ررجمدددددملل رمددددد اهرقا امملودددددمر  م دددددةنروليدددددملا

وت دددددددددددةحرر تةادددددددددددامرزو دددددددددددفكمرزوثمل تدددددددددددمر وتممملاهددددددددددددملرل.ل.(رر450.000.000.000)

  زئخ ومل رزنرزف مرو رزتاملال ر رل  ل ر برزوجروالةوملتيمر اةزهمل.
 

يجددددددددملارونةكةوددددددددمر  دددددددد رهملوددددددددارهددددددددذزرزال تمددددددددملأر زنفملاددددددددر ر ملوت فيددددددددذرمفددددددددارتددددددددةفرر

 ز تمملأز رزو فعر  رزنةزالم.
 

ر ددد ريحددد أرتن ددديمرهدددذزرزال تمدددملأر ب
 
رلدددملوجرز تمدددملأز رزوددد فعرزو ددددرتنةددداراددد ةحمل

رنملريل :
 
 زنةزالمر ف مل

 

 )بآالف ا ليرات(   2017 عام     -ب  -الجزء ا  ا   

 وزارة االتصاالت :115ا باب 

 100 ا فصل:
ت دددددددددةحرر تةادددددددددامرزو دددددددددفكمرزوثمل تدددددددددمر وتممملاهدددددددددملر زئخددددددددد ومل ر

 زنرزف مرو رزتاملال ر رل  ل ر برزوجروالةوملتيمر اةزهمل

 رأزا ر ت ميمرم مل رزالتاملال  461 ا وظيفة:

 رن مل ز رمي رزوت فيذ 227 ا بند:

 رن مل ز رق رى  9 ا فقرة:

 /رر150.000.000رن مل ز رق رىرررر/ 1 ا نب ة:

)و دددددددددملهممروهيئدددددددددمرق جيددددددددد  روت دددددددددةحرر تةادددددددددامرزو دددددددددفكمرزوثمل تدددددددددمر

 وتممملاهددددددملر زئخدددددد ومل رزنرزف ددددددمرودددددد رزتاددددددملال ر رل  لدددددد ر بددددددرزوجر

 ةزهمل(والةوملتيمر ا

 

 )بمليارات ا ليرات(

 اعتماد ا عقد اإلجمالت اعتمادات ا دفع

2017 2018 2019 2020 
450 

150 150 75 75 

 



   

 

 

  

  

        الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضريبية واإلعفاءاتالتعديالت الضريبية واإلعفاءات
 

)قااااانو  اإلجااااراءات )قااااانو  اإلجااااراءات   20082008//4444ماااا  ا قااااانو  رقاااام ماااا  ا قااااانو  رقاااام   2727تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة   املااااادة ا  الثااااو :املااااادة ا  الثااااو :

  ا يريبية(ا يريبية(
  

)مددددمللةنرز جددددرز ز ر11/11/2008تددددملاح رر44ودددد رزو ددددمللةنرامددددمرر27تاددد لرزنددددملأ ر

 زوبرح يمر تا ييته(ر حي رتافحرزنملأ رفمملريل :
 

رتفليددددد رزويدددددخ رزو فيعددددد رق رزنا دددددةحر ددددد روحدددددارز مملودددددمرزنختدددددملارزودددددذحرر-1 يدددددتمي

 يار ر  هرووأزا رزوبرح يم.

ددددد رزنكلدددددضروحدددددارز مملودددددمرزنختدددددملارترادددددارق ازمرزوتفليددددد ررلدددددىر   ةزلدددددهر ددددد رحدددددمللرغيي

رألحكدددملورزوف ددد ر)
 
(ر2زئج يددد ر ددد رحدددمللرر ددديورز أزا رزوبدددرح يمربهدددذزرزوا دددةزنر ف دددمل

ر  دد ررااددملوهررلددىرآ ددررر32ودد رزنددملأ ر
 
ودد رهددذزرزو ددمللةنر رالريكددةنرزوتفليدد رممللةليددمل

   ةزنروار ر  ه.

  رزئةدملال رزو ددرودمريالدمرزويدخ روحدارز مملودمرزنختدملارودوأزا رزوبدرح يم،رر-2

 
 
 وآلتي:ريتمرتفلي هر ف مل

 ملون فمررلىرزويخ رزو فيع :ر  رورفملر ملهرزورويس در  د رحدمللر د ور جدةأرر-ق

   رو ك هرزورويس د.  ورفملر ماريتمرتفلي ه

رر-ب
 
 ملون دددفمررلدددىرزويدددخ رزنا دددةح:ر ددد رورفدددملهرزورويسددد در رذزرهدددملنرزنكلدددضرفر دددمل

 و رفمرقج  يم،ريتمرتفلي هر  رزوفر رزورويس درزنةجةأر لىرزألازض درزولف ملليم.

 ملون دددفمروليدددخ رزنكتدددةو:ريدددتمرزون دددرر ددد رجرحددد تينروحليتدددينر  لدددىرزنةمدددعرر-ج

 ز وك   نيرزئخملار ةازا رزنملويم.



   

 

 

 ددددد رزئةدددددملال رزو ددددددرتكدددددةنرفيهدددددملرز أزا رزوبدددددرح يمرولملودددددمر تفليددددد رزنكلدددددض،ريدددددتمرر-3

ر
 
ررلدىرزنكلدضرق رود ري دةبر  دهرممللةلددمل

 
زوتفليد ررودملر ت دليمرق ازمرزوتفليد راخاديمل

رو تددددةلر ماتدددد روهددددذهرق ر ةزادددد مر
 
زو  يدددد رزنبددددمةنروددددعررادددداملار ملالاددددتيور ف ددددمل

ملو  يددددددددد رز وك   ندددددددددير ملون دددددددددفمرولمكلفدددددددددينرزودددددددددذي ر زو مليدددددددددمر تدددددددددملاح رزالادددددددددتيو،رق ر

 ياتم  نرزوتارححرز وك   ني،رق ر أيمر ايلمرممللةليمرق رى.ر

 ر-4
 
 راددددددددرفمرزنحملتددددددددمر ةزادددددددد مرزو ددددددددرحكرزوددددددددذحرهلفتددددددددهرزو ددددددددرفمرزو يددددددددملورفلددددددددت

رول ةز دددددد رزن اددددددةار ليهددددددملر دددددد رهددددددذزر ملنةجفددددددمل رز
 
وبددددددرح يمر نهددددددمل،ر ذوددددددكر ف ددددددمل

 زوفاا.

 دد روددملريتالددقر ملألاددخملارزوددذي ري دد  هةنر دد رولكيددمر  ددملارق ر  دد ر جددةأرقحرر-5

رتفليددد رهدددارادددخ ر ددد ر ادددرزفمر ددد رن دددمل مل رالرتتمتدددعر ملويخاددديمرزنا ةحدددم،ريدددتمي

رول ةز  رزن اةار ليهملر  رهذزرزوفاا.
 
 زو رزفمر ف مل

 زنكلفدددددينررزنكلفدددددينر بدددددرحفمرزوددددد  ار لدددددىرقادددددملسرزودددددربحرزن ددددد ايدددددتمرتفليددددد رر-6

 
 
زوتكدددددددملويضرر، دددددددملوتكليضرزودددددددذزتير بدددددددرحفمرزألوددددددديكرزنفنيدددددددمرغيددددددد رزنلدددددددملوينرممللةلدددددددمل

تدددينررادددميمر  ددد رجرحددد تينروحليزوبددرح يمر ددد ر رحدددقرن دددررر دددينر دد رزئجرحددد  رزو

وفل ددينرر مات دد رهدددال رزنكلفددةن ر،  لددىرزنةمددعرز وك   ندديرزئخددملار ددةازا رزنملويددم

 
 
 تاتمددد رهدددذهررم. رتدددملاح رزون دددرر ددد رزئجرحددد  رزورادددميوددد رزويدددةورزوتدددملل رودددرز تفدددملاز

ز جددرز ز روتفليدد رزنتخلفددينر دد رزودد فعرودد رزنكلفددينرزن اددةار لدديهمر دد رهددذهر

ودددددد رهددددددذزرر63ز لددددددذزارزويخلدددددد در ملودددددد فعرزن اددددددةار ليددددددهر دددددد رزنددددددملأ رر،زوف ددددددر 

 زو مللةن.

ق ددديهروكملفدددمرزوتكدددملويضرزوبدددرح يمرزو دددددرر رح دددمرزوتفليددد رزن دددملاررويهددددملرتاتمددد فمدددملر

 
 
  لىرزئة رزألأن رو رزومل رزوتح ق.رت تمارحارز

،ر  دددددد رزو  يدددددد روددددددذي رياتمدددددد  نرزوتاددددددرححرز وك   نددددددييددددددتمرتفليدددددد رزنكلفددددددين،رزرر-7

 
 
رألتدددةلرتحددد أر مرادددةوريتخدددذر ددد روجلدددسرزودددةااز ر  دددمل   رز وك   نددديرر ذودددكر ف دددمل

مل رزادددتيورزنكلددددضرن دددت  رزوتفليدددد ريتبدددم رآويددددمرر فدددر، لدددىرزم ددد ز ر احددددررزنملويدددم

 ز وك   ني.

 

 



   

 

 

)قااااانو  )قااااانو    20082008//4444ماااا  ا قااااانو  رقاااام ماااا  ا قااااانو  رقاااام   3838تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة   وا  الثااااو :وا  الثااااو :  الحاديااااةالحاديااااةاملااااادة املااااادة 

  اإلجراءات ا يريبية(اإلجراءات ا يريبية(
  

)مددددمللةنرز جددددرز ز ر11/11/2008تددددملاح رر44ودددد رزو ددددمللةنرامددددمرر38تاددد لرزنددددملأ ر

 زوبرح يمر تا ييته(ر حي رتافحرزنملأ رفمملريل :

رول دددةزلينرزوبدددرح يمرزئخملتددمر ت ددد يم لددر-1
 
زوتادددملاححررىرزنكلفدددينرزنلدددملوينر ف ددمل

قنري دد وةزرتلددكرزوتاددملاححر زوفيمللددمل ررر، زوفيمللددمل رزو دددرتفيدد رزن ددر رزوبددرح د

رو تةلرزنح أ روهمل.
 
 رلىرز أزا رزوبرح يمرضم رزنهارزو مللةليمر  ف مل

بددددددرح يمررلددددددىرز أزا ريمكدددددد روهدددددددال رزنكلفددددددينررااددددددمللرزوتاددددددملاححر زوفيمللددددددمل رزور-2

رو تدةلر ز جدرز ز رزو ددر
 
زوبرح يمر ةزا مرزو  يد رز وك   ندي،ر ذودكر ف دمل

أهملر احررزنملويمر  رزاريا ار  ه.ر  يح ي

 يجمرقنريةمعرزوتارححرو رمفارزنكلضرق رو رومثليهرزو مللةليين.ر-3

 لددددددىرزنكلددددددضر دددددد روددددددملر دددددد رزوتكليددددددضرزوددددددذزتير ملوبددددددرحفمرتسددددددجيارزاددددددمرقحرر-4

نرزودددرممرزوبدددرح دررادددخ رادددملهم  ددد رتحبدددي رزوتادددرححرزن ددد ورو دددهر قنريددد  ي

 وهذزرزويخ ر   ةزله.

 حف دددد رزنكلددددضر  فيدددد رزنحملادددددفمر هدددداراددددخ رادددددملهمر دددد رتحبددددي رزوتادددددرححر

رألحكدددددملورزنرادددددةور
 
زناددددد لرر16/9/1983تدددددملاح رر156امدددددمررزالاددددد  ز   ملضدددددامل

 .4/11/1993تملاح رر276 مةجمرزو مللةنراممر

،رالريمكدد رز وك   نددي رولتادرححر ةزادد مرزو  يد رودعرورز ددمل رزألتدةلرزنحدد أ -5

وددوأزا رزوبددرح يمرافدد رزاددتيورقحرتاددرححررالررذزرهددملنرغيدد رو  دد نر تةزميددعر

زألاددددخملارزنددددذهةاح ر دددد رهددددذهرزنددددملأ ر اددددةا ر ددددةيحم.ررنر دددد ورت ددددد ي ر

ميمددددددمرزوبددددددرحفمرزنتةجفددددددمرالريددددددد رر لددددددىروةجددددددمرز أزا رزوبددددددرح يمرزاددددددتيور

رححر دملاجرزنهلددمرزو مللةليدمريجددمرقنري  زفدقروددعرزوتادرحح.رغيدد رقنرت د يمرتادد

ت ددددددددد ي رزنكلدددددددددضرغرزودددددددددمرزوتح دددددددددقرزنتةجفدددددددددمر ددددددددد رذودددددددددكرزوتدددددددددأ ي ر غرزودددددددددمر

 زوتحايار لىرتلكرزو رزوم.

يمك روةاحررزنملويمرروملزور ا رفئمل رزنكلفينرزئخملضداينرولتكليدضرزودذزتي،ر -6

أحرت دددد يمرتاددددملاححهمر بيمللددددملاهمرزوبددددرح يمر ةزادددد مرزو  يدددد رز وك   ندددديرق ر دددد

يات ددددد رزادددددتخ زورامدددددمرزوددددد  ةلرر،  ددددد رهدددددذهرزئةدددددمللر. اددددديلمروت دددددةا رق دددددرى 

 زو رحرزنا  رولمكلضر مثمل مرتةميعرزوتارحح.

  احررزنملويم.رع تح أرأمملوقرت فيقرهذزرزوف  ر  رزاريا ار



   

 

 

وا فقاارة األولااى وا فقاارة األولااى   11تعااديل ا فقاارتي  ا  انيااة وا  ا  ااة ماا  ا بنااد تعااديل ا فقاارتي  ا  انيااة وا  ا  ااة ماا  ا بنااد   وا  الثااو :وا  الثااو :  ا  انيااةا  انيااةاملااادة املااادة 

تاااااااااااااااري  تاااااااااااااااري    4444ماااااااااااااا  ا قااااااااااااااانو  رقاااااااااااااام ماااااااااااااا  ا قااااااااااااااانو  رقاااااااااااااام     5454املااااااااااااااادة املااااااااااااااادة     ماااااااااااااا ماااااااااااااا   33ماااااااااااااا  ا بنااااااااااااااد ماااااااااااااا  ا بنااااااااااااااد 

  )قانو  اإلجراءات ا يريبية وتعديالته()قانو  اإلجراءات ا يريبية وتعديالته(  20082008//1111//1111

ودددد ررر3 زوف دددر رزأل لددددىروددد رزوف ددد رر1تاددد لرزوف رتدددملنرزوثملليدددمر زوثملوثددددمروددد رزوف ددد ر

)مدددددددددمللةنرز جدددددددددرز ز رر11/11/2008تدددددددددملاح رر44وددددددددد رزو دددددددددمللةنرامدددددددددمررر54زندددددددددملأ ر

  :زوبرح يمر تا ييته(ر حي رتافحرفمملريل

ر
 
ددرأررلددىرزنكلددضرزورتددي رزنتف دديرودد رزوملحددملأ رضددم روهلددمر م ددمر قا اددةنريةوددمل ي 

ودد رتددملاح رت دد يمر لددمرزالادد  أزأ،ر لددىرقنرتمدد أرزنهلددمروف دد  ر ي ددمرقاددهرر ندددر ر

 زحددددددددد  ررذزر جددددددددد  رز أزا رزوبدددددددددرح يمرضدددددددددر ا روةضدددددددددعرزنكلدددددددددضر لدددددددددىر رلدددددددددملوجر

 زوت ميقرزوبرح در  رف  ز رامل  مرو لمرزالا  أزأ.

حدددمللرهمللددد رزوملحدددملأ رلملتجدددمر ددد رزفت دددملطر  دددأروددد رمفدددارز أزا رزوبدددرح يم،رر  ددد 

ر
 
ر بد  نر لدمرضدم روهلدمر ي دينريةودمل

 
فالىرهذهرز أزا رقنرتاي رزوملحملأ رتل ملويمل

وددددد رتدددددملاح رزفت دددددملطرزئخ دددددأ.رتمددددد أرزنهلدددددمروف ددددد  ر ي دددددمرقادددددهرر ندددددر ر زحددددد  ررذزر

زوتدد ميقرزوبددرح در جدد  رز أزا رزوبددرح يمرضددر ا روةضددعرزنكلددضر لددىر رلددملوجر

   رف  ز رامل  مرو لمرزالا  أزأ.

تح ددددمر لددددىرزنفددددملو رزن فة ددددمرزوملزودددد  رميمءهددددملر دددد رميمددددمرزوبددددرحفمرزنتةجفددددمرر-3

فملو  ر ما لري مل حروتةاطرزوفملو  ر لدىراد  ز رزئخملح دمروفئدمرزو د مرود ر

ر9و د زارتلددكرزنفددملو ر لددىرقنرالريملحدد رذودكرزنادد لر دد ر ،ر ذوددكرز تدد ز  
 
%رادد ةحمل

 اح رزلءهمل رزنهلمرزن اةار ليهملر  رزوف  رزأل لرو رهذهرزنملأ .و رتمل

 

  4444مااا  ا قاااانو  رقااام  مااا  ا قاااانو  رقااام    5656مااا  املاااادة مااا  املاااادة   األولاااىاألولاااىتعاااديل ا فقااارة تعاااديل ا فقااارة : : وا  الثاااو  وا  الثاااو    ا  ا  اااةا  ا  اااةاملاااادة املاااادة 

  )قانو  اإلجراءات ا يريبية وتعديالته()قانو  اإلجراءات ا يريبية وتعديالته(  20082008//1111//1111تاري  تاري  
 

ر11/11/2008تدددملاح رر44وددد رزو دددمللةنرامدددمررر56تاددد لرزوف دددر رزأل لدددىروددد رزندددملأ ر

 )ممللةنرز جرز ز رزوبرح يمر تا ييته(ر حي رتافحرفمملريل :

ت ددد طر املوددددارودددر ارزوددددملو رزوبددددرزومرغيددد رزن دددد أ رزوادددملأا ر مةجددددمرجدددد ز لر

رو  ددملورزوتكليددضرزوددذزتير ادد روددر ار
 
تكليددضرق رق زوددررمددف ،رق رزناددر ر نهددملر ف ددمل

 ا ةز ر لىرزو  مرزو درت ار رفيهملرزوبرحفم.رامس



   

 

 

ماااااااا  املرسااااااااوم ماااااااا  املرسااااااااوم   1616إسااااااااافة فقاااااااارة إلااااااااى أحكااااااااام املااااااااادة إسااااااااافة فقاااااااارة إلااااااااى أحكااااااااام املااااااااادة   ::وا  الثااااااااو  وا  الثااااااااو    ا رابعااااااااةا رابعااااااااةاملااااااااادة املااااااااادة 

)رساااااام ا طااااااابع )رساااااام ا طااااااابع وتعديالتااااااه وتعديالتااااااه   19671967//88//55تاااااااري  تاااااااري    6767االشااااااترا ت رقاااااام االشااااااترا ت رقاااااام 

  املالت(املالت(
 

بددملطررلددىرقحكددملورزنددملأ ر
 
ر5/8/1967تددملاح رر67ودد رزنراددةورزالادد  ز  رامددمرر16ت

 )اامرزو مل عرزنملل (رزوف ر رزوتملويم: تا ييتهر

ملل رزون دد د،ريتةجددمر دد ورزحت ددملبرذوددكرزوراددمر  دد رزحت ددملبرااددمرزو ددمل عرزندد

 لدددددددىرميمدددددددمرزوبدددددددرحفمر لدددددددىرزو يمدددددددمرزنبدددددددملفمر  ددددددد ر ا أرميمءهدددددددملر ددددددد رزوادددددددكةكر

 زوكتمل مل ،رارطرقنرياملاررلدىررأازجرميمدمرزوبدرحفمر د ر  د رو فادار د رميمدمر

 زو لعر زئخ ومل روةضة رزواك.

 

ماا  الجاادول ماا  الجاادول   44إسااافة نباا ات جدياادة إلااى ا بنااد رقاام إسااافة نباا ات جدياادة إلااى ا بنااد رقاام   ::الخامسااة وا  الثااو  الخامسااة وا  الثااو  املااادة املااادة 

  19671967//88//55تااااااااري  تااااااااري    6767امللحااااااا  باملرساااااااوم االشاااااااترا ت رقااااااام امللحااااااا  باملرساااااااوم االشاااااااترا ت رقااااااام   11رقااااااام رقااااااام 

    )رسم ا طابع املالت()رسم ا طابع املالت(  وتعديالتهوتعديالته
 

ر67زننةدقر ملنرادةورزالاد  ز  رامدمرر1و رزئج  لراممرر4راممريبملطررلىرزوف  

 )اامرزو مل عرزنملل (رزو فذز رزئج ي  رزوتملويم:ر تا ييتهر5/8/1967تملاح ر

ا ادددددددمرزادددددددتثمملارويدددددددملهر مةويدددددددمرألغدددددددرزارتددددددد مل يم:راادددددددمر دددددددمل عرودددددددملل ر ددددددد رر-

 /رل.ل.7.500.000/

يدددددملهرااددددمرر ددددمل عروددددملل ر دددد را اددددمرزادددددتثمملارويددددملهر مةويددددمرألغددددرزارتافئددددمرزنر-

 /رل.ل.50.000.000/ بياهملرو رزو ي :ر

رررررررررررررررررررررراادددددددددددددددمر دددددددددددددددمل عرودددددددددددددددملل ر ددددددددددددددد را ادددددددددددددددمرتافئدددددددددددددددمرزنيدددددددددددددددملهر بياهدددددددددددددددملروددددددددددددددد رزو يددددددددددددددد :ر-

 /رل.ل.2.500.000/

مرزو دددمل عرزندددملل رزأل لدددىر لدددىرقحرا ادددمرو ددد  فمروددد رزودددر  رزن دددملاري فدددقرااددد

 رويهملرق يه.

ر تدددملاح رتددد  ارزنرادددةورزو ملضددد در دددملو   ي ر ددديلر
 
ت ددد أرهدددذهرزورادددةوراددد ةحمل

 زنهلمرزو مللةليم.



   

 

 

ما  الجادول ما  الجادول   107107إساافة فقارة جديادة إلاى ا بناد رقام إساافة فقارة جديادة إلاى ا بناد رقام   ::ا سادسة وا  الثو  ا سادسة وا  الثو  املادة املادة 

  19671967//88//55تااااااااري  تااااااااري    6767رقااااااام رقااااااام امللحااااااا  باملرساااااااوم االشاااااااترا ت امللحااااااا  باملرساااااااوم االشاااااااترا ت   22رقااااااام رقااااااام 

      )رسم ا طابع املالت()رسم ا طابع املالت(  وتعديالتهوتعديالته
 

ر67زننةددقر ملنراددةورزالادد  ز  رامددمرر2ودد رزئجدد  لرامددمرر107يبددملطررلددىرزوف دد ر

 زوف ر رزوتملويم:ر)اامرزو مل عرزنملل (ر تا ييتهر5/8/1967تملاح ر
 

 ذفدر تتبدم  ال  زالتفملمدمل رزو دد زوا دةأ زن  دة  زندملل  زو دمل ع ورادم تخبدع

  ضم  ولتارفمل   ف مل وح أ غي  وفل روحتما ذفر تتبم  ق  زنملل و  وفل 

 :زوتملويم زو ر ط
 

 وفلد  ت ملضد د ق ريددأحررلدى وحتمدا وفلد  ت ملضد د  لدى يد   زتفدملم ق    د  هدا

 نسدخم هدا ) د  زالتفدملم زوا د رق  رجدرز  ولتح يد ر  د  ممل دا غيد  وحتمدا

 
ي
 ل.ل.5000 ام(روةم

رر،ون ددد در  ددد رتح يددد رزنفلددد رزونهدددملئيرادددمرزرضدددملفمررلدددىرزورادددمرزن  دددة ،ري  تدددمرزو

 زنملل. ممل    ملتق  لى زورام  حكةن 

 

 مااااا    7676إساااااافة ا بناااااد إساااااافة ا بناااااد   ::ا ساااااابعة وا  الثاااااو  ا ساااااابعة وا  الثاااااو  املاااااادة املاااااادة 
 
 مااااا  مكااااارر إلاااااى ا فقااااارة ج مااااا  أوال
 
مكااااارر إلاااااى ا فقااااارة ج مااااا  أوال

اري  اري  تاااااااااتااااااااا  6767امللحااااااااا  باملرساااااااااوم االشاااااااااترا ت رقااااااااام امللحااااااااا  باملرساااااااااوم االشاااااااااترا ت رقااااااااام   22الجااااااااادول رقااااااااام الجااااااااادول رقااااااااام 

      )رسم ا طابع املالت()رسم ا طابع املالت(  وتعديالتهوتعديالته  19671967//88//55
 

روددد رزئجددد  لرامدددمرريبدددملطررلدددىرزوف دددر رجروددد 
 
زننةدددقر ملنرادددةورزالاددد  ز  رر2ق ال

 وكرارزوتملل رلاه:ر76زوف  رر)اامرزو مل عرزنملل (ر تا ييتهر67/67اممر
 

  وكرا:ر76زوف  ر
 

ررررررررررررررررررررر"تخبددددددددددددعر  ددددددددددددةأرز يجدددددددددددددملارزوتمددددددددددددةحل رزو دددددددددددددرتجر هدددددددددددددملرزندا ددددددددددددمل رزنجددددددددددددملاروهدددددددددددددملر

رزح ددددددد زطرق مدددددددمللرز يجدددددددملارزوتمدددددددةحل رورادددددددم
 
 دددددددمل عرودددددددملل رو  دددددددة ر  يمدددددددمررممللةلدددددددمل

 /رل.رل.ر  رهارا مرو را ةز رت  يطرزنفل ".10,000/

  



   

 

 

  األمااال األمااال ماا  قااانو  سااريبة ماا  قااانو  سااريبة   4747إسااافة فقاارة إلااى املااادة إسااافة فقاارة إلااى املااادة   ::ا  امنااة وا  الثااو  ا  امنااة وا  الثااو  املااادة املااادة 

  وتعديالتهوتعديالته  19621962//99//1717املبنية تاري  املبنية تاري  
 

ر17/9/1962زنفنيدددددمرتدددددملاح ررزألوددددديكوددددد رمدددددمللةنرضدددددرحفمرر47تبدددددملطررلدددددىرزندددددملأ ر

 هرزوف ر رزوتملويم: تا ييت

روددد ررحااادةعلاااى  كااالرتفدددرارضدددرحفمرزألوددديكرزنفنيدددمر لدددىرقم دددملورزوا دددملا
 
ز تفدددملاز

ا ر  رزو  زوررزوا ملاحم.رتملاح رز فرزارزنسجي
 
 قتةال

 تح أرأمملوقرت فيقرهذهرزوف ر ر مةجمرمرزاريا ار  ر احررزنملويم.

 

لحاا  با قااانو  لحاا  با قااانو  املامل  11ماا  الجاادول رقاام ماا  الجاادول رقاام     44تعااديل ا بنااد تعااديل ا بنااد   ::ا تاسااعة وا  الثااو  ا تاسااعة وا  الثااو  املااادة املااادة 

  )قانو  رسم ا طابع املالت()قانو  رسم ا طابع املالت(  19671967//  6767رقم رقم 
  

 

)مددددمللةنرر1967/ر67زننةددددقر ملو ددددمللةنرامددددمرر1ودددد رزئجدددد  لرامددددمرر4يادددد لرزوف دددد ر

 اامرزو مل عرزنملل (ر حي ريافحرفمملريل :ر

 ا امررا مللرقويكر مةويم:ر-4

   ررا مللرهارو  رور ع:رر-

لدددددةو  روددددد رحددددد  أهملرفير5 ددددد ر يددددد   ر زن دددددمل قرزنحي دددددمربهدددددملرضدددددم رو دددددملفمر

زوا ملاحددددددمر لددددددىرقنرالرتتادددددد ىرزئخددددددطرزنددددددةزاحرول ددددددملحارزوددددددذحريمددددددرر محددددددملذز ر

 ل.ل.رر250.000زئة  أرزو ربيمرن   مر اف زرزوا ملاحمر

ررررررررررررررررررررررر دددددددد رورزفددددددددملرزنحملف ددددددددمل رر زن ددددددددمل قرزنحي دددددددددمربهددددددددملرزوةزماددددددددمرضددددددددم رو دددددددددملفم

 ل.ل.ر125.000فيلةو  رو رح  أهملرزوا ملاحمرر5

فيلددةو  رر5رزفددملرزألمبدديمر زن ددمل قرزنحي ددمربهددملرزوةزماددمرضددم رو ددملفمر دد رو

 ل.ل.ر62.500و رح  أهملرزوا ملاحمر

 ل.ل.ر25.000  رزألوملف رزأل رىر

 



   

 

 

اددرطرقنرريدددأىرهددذزرزوراددمر  دد رر  ددمل رزور اددمر   دد رتج يدد هملر ت فدددقر

مرح ددىرتددملاح رزوامددارهددذهرزنادد ال ر دد رزو دد ز ي رزو دددروددمري دد أر نهددملرزورادد

 مللةن.بهذزرزو 

تخفددد ررلدددىرزو ادددضرميمدددمرزورادددمررذزرهمللددد را ادددمرز اددد مللرتت دددمل لرودددر ار

  ددددددةطرجددددددررويددددددملهرزو ددددددربر زوددددددرحرق ر  ددددددةطرتاددددددرحضرزنيددددددملهرزنفتذوددددددمر دددددد ر

 زألويكرزوامةويمرزو درتمررفيهملر  ةطراككرزئة ي .ر

 

إعطااااء مهلاااة إساااافية  العتاااراض علاااى ا يااارائب وا رساااوم ا تاااي إعطااااء مهلاااة إساااافية  العتاااراض علاااى ا يااارائب وا رساااوم ا تاااي   ::األربعاااو  األربعاااو  املاااادة املاااادة 

  املا ية ا عامةاملا ية ا عامة  تحققها مديريةتحققها مديرية

 

يا دد رزنكلفددةنر ملوبددرزومر زوراددةورزو دددرتح  هددملرو يرحددمرزنملويددمرزواملوددمرزوددذي ر

رودددد ر
 
 وددددمري دددد أ هملرر1/1/2009تددددمرتفلددددي همربهددددذهرزوبددددرزومر زوراددددةورز تفددددملاز

هملولدددمروتدددملاح رتددد  ارهددددذزرزو دددمللةنر ودددمريا  ضدددةزر ليهددددملرضدددم رزنهلدددمرزو مللةليددددمر

ر11/11/2008تدملاح رر44 رزو دمللةنرامدمرودر99 ر97زن اةار ليهملر  رزندملأتينر

 تا ييتددهر)مددمللةنرز جددرز ز رزوبددرح يم(رق رز   ضددةزر ليهددملر افبدد رودد رحيدد ر

رزو ددكار دد رورحلدددمرزال  دد زارقوددملورز أزا رزوبدددرح يمرق رقوددملورئجددملنرزال   زضدددمل 

وهلددمررضددملفيمروت دد يمرز   زضددملاهمر ليهددملرقوددملورتلددكرز أزا رق رقوددملورتلددكرزونجددملنر

%رودددددد ر25 رتددددددملاح رتدددددد  ارهددددددذزرزو ددددددمللةنراددددددرطرقنري دددددد أ زرودددددد اهملراددددددهرزنرودددددد

 زوبرزومر زوراةور زو رزومل رزنتةجفمرمفارت  يمرتلكرزال   زضمل .
 

روهددذزرزو دددمللةنر
 
 لددىرز أزا رزوبددرح يمرقنرتدد اسرزال   زضددمل رزن  ودددمررويهددملر ف ددمل

  قنرت  ربهملرمفارزلءهمل رزو  مرزو درتل را مرن ررهذزرزو مللةن.
 

 

 

 

 



   

 

 

  إعفاء تحويل ا شركات م  ا يرائب وا رسومإعفاء تحويل ا شركات م  ا يرائب وا رسوم  ::واألربعو  واألربعو    ديةديةالحاالحااملادة املادة 

تافددددددددد روددددددددد راادددددددددةورزوتسدددددددددجيار)زوفدددددددددرز ر زاللت دددددددددملل(روددددددددد ىروختلدددددددددضرزنرزجدددددددددعر

 وددددد راادددددمرزو دددددمل عرزندددددملل ،رز جدددددرز ز رر، وددددد راادددددةورفتمل دددددمرزواددددد لر،زورادددددميم

رهدددملنرادددكارهدددذزر زنادددملوي رهملفدددمرزو ددددرت تبددديهملر مليدددمل رتحةحدددارزو
 
 دددرهمل رقيدددمل

 زوتحةحا.

رول يمدددددمرالرر
 
تتةجدددددمرقحرضدددددرحفمر لدددددىر مليدددددمرزوتحةحددددداررذزرتدددددمرزوتحةحدددددار ف دددددمل

ودددددمرودددددعرزئةفدددددمل ر لدددددىرذز رن دددددفمرزنلكيددددددمرق ر ز ادددددميمرألتدددددةلرزو دددددرفمرزنحةي

ددددددملررذزر ددددددرقرت ييدددددد ر دددددد رقاددددددممل رزنددددددملوكينر زن ددددددملهمينرق ر دددددد رن ددددددفمرر.زن ددددددملهمم قوي

فيتةجددددمر  دددد هملررولكيددددءهمرق رو ددددملهمءهمر دددديلراددددنتينرودددد ر مليددددمرزوتحةحددددا

رول ددددددر طرزن اددددددةار ليهددددددملر دددددد رمددددددمللةنرزوتجددددددملا رت
 
خمددددددينرتلددددددكرزألتددددددةلر ف ددددددمل

ودددد رمددددمللةنرضددددرحفمرر45 حخبددددعرزوددددربحرزو ددددملتجر دددد رزوتخمددددينروبددددرحفمررزنددددملأ ر

 زو  اروعرزو رزومل رزنتةجفم.

 تح أرأمملوقرت فيقرهذهرزنملأ ر  رزاريا ار  ر احررزنملويم.

 

املتعلقاة بعقاود املتعلقاة بعقاود   ر ا ازم ر ا ازم تعلي  مهال اإلساقاب بمارو تعلي  مهال اإلساقاب بمارو   ::واألربعو  واألربعو    ا  انيةا  انيةاملادة املادة 

  ا بيع املمسوحةا بيع املمسوحة

 

تالقرن  را مرو رتملاحخهرجميعروهارز اد ملطر مدر ارزودملو رزنتال دمر ا دةأر

رودد ر
 
ر زنا ددةأ رز تفددملاز

 
 زو دددروددمرر23/5/1992زوفيددعرزنم ددةحمرزنة  ددمرقتددةال

رودد ىرقومللددمر
 
رعيكددةنر مدد رزوفيددرقنسددجارزوا ددملاحر  ددرطرزويددتمرتسددجيلهملرنهملويددمل

 له.م را أر كملو

 

 

 

 

 



   

 

 

تخفااااايم ترامااااااات ا تحقااااا  وا تحصاااااايل ا تاااااي تتااااااولى تخفااااايم ترامااااااات ا تحقااااا  وا تحصاااااايل ا تاااااي تتااااااولى   ::واألربعااااااو  واألربعااااااو    ا  ا  اااااةا  ا  اااااةاملاااااادة املاااااادة 

  مديرية املا ية ا عامة لت وزارة املا ية فرسها وجبايتهامديرية املا ية ا عامة لت وزارة املا ية فرسها وجبايتها
 

%رغرزوددمل رزوتح ددقر زوتحادديارزو دددر85تخفدد ر اددةا رزاددت  ملويمر ن ددفمر -

ر 
 
 ددةزلينرتتددةلىرو يرحددمرزنملويددمرزواملوددمر دد ر ازا رزنملويددمرفرضددهملر جفمليءهددملر مددي

زوبددددددددرزومر زوراددددددددةورزنفملاددددددددر ر غيدددددددد رزنفملاددددددددر رزنتةجفددددددددمر دددددددد رزنخملوفددددددددمل ر

زئةملتددددددلمرمفددددددارن ددددددررزو ددددددمللةنر،ر لددددددىرقنرالرت ددددددارزو رزوددددددمرزنخفبددددددمر دددددد ر

قاددهررودد ررادتم م دينرقوددضرويد  روف ملليددمر اددرطرقنرت د أر ملوكملوددار دديلر

 .تملاح رن ررزو مللةن 
 

زنةجدةأ رود  هملر   ودمرزوبدرح يمرزوفد ر ملال   زضدمل رزن رز أزا يتةجمر لىر

وهلددددمر ي ددددمرقاددددهررودددد رتددددملاح ررز أزا  زو دددددروددددمرت جددددملرح ددددىرتملاحخدددده،ر تا دددد ر

لفددد ر ملال   زضدددمل رزن  ودددمرزنةجدددةأ روددد  هملرويت ددددنىروتددد  ارهدددذزرزو دددمللةنر

ي ددتفي  زرودد رن ددفمرز  فددمل ررقنولمكلفددينر دد رحددمللرروددملزوهمر دد فعرغرزوددمل ر

نروهلددمراددهرح ر ادد رزنهلددمرزنكلفددة ر يا ددرقنزن ددرا ر دد رهددذزرزو ددمللةنر  لددىر

 زنا مل رووأزا روت  ي رزنفملو رزنتةجفمر ليهمروعرزو رزومل رزنخفبم.

 

ودددد رر53يافددد رزن دددتخ وةنر زوامددددمللر زألجدددرز رزن ادددةار لدددديهمر ددد رزندددملأ ر -

 تا ييتدهر)مدمللةنرضدرحفمرر12/6/1959تملاح رر144زنراةورزالا  ز  راممر

ر ددددد رودا دددددمل ررق  فدددددمر زحددددد ر ظيرزوددددد  ا(،رزودددددذي ري ددددد لةنر ددددد رآن  
 
رق   مدددددي

وحي ر   ،رو رغرزودمل رزوتدأ رر د رت د يمرزوتادرححر ود رغرزودمل رزوتدأ رر

ياددددريحةزررقن ودددملرمفدددا،رادددرطرر2016 ددد رت ددد ي رزوبدددرحفم،ر ددد رزو دددد ةز ر

قادددددهرروددددد رن دددددررهدددددذزررم م ددددد أ زرزوبدددددرزومرزنتةجفدددددمر لددددديهمر ددددد روهلدددددمر ي ددددد

لدددددددىر ددددددديثرزو ددددددمللةن،رفمدددددددملريمكدددددددنهمرت  دددددديطرهدددددددذهرزوبدددددددرزومرأ نرفملودددددد  ر 

%(رودد ر25ادد ةز ،راددرطرت دد ي رأفاددمرن ددفءهملر م ددمر   ددر نر ملنئددمر)

ميمدددددددمرهدددددددذهرزوبدددددددرزومر ددددددديلروهلدددددددمرزوثي دددددددمرقادددددددهرروددددددد رتدددددددملاح رن دددددددررهدددددددذزر

رونخملح دمرالر
 
زو مللةن،ر تات  رزو رزومل رزن د أ رمفدارن دررهدذزرزو دمللةنرح دمل

 يمك رزا  أزأهمل.

 

 

 



   

 

 

جبااة علااى متاا ارات أواماار جبااة علااى متاا ارات أواماار تخفاايم ا  رامااات املتو تخفاايم ا  رامااات املتو   ::واألربعااو  واألربعااو    ا رابعااةا رابعااةاملااادة املااادة 

  ا تحصيل ا واردة م  اإلدارات واملؤسسات ا عامةا تحصيل ا واردة م  اإلدارات واملؤسسات ا عامة
  

م ا  رامااااات املتوجبااااة علااااى متاااا ارات أواماااار ا تحصاااايل ا ااااواردة ماااا  تخفاااا

% )تسااعو  بامل(ااة( ماا  قيمااة هاا ه 90اإلدارات واملؤسسااات ا عامااة بنساابة 

ياااة  أ ا  راماااات  شااارب 
 
ياااتم تساااديد هااا ه املتااا ارات ماااع ا  راماااات املخف

 .2018مهلة أقصاها آار شهر شباب لت 

 

تخفااااايم ا  راماااااات املتوجباااااة علاااااى متااااا ارات تخفااااايم ا  راماااااات املتوجباااااة علاااااى متااااا ارات   ::واألربعاااااو  واألربعاااااو    الخامساااااةالخامساااااةاملاااااادة املاااااادة 

  رسوم امليكانيكرسوم امليكانيك
  

% 90بنسااابة  كم ا  راماااات املتوجباااة علاااى متااا ارات رساااوم امليكانياااتخفااا

ياااااتم تساااااديد هااااا ه  أ )تساااااعو  بامل(اااااة( مااااا  قيماااااة هااااا ه ا  راماااااات  شااااارب 

 
 
يااااااة لاااااات مهلااااااة أقصاااااااها آااااااار شااااااهر شااااااباب املتاااااا ارات مااااااع ا  رامااااااات املخف

2018. 

 

تخفااااايم ا  راماااااات املتوجباااااة علاااااى متااااا ارات تخفااااايم ا  راماااااات املتوجباااااة علاااااى متااااا ارات   ::واألربعاااااو  واألربعاااااو    ا سادساااااةا سادساااااةاملاااااادة املاااااادة 
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تخفاااااايم ا  رامااااااات املتوجبااااااة علااااااى متاااااا ارات تخفاااااايم ا  رامااااااات املتوجبااااااة علااااااى متاااااا ارات   ::واألربعااااااو  واألربعااااااو    ا سااااااابعةا سااااااابعةاملااااااادة املااااااادة 

  ا رسوم ا بلدية على املؤسسات ا سياحيةا رسوم ا بلدية على املؤسسات ا سياحية
  

تخفااااااام ا  راماااااااات املتوجباااااااة علاااااااى متااااااا ارات ا رساااااااوم ا بلدياااااااة علاااااااى  .1

 % )تساااااعو  بامل(اااااة( مااااا  قيماااااة هااااا ه90املؤسساااااات ا ساااااياحية بنسااااابة 

ياااااااااتم تساااااااااديد هااااااااا ه املتااااااااا ارات ماااااااااع ا  راماااااااااات  أ ا  راماااااااااات  شااااااااارب 

ية لت مهلة أقصاها آار شهر شباب 
 
 .2018املخف

 أ تساااتفيد ماااا  ا تخفاااايم املؤسسااااات ا سااااياحية املكلفااااة ا تااااي سااااب   .2

 أو ا عااااالوات  أو بناااااء  علااااى طلسهااااا  ا رسااااوم  أو قسااااطك بحكاااام ا قااااانو   

 أو حااااال تسااااديدها كاملااااة ا  رامااااات ا بلديااااة  املترتبااااة عليهااااا  و  ااااك لاااات 

 تسديد رصائدها االل  ات املهلة املحددة أعاله.

  لقاااواني  ا نافااا ة وقبااال  .3
 
تعتبااار جمياااع تراماااات ا تااا اير املدفوعاااة وفقاااا

  لبلدية  وال يمك  استردادها.
 
 ا عمل به ا ا قانو   حقا

 

إعطااااااء حاااااوافز إل شااااااء مؤسساااااات لااااات منااااااط  ترتاااااب إعطااااااء حاااااوافز إل شااااااء مؤسساااااات لااااات منااااااط  ترتاااااب   ::واألربعاااااو  واألربعاااااو    ا  امناااااةا  امناااااةاملاااااادة املاااااادة 

  ة لت تنميتهاة لت تنميتهاالحكومالحكوم
 

افددددددد روددددددد رضدددددددرحفمرزوددددددد  ار لدددددددىرزألابدددددددمل رزواددددددد مل يمر زوتجملاحدددددددمر نددددددد  ر مدددددددسرت

رودددد رتدددددملاح رن دددددررهدددددذزرزو دددددمللةنر و مليدددددمر
 
ادددد ةز ،رزندا دددددمل رزو ددددددرتن دددددأرز تفدددددملاز

،ر ددد ررحددد ىرزن دددمل قرزو ددددرترغدددمرزئةكةودددمر ددد رت ميءهدددمل،رادددرطرقنر31/12/2018

زالحتيملجددددددمل رر اددددددخ رودددددد رذ ح ت ددددددتخ ور ي ددددددمرقجددددددرز روف ددددددملليينر لددددددىرزألمددددددار

 مددد  ررهدددذزرزو دددمللةن رترهدددةزرزوامدددارمفدددارن دددررق رودددر ري دددتخ وةنرأل ل زئخملتدددمر

 ر.اتمرقاهرر لىرزألما
 

رياددددد ار ددددد  مةجدددددمرورادددددةوررتحدددد أرزن دددددمل قرزو ددددددرترغدددددمرزئةكةودددددمر دددد رت ميءهدددددمل

 .وجلسرزوةااز 

 زنملويم.ر احر يم حرز  فمل ر  رزاريا ار  ر

 

 



   

 

 

  تقييم استثنائية  ألصول ا  ابتةتقييم استثنائية  ألصول ا  ابتةإجراء إعادة إجراء إعادة   ::واألربعو  واألربعو    ا تاسعةا تاسعةاملادة املادة 

يجدددددةارو ادددددخملارزئة ي يدددددينر زنا دددددةحينرزنلدددددملوينر م دددددكروحملادددددفمرو ت مدددددمر

ر  اددةارممللةليددمرق رت  يميددمر ملاددت  مل رزو ددرهمل رزوا ملاحددم،ر نددر ر زحدد  
 
ر مددي

  اثني عشر ،ر ضم روهلمرف ط
 
و رتملاح رلفدملذرهدذزرزو دمللةن،ررجدرز رر دملأ ررشهرا

ألتددددةلرزوثمل تددددمر) مددددملرفيهددددملرزألاددددهمر ادددد  ز رزودددد ي رت يدددديمرزاددددت  ملويمروا ملتددددررز

 ادد  ز ر حادد رزن ددملافمر زوا ددملاز ر زنةجددةأز رزوثمل تددمرزأل ددرى(روت ددةيحر

 آ ملارزوتضخمرزو   حرزو ملتجر  رزوت يي ر  رميمرتلكرزألتةل.

تت ددددمل لر مليددددمرر ددددملأ رزوت يدددديمرجميددددعرزألتددددةلرزن ددددملاررويهددددملر دددد رزوف ددددر رزو ددددمل  مر

 اجدمر دد رميددةأرزن
 
،ر اددرطرقنر2016دا ددمر تددملاح راددمل قرأل لرهددمللةنرزوثددملنير زن

 .31/12/2015الرتملح رميممرزألتةلرزناملأرت ييمهملر  رااررزو ةمر تملاح ر

تجددددرىر مليددددمرر ددددملأ رزوت يدددديمر ةزادددد مرقحدددد روكملتددددمرزنحملاددددفمرق ر فيدددد رواتمدددد ر

 و ىرزنحملفمرق رقفث ريختملاهرتملحمرزوايمم.

 مليدمرر ددملأ رزوت يديمروبدرحفمرن دد يمررتخبدعرزوفر مدمل رز يجمل يدمرزو ملتجددمر د 

 ) م مر ملنئم(رو رميممرهذهرزوفر ممل .ر%5ج ي  روا وهملر

ت ددد أرزوبدددرحفمر لدددىرزوفر مدددمل رز يجمل يدددمرزو ملتجدددمر ددد ر مليدددمرر دددملأ رزوت يددديمر

ر ددددددددملو (زو روددددددددعرت دددددددد يمر لددددددددمرزنةزف ددددددددمر لددددددددىر
 
زوت يدددددددديمررلددددددددىرز أزا ررر ددددددددملأ ل دددددددد ز

 زوبرح يم.

 امليمرر ملأ رزوت ييم،ر رذزرافب رزنةزف مر لدىررت  رزوةح  رزنملويمرزنختام

و رهددددذهرزو تيجددددم،ريتةجددددمر ليهددددملرر ددددي رتددددملحمرزوايمددددمرمرزاهددددملر لتيجءهددددملرق ر دددد ي

 ددددددددددددملورف رق ر ملوتادددددددددددد يار ححددددددددددددقرواددددددددددددملحمرزوايمددددددددددددمرزال  دددددددددددد زارقوددددددددددددملورئج ددددددددددددمر

رو تدةلرزن ادةار ليهدملر د رمدمللةنر
 
زال   زضمل رزنختامر برحفمرزو  ار ف دمل

 م.رز جرز ز رزوبرح ي

ي دددد أرتدددددملحمرزوايمددددمرفدددددرمرزوبددددرحفمرزو دددددملتجر دددد ررأ دددددمللراحددددملأ ر لدددددىرلتيجدددددمر

 االثناااازوت يدددديمر دددديلروهلددددمراددددهررودددد رزلءهددددمل روهلددددمر
 
زن ددددملاررويهددددملر دددد رري عشاااار شااااهرا

زوف ددر رزأل لددىرودد رهددذهرزنددملأ ،رفمددملريمك ددهرزادد  جمل رفددرمرزوبددرحفمرزنتةجددمروددهر

ر لددددىر لددددمر  ودددد دددد دددد رحددددمللرتخفددددي رزوت يدددديم،ر ذوددددكر  ددددمل   هررلددددىرزوةحدددد  ريري  ي

 زنملويمرزنختام.



   

 

 

ي ددتفي رودد رر ددملأ رزوت يدديمرزنفيَّ ددمر دد رهددذهرزنددملأ ،رزنكلفددةنر لددىرقاددملسرزوددربحر

ا،ررذزر  ددددد ر جدددددةأرو دددددت  ز رت دددددمحر إ دددددملأ رت يددددديمر  ملتدددددرر زن  دددددة رق رزن ددددد

 زألتةلرزوثمل تم.

  ددد رو لدددقرزألحدددةزل،رالريجدددةارقنرتتادددملاارهدددذهرزألحكدددملو،ر ملون دددفمرولمادددملاط،ر

نرزو  دد ر زوت ددليضر اددملوررزو اددةارزوت  يميددمر زوت في يددمرزواددملأا روددعرمددمللة 

   روارطروف ملن.

الري ددددددتفي رودددددد رقحكددددددملورهددددددذهرزنددددددملأ ،رزنكلفددددددةنرزوددددددذي ريتمتاددددددةنر إ فددددددمل ز رق ر

زاددددددت  مل ز رودددددد رضددددددرحفمرزودددددد  ار لددددددىرزألابددددددمل رق راددددددفقروهددددددمرقنرتمتاددددددةزربهددددددذهر

 هذزرزو مللةن.ررز  فمل ز رق رزالات  مل ز رح ىر وةرزل ب رو اهملرمفارت  ا 

رألحكددملورهددذهرر دد رحددمللرتددمي 
 
زوتفددر ر دد رقحرقتددارودد رزألتددةلرزناددملأرت ييمهددملر ف ددمل

 لىرتدملاح رر دملأ رزوت يديمريحت دمرابدحرزوتح دينررسنوات ثال زنملأ رمفارور ار

  ملوفرمر ينرميممرزوتفر ر  رزألتار ميمتهرمفارر ملأ رت ييمه.

 حررزنملويم.تح أرقتةلرت فيقرهذهرزنملأ ،ر  رزاريا ار  ر ا ر



   

 

 

 

  20012001//1212//1414تااااااري  تااااااري    379379مااااا  ا قاااااانو  رقااااام مااااا  ا قاااااانو  رقااااام   33إ  ااااااء نااااا  املاااااادة إ  ااااااء نااااا  املاااااادة   ::الخمساااااو  الخمساااااو  املاااااادة املاااااادة 

ماااااا  ماااااا    2222)ا ياااااريبة علاااااى ا قيمااااااة املياااااافة( املعد اااااة بموجااااااب املاااااادة )ا ياااااريبة علاااااى ا قيمااااااة املياااااافة( املعد اااااة بموجااااااب املاااااادة 

  583583ماا  ا قااانو  رقاام ماا  ا قااانو  رقاام   2020وبموجااب املااادة وبموجااب املااادة   20032003قااانو  موازنااة عااام قااانو  موازنااة عااام 

ام ام )املوازناااااة ا عاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة  عااااا)املوازناااااة ا عاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة  عااااا  20042004نيساااااا  نيساااااا    2323تااااااري  تااااااري  

  عنه بن  جديدعنه بن  جديد  واالستعاسةواالستعاسة( ( 20042004
  

)زوبددددددرحفمر لددددددىرر14/12/2001تددددددملاح رر379ودددددد رزو ددددددمللةنرامددددددمرر3يلغددددددىرلدددددد رزنددددددملأ ر

 بمةجددمرر2003ودد رمددمللةنروةزالددمر ددملورر22زو يمددمرزنبددملفم(رزنا وددمر مةجددمرزنددملأ ر

)زنةزالددمرزواملوددمر زنةزالددمل رر2004لي ددملنرر23تددملاح رر583ودد رزو ددمللةنرامددمرر20زنددملأ ر

 (ر م تاملار  هر ملو  رزوتملل :2004واملوررزننة م

يخبدددعرولبدددرحفمرهدددارادددخ ر فيعددد رق روا دددةحري دددةوروددد ر ددديلرومملاادددتهر -1

ر اةا رو ت لمر امليمل رت ليمرقودةزلرق رت د يمر د ومل ر
 
رزمتاملأيمل

 
ن مل مل

رألحكدملورهددذزر
 
 ملضدامرولبدرحفمرق روافددمل رود رزوبدرحفمروددعرحدقرزئة دمر ف ددمل

زواملوددددد روف ددددد  رت ددددد ز  ر دددددينرفاددددداررزو دددددمللةن،رادددددرطرقنريتجدددددمل ارامدددددمرزأل مدددددملل

 وليةنروي  روف ملليم.ر100 قا امرفاةلروتتملويمرامل  مروفل ر

ر  يخبددعرولبددرحفمرزنادد ار -2
 
زن ددتةاأرزوددذحري ددةورودد ر دديلرومملااددتهرن ددمل مل

ر ادددددددةا رو دددددددت لمر امليدددددددمل رت دددددددليمرقودددددددةزلرق رت ددددددد يمر ددددددد ومل ر
 
زمتادددددددملأيمل

 
 
ألحكدملورهددذزرر ملضدامرولبدرحفمرق روافددمل رود رزوبدرحفمروددعرحدقرزئة دمر ف ددمل

 وهمملر ل راممرق مملوه.ر،زو مللةن 

يمكددددددد روكدددددددارادددددددخ ري دددددددةور ن دددددددملطرزمتادددددددملأحر ادددددددةا رو دددددددت لمر ملضدددددددعر -3

ولبرحفمرق رواف رود رزوبدرحفمرودعرحدقرزئة دمر ف دملرألحكدملورهدذزرزو دمللةن،ر

ر  رزوبرحفم،رارطرقنريتجمل اراممرق مملودهروفلد ر
 
قنري لمرتسجيلهرز تيملاحمل

 دد ز  ر ددينرفاددار قا اددمرفاددةلروتتملويددمروليددةنرويدد  روف ملليددمر دديلرف دد  رتر50

 امل  م.

أمدملوقرت فيدقرهدذهرزندملأ ر مةجدمرمدرزارياد ار د ر احدررر،   رزالمتبدمل ر،تح أ

 زنملويم.

  



   

 

 

تااااااااااااري  تااااااااااااري    379379مااااااااااا  ا قاااااااااااانو  رقااااااااااام مااااااااااا  ا قاااااااااااانو  رقااااااااااام   3030إ  ااااااااااااء نااااااااااا  املاااااااااااادة إ  ااااااااااااء نااااااااااا  املاااااااااااادة   ::الخمساااااااااااو  الخمساااااااااااو  و و   الحادياااااااااااةالحادياااااااااااةاملاااااااااااادة املاااااااااااادة 

  واالستعاسااةواالستعاسااة)ا يااريبة علااى ا قيمااة امليااافة( وتعديالتااه )ا يااريبة علااى ا قيمااة امليااافة( وتعديالتااه   20012001//1212//1414

  جديدجديدعنه بن  عنه بن  

)زوبدددددرحفمر لدددددىرر14/12/2001تدددددملاح رر379وددددد رزو دددددمللةنرامدددددمرر30يلغدددددىرلددددد رزندددددملأ ر

 زو يممرزنبملفم(ر تا ييتهر م تاملار  هر ملو  رزوتملل :

رذزرتجددمل ا رميمددمرزوبددرحفمرزو مل لددمرونة ددم،ر  دد رنهمليددمرف دد  رزحت ددملبرواي ددم،ر

 ارزوفملو ررلىرزوف   رزويح م.  َّ ميممرزوبرحفمرزنتةجفم،ري  

ر20خملضددعرولبدرحفمرقنري دد ور ادد رنهمليدمرقيددمرادد مروييأيدمر ضددم روهلددمريحدقرون

 
 
 لددىرر، لددمرزادد  أزأراتددي رفددملو رزوبددرحفمرزو مل لددمرونة ددمربهددذزرزوتددملاح ر،يةوددمل

 قنرالري ارزنفل رزن ملومر ملا  أزأهر  ر م مروييينروي  روف ملليم.

يحددددقرولمادددد اح رقنري دددد وةز،ر ادددد رنهمليددددمرقيددددمرف دددد  رزحت ددددملبرولبددددرحفمر ضددددم ر

،ر لمرزا  أزأراتي رفملو رزوبدرحفمرزو مل لدمرونة دمرزنحت دفمرر20وهلمر
 
يةومل

 لددىرقنرالري دددارزنفلدد رزن ملودددمر ملادد  أزأهر ددد ر م ددمروييدددينرر، دد رتلددكرزوف ددد  

 وي  روف ملليم.

قنري لددددمرزادددد  أزأرر،يحددددقروكددددارودددد ر زف دددد رز أزا ر لددددىر لددددمررو ددددمل رتسددددجيله

روددد رتدددملاح رزلءهدددمل رر20فدددملو رزوبدددرحفمرزو مل لدددمرونة دددم،ر ذودددكرضدددم روهلدددمر
 
يةودددمل

ف دد  رزحت دددملبرزوبددرحفمرزو ددددرتدددمرتفلي ددهر يوهدددملروةزف ددمرز أزا رزوبدددرح يمر لدددىر

  لمررو مل رتسجيله.ر

 لددىرز أزا رقنرت دد ر دد ر لددمرزالادد  أزأر دد روهلددمرقماددملهملر ي ددمرقاددهررودد رتددملاح ر

 زلءهمل رزنهلمرزنح أ روت  يمر لفمل رزالا  أزأ.ر

 نددددددر ر زحدددددد  ررذزر جدددددد  رز أزا رزوبددددددرح يمرضددددددر ا رتمدددددد أرزنهلددددددمرندددددد  روممل لددددددمر

ولتةاعر  رأازامرزنكلضرق روةضعرولضرزنكلضر لدىر رلدملوجرزوتد ميقرزوبدرح در

   رف  ز رامل  مرو لمرزالا  أزأ.ررر

،ر ليهدملرقنرتايد رونخملضدعرزالاد  أزأرذزر زف  رز أزا ر لدىر لدمر
 
رق رجملويدمل

 
،رهليدمل

 لدددىرزنفلددد رغيددد رزنددد فة رفملوددد  ر ماددد لررولبدددرحفمرزنفلددد رزن دددتحق،ر رالرتةجفددد 

ي ددددمل حروتةاددددطرزوفملودددد  ر لددددىرادددد  ز رزئخملح ددددمروفئددددمرزو دددد مر لددددىرقنرالريملحدددد ر

ر اددد رزل بدددمل رقا ادددمرقادددهرر لدددىرت ددد يمرزو لدددمرق ر9ذودددكرزناددد لر ددد ر
 
%راددد ةحمل

 افامرقاهرر  رحمللرتم ي رزنهلمرو رمفارز أزا رزوبرح يم.



   

 

 

تااااري  تااااري    379379مااا  ا قاااانو  رقااام مااا  ا قاااانو  رقااام   5959ى املاااادة ى املاااادة إلاااإلاااإساااافة نااا  إساااافة نااا    ::والخمساااو  والخمساااو    ا  انياااةا  انياااةاملاااادة املاااادة 

  )ا يريبة على ا قيمة امليافة( وتعديالته)ا يريبة على ا قيمة امليافة( وتعديالته  20012001//1212//1414
  

)زوبدددددرحفمرر14/12/2001تددددملاح رر379ودددد رزو ددددمللةنرامددددمرر59يبددددملطررلددددىرلدددد رزنددددملأ ر

  لىرزو يممرزنبملفم(ر تا ييتهرزو  رزوتملل :
  

،رر20يحدددقرولمكلددددضرقنري دددد ور  دددد رنهمليددددمرقيددددمرادددد مروييأيددددمر ضددددم روهلددددمر
 
يةوددددمل

رألحكدددملورهدددذهرزندددملأ 
 
 لدددىرقنرالرر، لدددمرزاددد  أزأر ملون دددفمرولامليدددمل رزنافدددمل ر ف دددمل

 وي  روف ملليم.رامسة ماليي ي ارزنفل رزن ملومر ملا  أزأهر  ر

 

 ا سنة ا الحقة. إلى يرة يدور املبلغ ا  ي يقل ع  امسة ماليي  

 

وم االشاااترا ت رقااام وم االشاااترا ت رقااام   املرسااا  املرساااإ  ااااء نااا  املاااادة األولاااى ماااإ  ااااء نااا  املاااادة األولاااى مااا  ::والخمساااو  والخمساااو    ا  ا  اااةا  ا  اااةاملاااادة املاااادة 

  واسااااتبدا هواسااااتبدا ه  وتعديالتااااه )رساااام االنتقااااال(وتعديالتااااه )رساااام االنتقااااال(  19591959//66//1212تاااااري  تاااااري    146146

  بن  جديدبن  جديد
 

 12/6/1959تااااااري   146  املرساااااوم االشاااااترا ت رقااااام يلغاااااى نااااا  املاااااادة األولاااااى مااااا

 وتعديالته )رسم االنتقال( ويستبدل با ن  ا تالت:
 

 ةودددمرزو ددددريفدددراراادددمرزلت دددمللر لدددىرجميدددعرزئة دددةمر زألودددةزلرزن  ةودددمر غيددد رزن 

تدد لررلدىرزو يدد ،ر ملادت  مل رزو  وددمر رزوفلد يمل ر  رحددقرز اثرق رزوةتديمررق رزوهفددمر

ق رزوةمددةطر ددأحر رحددقرآ ددرر ددير ددةارياددملألرميمءهددملرزئة ي يددم،ر تافدد رزو  هددمل ر

ودددد رااددددةورزاللت ددددملل،رر13/10/1994زو دددددرتاددددةأروةزماددددمل رحاددددل رمفددددارتددددملاح ر

قحكددملورحاددررز اثر ت فيددذرر م ددمحرولمرزجددعرزو بددملويمرذز رزوادديحيمررتدد زا 

زوةتددمليملروددذ حرزوايمددمرأ نرر ددرزاهمرزو دد  ي رزن لددةبرودد رزودد  زوررزنختاددمر

 .13/10/1994  ر ازا رزنملويمر  رزوةفيمل رزئةملتلمرمفارتملاح ر

 

 

 

 



   

 

 

مااااا  املرساااااوم مااااا  املرساااااوم   3636تعاااااديل ا فقااااارة األولاااااى مااااا  املاااااادة تعاااااديل ا فقااااارة األولاااااى مااااا  املاااااادة   ::والخمساااااو  والخمساااااو    ا رابعاااااةا رابعاااااةاملاااااادة املاااااادة 

و تعديالتاااااااااااه )رسااااااااااام و تعديالتاااااااااااه )رسااااااااااام   19591959//66//1212تااااااااااااري  تااااااااااااري    146146رقااااااااااام رقااااااااااام   االشاااااااااااترا تاالشاااااااااااترا ت

  بن  جديدبن  جديدواستبدا ه واستبدا ه   ((االنتقالاالنتقال

 

لرزوف دددددر رزأل لدددددىروددددد رزندددددملأ ر تدددددملاح رر146امدددددمررزالاددددد  ز  وددددد رزنرادددددةورر36تاددددد ي

 :فمملريل  حي رتافحر،ر(زاللت ملل رتا ييتهر)اامرر12/6/1959
 

تتخدددددذرقاملادددددملرولتكليدددددضرمددددديمرزألودددددةزلر رزئة دددددةمرزن ت لدددددمرزادددددت ملأزرو اددددداملار

 زو ملو  ر تملاح :
 

  ملون فمرولةزمامل رزئةملتلمرو مليمرهذزرزوتملاح .ر31/12/2006 -

رودددددد ر - ر1/1/2007لفدددددملذرهدددددذهرزندددددملأ ر ملون دددددفمرولةزمادددددمل رزئةملتدددددلمرز تددددد ز  

  و مليمرلفملذهمل.

رودد رتددملاح رلفددملذرهددذهر - حاددةلرزوةزماددمر ملون ددفمرولةزماددمل رزئةملتددلمرز تدد ز  

 زنملأ .

 

املرساوم االشاترا ت املرساوم االشاترا ت   ما ما   99ما  املاادة ما  املاادة   55تعاديل ا بناد تعاديل ا بناد     ::والخمساو  والخمساو    الخامسةالخامسةاملادة املادة 

  ر ر )قانو  رسم االنتقال()قانو  رسم االنتقال(  5959//146146رقم رقم 

  
تددددددددددددملاح رر146وددددددددددد رزنراددددددددددددةورزالادددددددددددد  ز  رامددددددددددددمرر9ودددددددددددد رزنددددددددددددملأ رر5ياددددددددددد لرزوف دددددددددددد ر

 تا ييتددددددهر)فددددددرارااددددددمرزلت ددددددمللر لددددددىرجميددددددعرزئة ددددددةمر زألوددددددةزلرر12/6/1959

 زن  ةومر غي رزن  ةوم(ر م تاملار  هر ملو  رزوتملل :
 

 ز ا يمرزواملفيمرزوذحرالريتجمل ا:رياف رو رزورامرزئجمل رو رزئةامر-5

 وكارو رزوفر  ر زألا زجر زوةزو ي :روملومر   ر نروليةنروي  .ر-ررق

 وكارو رزألتةلرغي رزوةزو ي ر زألخر زأل  :ر مملليمر قا اةنروليةنروي  .ر-ب

 وكارو ر ملق رزوةا م:رقا امر   ر نروليةنروي  .ر-جر

 

 



   

 

 

  الأرز ا يم: حبملطررلىرميممرزئجمل رزناف رو رحامرزأل 

ز  ددملنر اددفاةنروليددةنرويدد  رر  دد وملريكددةنرزوةودد رواددمل ملر املهددمرأزومددمرتم اددهرر-

   رزواما.

قا اددمروييددينر  ممللممليددمرقوددضرويدد  ر دد رهددار ددملورق رف ددررزواددملوريفاددارزوةودد رر-

 زو ملترر  رزوثملو مر  ر رو ر مره.

جدددمر مملليدددمر قا ادددةنروليدددةنرويددد  ر  ددد وملريكدددةنر لدددىر دددملتقرزوةاحددد را جرق را  ر-

رهدددار وددد رودددمريتجدددمل ارزوثملو دددمر  دددر ر قا ادددمر   دددر نروليدددةنرويددد  ر ددد 

 لددددددىرقنرالريتادددددد ىروجمددددددة رهددددددذهرز ضددددددملفمل رحدددددد  أرومليددددددمر   ددددددر نر

  يرة.وليةنر

 

 م دددد  طروياددددتفملأ رودددد رز ضددددملفمل رزوددددةزاأرتادددد زأهملر دددد رهددددذهرزوف ددددر رقنريكددددةنر

ر تملاح ر فمل رزنةاث.
 
 زو  مرزوذحرزن أرزئةقربهملرمملوممل

 

    146146ماا  املرسااوم االشااترا ت رقاام ماا  املرسااوم االشااترا ت رقاام   4646تعااديل املااادة تعااديل املااادة     ::والخمسااو  والخمسااو    دسااةدسااةا ساا سااملااادة املااادة 

  ه )رسم االنتقال(ه )رسم االنتقال(وتعديالتوتعديالت  19591959//66//1212صادر لت صادر لت 
 

ر12/6/1959تدددددددملأار ددددددد رر146وددددددد رزنرادددددددةورزالاددددددد  ز  رامدددددددمرر46تاددددددد لرزندددددددملأ ر

  تا ييتهر)اامرزاللت ملل(ر حي رتافحرفمملريل :
 

رو حكملورز
 
نتال مر تحاديارزوبدرزومريتةجمرت  ي رزورامرأفامر زح  ر ف مل

ر
 
زنفملاددددر ر زوراددددةورزنممل لددددمروهددددمل،رو ددددىرهمللدددد رحاددددمرزنكلددددضر ددددهرتتبددددم رل دددددةأز

روملويمريمك ر ياهملر تفةمرميمءهملرميممراامرزاللت مللرزنتةجمر ليه.
 
  تكةهمل

 زذزر لد رحاددمرزنكلددضرودد رل ددةأرق رتددكةكروملويددمريمكدد ر ياهددملربهددذهرزو يمددم،ر

مل رو لدددمرق دددةملبرزوايمدددم،رضدددم روددد  رادددهرح رجدددملاررن يرحدددمرزنملويدددمرزواملودددمر  ددد

ودد رتددملاح رتددفل همرزوراددم،رقنرتامدد ررلددىرت  دديطرااددةورزاللت ددمللرزنفر ضددمررلددىر

 م ددمرقم ددملطرادد ةحمروت ددمل حمري ددتحقرق وهددملر ادد ر ي ددمرزاددهررودد رتددملاح رتفلدد ر

 زوررزو ف ر تةضعرراملا رزوت  يطر لىرزو ةيفمرزوا ملاحم.



   

 

 

 رودددددد  رزوت  دددددديط،ر تتةجددددددمرفملودددددد  رالرتتةجدددددمرقحرفةزودددددد ر لددددددىرق لراددددددنتينرودددددد

 لدددددىر دددددملق راددددد ةز ر سااااانوات لخماااااسبمعااااادل ا فائااااادة علاااااى ساااااندات الخزيناااااة 

 زوت  يط.

ت ددتحقرزألم ددملطر كملولهددملر  دد ر دد ورت دد ي رقحرم ددطرودد رزألم ددملطر دد رتددملاح ر

 زاتح ملمه.

 ددد رحدددمللرزوتادددرطر ألددد د روددد رزألودددةزلرزن ت لدددمريخاددد رزوفددد لروةفدددمل رزورادددةور

 ئخملح مرودو مر مملرياملألرضافيرميمءهملر لىرزألما.زندجلمروملرومرتك رقوةزلرز

 الرت فقر   رزوت  يطرزألحكملورزنتال مر مر ارزوملو .

 دد رحددمللرزوتخلددضر دد رت دد ي رزألم دددملطر دد روةز يدد هملرت ددتحقرهملفددمرزألم دددملطر

 %.12 ما لررا ةحمر تتةجمر ليهملرفملو  

.
 
رهملوي

 
 يات  رألجارزحت ملبرزوفملو  رف ررزو هرراهرز

 



   

 

 

  

  ابعابعالرالرالفصل الفصل 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

تقسااااااااايا ا اااااااااديو  املترتباااااااااة  لصاااااااااندوق ا اااااااااوطني تقسااااااااايا ا اااااااااديو  املترتباااااااااة  لصاااااااااندوق ا اااااااااوطني     ::والخمساااااااااو  والخمساااااااااو    ا ساااااااااابعةا ساااااااااابعةاملاااااااااادة املاااااااااادة 

  ر ر  ليما  االجتما ت ليما  االجتما ت
 

ااااا ا اااااديو  املتوجبااااة  لصاااااندوق ا ااااوطني  لياااااما  االجتمااااا ت علاااااى  -1 تقس 

ا دو ااة   ايااة تاااري   شاار هاا ا ا قااانو  لاات الجرياادة ا رساامية  علااى عشاار 

 .2017ية ا عام أقساب سنوية  يسدد ا قسا األول قبل نها

 

اااطة فائااادة سااانوية تاااوازي معااادل ا فائااادة علاااى  -2 تترتاااب علاااى ا اااديو  املقس 

 سندات الخزينة ملدة سنة.

 

صاااااارف املساااااااهمات واملساااااااعدات   ياااااار ا قطاااااااع صاااااارف املساااااااهمات واملساااااااعدات   ياااااار ا قطاااااااع   آ يااااااةآ يااااااة    ::والخمسااااااو  والخمسااااااو    ا  امنااااااةا  امنااااااةاملااااااادة املااااااادة 

      ا عاما عام
  

يخبددددددعررلفددددددملمرزال تمددددددملأز رزننةةظددددددمر دددددد رزنةزالددددددمرزواملوددددددمر زنةزالددددددمل رزننة ددددددمر

ر مراددددةوريتخددددذر دددد  و ددددمل  ز رو يدددد رزو  ددددمل رزواددددملو،ر ويددددمرتادددد ارفم ددددملهممل ر

ر لىرزم  ز ر احررزنملويمر زوةاحررزنخت .  وجلسرزوةااز ،ر  مل  
  

  

  

  



   

 

 

إيااااااااااااداع جميااااااااااااع األمااااااااااااوال ا عائاااااااااااادة  لمشاااااااااااااريع إيااااااااااااداع جميااااااااااااع األمااااااااااااوال ا عائاااااااااااادة  لمشاااااااااااااريع     ::والخمسااااااااااااو  والخمسااااااااااااو    ا تاسااااااااااااعةا تاسااااااااااااعةاملااااااااااااادة املااااااااااااادة 

االجتماعياااة املرتبطاااة باااوزارة ا شاااؤو  االجتماعياااة لااات الحساااابات االجتماعياااة املرتبطاااة باااوزارة ا شاااؤو  االجتماعياااة لااات الحساااابات 

      مصرف  بنا مصرف  بنا   الخاصة املفتوحة  دىالخاصة املفتوحة  دى
 

رألحرلددددددد رآ دددددددر،رتدددددددةأ رجميدددددددعرزألودددددددةزلرزواملوددددددد  رولم دددددددملامعرزالجتممل يدددددددمر
 
 يفددددددمل

زنرتف دددمر دددةازا رزو دددد نرزالجتممل يدددمر ددد رزئة دددمل مل رزئخملتدددمرزنفتةحدددمروددد ىر

 وارطروف ملنر ت فعرونهملرزنتةجفمل رزن  تفمر لىرهذهرزن ملامع.
 

 

 

ة ا عموميااااة واسااااتبدا ها ة ا عموميااااة واسااااتبدا ها ماااا  قااااانو  املحاساااابماااا  قااااانو  املحاسااااب  114114إ  اااااء املااااادة إ  اااااء املااااادة     ::ا سااااتو  ا سااااتو  املااااادة املااااادة 

      بن  جديدبن  جديد
 

ودد رمدمللةنرزنحملادفمرزوامةويدمر)و ددر  رمدمللةنرتدملأار مراددةورودد رمدمللةنرزنحملادفمرزوامةويدمر)و ددر  رمدمللةنرتدملأار مراددةوررر114114يلغدىرلد رزندملأ ريلغدىرلد رزندملأ ر

  (ر تا ييتهر م تاملار  هر ملو  رزوتملل :(ر تا ييتهر م تاملار  هر ملو  رزوتملل :19631963//1212//3030تملاح رتملاح ررر1496914969اممراممر
  

 )جديدة(: 114املادة 

هدددددمللةنرر31رتلغددددىرز تمدددددملأز رزئجدددددمل رزأل لروددددد رزنةزالدددددمرزو ددددددرودددددمرتا ددددد رح دددددى -1

 .زو  م لرو رزأل 

ا  -2 و دددد مرهددددمللةنرزأل لرر31ز تمددددملأز رزئجددددمل رزوثددددملنيرزو دددددروددددمرتا دددد رح ددددىررتدددد  ي

 . ملات  مل رز تمملأز رمةزلينرزو  زوجر زح  

اررلدددددىروةزالدددددمرزو ددددد مرزويح دددددمرزال تمدددددملأز رزنرتددددد  ر ددددد رزئجدددددملوينرزأل لر -3 تددددد  َّ

هدددددمللةنرزأل لروددددد رر31 زوثدددددملنيروددددد رزنةزالدددددمرزو ددددددر  ددددد  ر ودددددمرتادددددرطرح دددددىر

 .زرهملنريتالقربهملرحقرزو ي زو  م،ررذ

ر لددىر لددمرز أزا رزنختاددمر -4 يجددرحرزوتدد  حرر  ددرزارودد ر احددررزنملويددمريادد ار  ددمل  

رول اةارزو ملفذ مفارق لرآذزارو رزو  مرز
 
 .وتملويمر ف مل

رو روةزالمرزواملور -5
 
 .2017ياماربهذزرزو  رز تفملاز

 

 

 



   

 

 

اإل زامياااة اإل زامياااة   كيفياااة اقتطااااع ساااريبة ا ااادال واملسااااهمةكيفياااة اقتطااااع ساااريبة ا ااادال واملسااااهمة    ::ا ساااتو  ا ساااتو  و و   الحادياااةالحادياااة  املاااادةاملاااادة

       تعاونية موظف  ا دو ة م  فروقات سلسلة ا رتب وا رواتب تعاونية موظف  ا دو ة م  فروقات سلسلة ا رتب وا رواتب
 

ر
 
،ري ت ددددددعرودددددد رفر مددددددمل رال ددددددلمرزورتددددددمرألحكددددددملورمددددددمللةنرضددددددرحفمرزودددددد  ا يفددددددمل

 و مليدددددددمرر1/1/1996ولف ددددددد  رزنمتددددددد  روددددددد رر%3 زور زتدددددددمرضدددددددرحفمرأ دددددددار ن دددددددفمر

31/12/1998. 
 

ودد را زتددمرزنددةظفينرقوددملرفيمددملريتالددقر ملن ددملهممرز وملزويددمرزو ددهرحمرزو دددرت ت ددعر

فدددديرر% 1واددددملئسرتامل ليددددمروددددةظفيرزو  وددددمر زو ددددملاحمرزنفاددددةلر دددد رحي ددددهر مدددد اهملر

 ت ت عرو رقتارهذهرزوفر ممل ر  رذز رزوف   رزن ملاررويهملرق يه.

 

إايااااع املوازناااات والحساااابات املا ياااة  ااابعم الجهاااات إايااااع املوازناااات والحساااابات املا ياااة  ااابعم الجهاااات     ::وا ساااتو  وا ساااتو    ا  انياااةا  انياااةاملاااادة املاااادة 

مااااة ملصااااادقة وزارة مااااة ملصااااادقة وزارة ا تااااي تسااااتفيد ماااا  مساااااهمات لاااات املوازنااااة ا عاا تااااي تسااااتفيد ماااا  مساااااهمات لاااات املوازنااااة ا عا

  املا يةاملا ية
 

رألحرلدددددددددددد رآ ددددددددددددر،ر
 
تخبددددددددددددعرزنةزالددددددددددددمل ر زئة ددددددددددددمل مل رزنملويددددددددددددمر يفددددددددددددمل

ولمدا دددددمل رزواملودددددمر زواددددد ملأيق،ر زوهيئدددددمل روددددد رقادددددخملارزو دددددمللةنر

رهمللددددد ررودددددملرودددددمريكددددد ره دددددملكرلددددد ر دددددملار زوهيئدددددمل رزواملودددددمرزوادددددملو
 
قيدددددمل

نةدددددار ددددد ر
 
ت دددددميءهمل،ر ددددد رحدددددمللرهمللددددد رت دددددتفي روددددد رو دددددملهممل روملويدددددمرت

ل  وددم،رناددملأممر ازا رزنملويددم،ر لددىرقنرت ددةور إيدد ز رزنةزالددمرزواملوددمرو

و دددر  روهلدددمرقمادددملهملرنهمليدددمرادددهررلي دددملنروددد رهدددار دددملو،ر ازا رزنملويدددمر ددد ر

ر 
 
زن دددددددددددددددددت  ز رزوت  يرحدددددددددددددددددمر ز حادددددددددددددددددمل ز ركملفدددددددددددددددددمروةزالءهدددددددددددددددددملرو دددددددددددددددددفة مل

  ز يبملحمل رزن لةبمر زنرتف مر  ف ملاهملر ريرزأزاهمل.

 

ىرودددد رهددددذهرزنددددملأ ،رقحريخبددددعروددددذز رزنةجددددمرزنفددددينر دددد رزوف ددددر رزأل لدددد

تددددد   مر دددددملوري دددددتفي روددددد رو دددددملهممرزو  ودددددمروتمةحدددددارت  يمملتدددددهررلدددددىر

رهملل رت ميتهرق رز أزا رزو دريتفعروهملرق رينةقربهمل.
 
 زن ت فينررويهرقيمل

 

 

 



   

 

 

  تنظيم اقتناء املركبات لت ا قطاع ا عامتنظيم اقتناء املركبات لت ا قطاع ا عام    ::وا ستو  وا ستو    ا  ا  ةا  ا  ةاملادة املادة 

 مفددارزئةاددةلرر حدد  لددىررجهددموجلددسرزوددةااز ،روكددارريتخددذر دد تحدد أر مراددةور

 لددددددىرقيددددددمرورففددددددمرودددددد رتددددددملاح رتدددددد  ارهددددددذزرزو ددددددمللةن،رفيفيددددددمرتةامددددددعر زاددددددتخ زور

ز ويدددمل ر ددد رهملفدددمرز أزاز ر زندا دددمل رزواملودددم،ر ححددد أرزواددد أرزنتدددمل روكدددارونهدددملر

 زو دددددددداررزألملدددددددد ىروكددددددددارآويددددددددمر ح ددددددددمر جهددددددددمرزاددددددددتامملوهملررضددددددددملفمررلددددددددىرتددددددددفمر

ر لدددىرزم ددد ز رزودددةااز رزنختادددينر رو دددتخ ويهمل،ر ذودددكر  دددمل  
 
 وددد رهدددةرودددةئ رممللةلدددمل

  مةزالمرزوةح  ر  ا ررجرز رجرأ روفالمرهملولمر ملنةجةأر ضمهملررلىرزالم  ز .

 

ماااااااا  قااااااااانو  املحاساااااااابة ا عموميااااااااة ماااااااا  قااااااااانو  املحاساااااااابة ا عموميااااااااة   236236إ  اااااااااء املااااااااادة إ  اااااااااء املااااااااادة     ::وا سااااااااتو  وا سااااااااتو    ا رابعااااااااةا رابعااااااااةاملااااااااادة املااااااااادة 

  واالستعاسة عنه بن  جديدواالستعاسة عنه بن  جديد
  

ر14969ودددد رمددددمللةنرزنحملادددفمرزوامةويددددمرزواددددملأار ملنراددددةورامددددمرر236تلغدددىرزنددددملأ ر

 ،ر ت تف لر ملو  رزوتملل :10/12/1963تملاح ر
  

 

 املادة الجديدة:

قر لىرزوفاثمل رزولف ملليمرزن دلكيمر زو  ادليم،ر رألحرل رق رت  ي رآ رر،رت في
 
 يفمل

زوتاليمدددددددددمل رزنملويدددددددددمرزوادددددددددملأا ر دددددددددملو رزارزن ددددددددد  كر ددددددددد ر احدددددددددرحرزنملويدددددددددمر زئخملاجيدددددددددمر

قر آويدمل ر  د رزو ف دمل ر تا ييتهر ذوكرفيمملريتالدر29/4/1999 زن    ينر تملاح ر

ر قتددددددةلرو ددددددكر
 
 تددددددرفهملر اددددددر طر  دددددد هملر يجددددددملرزال تمددددددملأز ر تدددددد  حرهملرادددددد ةحمل

 زوسجي ر ت  يمرزو يةأر مف رزألوةزلر ترفهمل.ر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

وحتااااز ساااانة وحتااااز ساااانة   19931993لحسااااابات املا يااااة املدققااااة مناااا  لحسااااابات املا يااااة املدققااااة مناااا  اا: : وا سااااتو  وا سااااتو    الخامسااااةالخامسااااةاملااااادة املااااادة 

20152015   
 
 سمنا
 
  سمنا

  

 لددددىرادددد يارزالاددددت  مل ر وبددددر از رزاللت ددددملورزنددددملل رزواددددملورين ددددررهددددذزرزو ددددمللةنر

زئةكةودددددمررلجدددددملار مليدددددمررلتدددددملجرجميدددددعرزئة دددددمل مل رزنملويدددددمرزن م دددددمرو دددددذرر لدددددى  

رود رتدملاح رر2015ا مرر ح ىر1993
 
ر ديلرف د  رالرتتاد ىرزو د مرز تفدملاز

 
ضدم مل

 ةز رزو دددر رحملوددمرو ددملامعرمددةزلينرم ددعرزئة ددملبر دد رزو ددر،لفددملذرهددذزرزو ددمللةن 

ر ملألتةلرزو اتةاحمر زو مللةليمرزنر يم.وجلسرزو ةزبررلىومرت ررفيهملر
 
 ،ر مي

 

  و  و  ااا قانا قانبب  ا عملا عمل  ::وا ستو  وا ستو    ا سادسةا سادسةاملادة املادة 

 ياماربهذزرزو مللةنرفةارن رهر  رزئجرح  رزوراميم.



 بيان االبواب
 مجموع النفقات 

 الباب  المقدرة

 بآالف الليرات

 اعتمادات قانون 

  الجزء االول

 اعتمادات قانون 

  الجزء الثاني

موزعة على االبواب 2017اعتمادات قانون موازنة عام    

1جدول رقم     2017 

 5,618,800  14,766,400  رئاسة الجمهورية 20,385,200  1

 4,262,500  67,420,000  مجلس النواب 71,682,500  2

 946,821,181  597,255,574  رئاسة مجلس الوزراء 1,544,076,755  3

 37,625  1,835,440  المجلس الدستوري 1,873,065  4

 2,215,750  105,156,637  وزارة العدل 107,372,387  5

 7,806,750  167,312,813  وزارة الخارجية و المغتربين 175,119,563  6

 114,286,302  1,403,574,599  وزارة الداخلية و البلديات 1,517,860,901  7

 150,336,250  479,926,964  وزارة المالية 630,263,214  8

 407,476,124  57,831,764  وزارة األشغال العامة والنقل 465,307,888  9

 434,630,380  2,378,777,220  وزارة الدفاع الوطني 2,813,407,600  10

 37,747,500  1,670,950,016  وزارة التربية و التعليم العالي 1,708,697,516  11

 1,968,750  706,580,775  وزارة الصحة العامة 708,549,525  12

 266,000  29,326,300  وزارة االقتصاد و التجارة 29,592,300  13

 11,609,500  62,847,590  وزارة الزراعة 74,457,090  14

 23,000  7,057,700  وزارة االتصاالت 7,080,700  15

 372,750  415,851,700  وزارة العمل 416,224,450  16

 3,841,250  41,489,400  وزارة االعالم 45,330,650  17

لمياهوزارة الطاقة وا 387,095,750  18   51,452,500  335,643,250 

 114,375  25,596,900  وزارة السياحة 25,711,275  19

 13,967,500  32,528,300  وزارة الثقافة 46,495,800  20

 4,249,750  9,770,900  وزارة البيئة 14,020,650  21

 120,481  6,920,677  وزارة المهجرين 7,041,158  22

شباب و الرياضةوزارة ال 15,512,550  23   14,037,300  1,475,250 

 181,500  226,497,500  وزارة الشؤون االجتماعية 226,679,000  24

 413,000  7,756,000  وزارة الصناعة 8,169,000  25

 11,450,000,000  النفقات المشتركة 11,450,000,000  26

 1,388,042,437  احتياطي الموازنة 1,388,042,437  27

الموازنة العامةمجموع     21,420,563,406  2,485,485,518  23,906,048,924 

 95,000  115,705,000  مديرية اليانصيب الوطني 115,800,000  108

 428,000  44,836,000  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 45,264,000  113

 612,020,000  2,003,976,101  االتصاالت 2,615,996,101  115

 2,777,060,101  612,543,000  2,164,517,101   مجموع الموازنات الملحقة

 26,683,109,025  3,098,028,518  23,585,080,507   المجموع العام



رقم

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

4,403,000144,085,000150,000,000298,488,000املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

44,322,000317,850,000362,172,000املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

9,916,00085,00010,001,000املصلحة اإلدارية املشتركة3

220,000220,000إدارة املراقبة العامة4

1,936,204,7111,936,204,711: التحويالت

1,936,004,711مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة

8,910,3908,910,390احتياطي املوازنة7

2,003,976,101462,020,000150,000,0002,615,996,101

2017موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2017االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

15.78%

356,592,350

2,259,403,751

2,615,996,101

5

2016أرقام مشروع موازنة العام 

2017أرقام موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة

املجاميع



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

29,620,50095,00029,715,500مديرية اليانصيب الوطني1

83,000,00083,000,000(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2

3,084,5003,084,500احتياطي املوازنة4

115,705,00095,000115,800,000

15,000,000

14.88%

100,800,000

115,800,000

(بآالف الليرات)

2017االعتمادات املرصدة لعام 

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2017موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة 

املجاميع

2016أرقام مشروع موازنة العام 

2017أرقام موازنة العام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

43,736,000428,00044,164,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

1,100,0001,100,000احتياطي املوازنة4

(مال االحتياط)وفر املوازنة 

44,836,000428,00045,264,000

-32,297,600

-41.64%

77,561,600

45,264,000

2017االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2017موازنة العام 

النسبة املئوية

النقصان

املجاميع

2016أرقام مشروع موازنة العام 

2017أرقام موازنة العام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

16,416,072,00016,416,072,000

12,843,698,00012,843,698,000اإليرادات الضريبية1

3,572,374,0003,572,374,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

7,489,976,9247,489,976,924

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

16,416,072,0007,489,976,92423,906,048,924

972,627,792الزيادة

%31.33النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

201723,906,048,924أرقام موازنة العام 

201622,933,421,132أرقام مشروع موازنة العام 

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2017موازنة العام 

(بآالف الليرات)

2017االعتمادات املرصدة لعام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2017لعام 

2,615,996,101االستثمارالفصل األول

واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,615,996,101

2017أرقام موازنة العام 

2016أرقام مشروع موازنة العام 

الزيادة

النسبة املئوية

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)

15.78%

356,592,350

2,259,403,751

2,615,996,101

2017موازنة العام 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2017لعام 

115,800,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1

مأخوذات من مال االحتياط2

115,800,000

115,800,000

100,800,000

15,000,000

14.88%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2016أرقام مشروع موازنة العام 

2017أرقام موازنة العام 

2017موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2017لعام 

28,600,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

16,664,000مساهمة من املوازنة العامة3

مأخوذات من مال االحتياط4

45,264,000

45,264,000

77,561,600

-32,297,600

-41.64% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2016أرقام مشروع موازنة العام 

2017أرقام موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2017موازنة العام 

املجاميع



2016

2016

2017

بيان اإليراداتالفصلالباب
مشروع موازنة

 2016

محصل لغاية 

31/12/2016

 موازنة

 2017

12,649,86910,597,49212,843,698 االيرادات الضريبية1

3,808,5893,015,0934,224,859 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

1,299,0861,224,4881,801,104 ضريبة على االمالك12

5,874,1385,183,4735,426,239 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

781,649706,328867,793 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

886,407468,110523,703 االيرادات الضريبية االخرى15

3,535,1693,391,7603,572,374 االيرادات غير الضريبية2

2,464,6202,377,2242,518,836امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

829,041778,371865,464 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

18,73342,04830,448 الغرامات واملصادرات28

222,775194,117157,626 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

16,185,03813,989,25216,416,072

6,398,3837,139,976 القروض الداخلية

6,398,38307,139,976 مجموع القروض الداخلية

350,000350,000 القروض الخارجية

350,0000350,000 مجموع القروض الخارجية

6,748,38307,489,976

22,933,42113,989,25223,906,048

:مجموع الجزء األول

:مجموع الجزء الثاني

:املجموع العام

5

57

مقارنة إجمالي اإليرادات
مشروع موازنة

31/12/2016محصل لغاية   

 موازنة

(بماليين الليرات)

 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

 2016

محصل لغاية 

31/12/2016

موازنة

 2017

12,649,86910,597,49212,843,698 االيرادات الضريبية   1

3,808,5893,015,0934,224,859 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

3,808,1193,013,9564,224,171 ضريبة على الدخل 111  
1,534,2911,142,9532,252,208 ضريبة الدخل على األرباح11101   

715,138701,559729,359 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

279,599288,014303,563 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

000على قيمة مبيع عقارات مبنية%  1 ضريبة 

1,219,900818,613845,397(2014 باملئة في 7 و2013 باملئة في 5) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 

59,19162,81793,644(ضريبة على الدخل) غرامات 11109

                        688                 1,137                    470 ضرائب أخرى على الدخل119  
4701,137688 ضرائب أخرى على الدخل11901   

1,299,0861,224,4881,801,104 ضريبة على االمالك  12 

291,037255,419272,288 ضريبة على األمالك املبنية 121  
263,263227,884242,435 ضريبة على األمالك املبنية12101   

1100 ضرائب اخرى على االمالك املبنية

27,76427,53529,853(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12109

168,992167,195173,391 رسم االنتقال 122  
161,769160,211165,427 رسم االنتقال12201

7,2236,9847,964(رسم االنتقال) غرامات    

839,057801,8741,355,425 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  
839,046801,873855,318 الرسوم العقارية12301   

121500,098 ضريبة التحسين12302   

00 رسم تجديد سند ملكية12303   

010(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 

000 ضرائب على األمالك البحرية 124
00 ضرائب على األمالك البحرية12401 

000 ضرائب أخرى على االمالك 129  
00 ضرائب أخرى على االمالك12901   

5,874,1385,183,4735,426,239 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

1,680,0651,414,4431,428,079 الرسوم الداخلية على السلع 131  
795,632680,294652,463 الرسوم على املواد امللتهبة

72,2889,02410,568 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

000 رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

291,944228,278243,080 رسم التبغ و التنباك

000 رسم السبيرتو

50,00000 رسم الترابة13105   

470,073449,633521,873 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

(بماليين الليرات)

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

موازنة

31/12/2016محصل لغاية   

مشروع موازنة

2017

2016

2016

 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

 2016

محصل لغاية 

31/12/2016

موازنة

 2017

047,1040(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع    

12711094(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 

87,695120,858105,759 أرباح ادارات الحصر 132  
87,659120,537105,422 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

36321337(ارباح ادارات الحصر) غرامات 

4,0773,3583,870 الرسوم على الخدمات 133  
464412453 ضريبة املالهي13301   

3,5432,8793,280 رسوم  املراهنات13302   

000 رسوم  داخلية على ورق اللعب

7167137(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 

429369509 ضريبة على املبيعات 134  
414345492 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

152417(ضريبة على املبيعات) غرامات 

3,563,5093,233,9023,441,037 الضريبة على القيمة املضافة135
3,547,2333,216,7393,421,717 الضريبة على القيمة املضافة13501

16,27617,16319,320(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

538,362410,543446,986 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  
229,887236,115272,215 رسوم على السيارات13901   

365430264 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

305,940172,971172,928 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

2,1701,0271,579(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات    

781,649706,328867,793 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

781,649706,328867,793 رسوم على االستيراد 141  
781,649706,328867,793 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

00 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14201   

0 رسوم الجمارك على التصدير 142  
00 رسوم الجمارك على التصدير14201   

0 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  
00 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

886,407468,110523,703 االيرادات الضريبية االخرى  15 

886,407468,110523,703 رسوم الطابع املالي 151  
690,204316,864362,558 رسم طابع نقدي15101   

189,187145,571155,274 رسم طابع اميري15102

7,0165,6755,871(رسوم الطابع املالي) غرامات    

0 الرسم املقطوع152
00 الرسم ااملنهي املقطوع15201

000 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  
000 واردات التعمير15901 

3,535,1693,391,7603,572,374 االيرادات غير الضريبية   2

2,464,6202,377,2242,518,836امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

2,306,2892,203,6712,348,624 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  
121,029100,642116,594 ايرادات كازينو لبنان26101   

1,2671,5381,618 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

 2016

محصل لغاية 

31/12/2016

موازنة

 2017

60,000135,514211,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

000 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

60,00058,32683,181 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

2,063,6591,907,2231,936,010 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

334428221 ايرادات استيراحات

62,97961,04361,143 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  
62,97961,04361,143(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

88,089104,063103,059 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  
85,915100,858101,529 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

000 حاصالت من بيع أصول ثابتة

2,1743,2051,530 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

000 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  
000 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

7,2628,4476,010 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  
5,1777,1974,940 فوائد26901   

2,0851,2501,070 حاصالت االسهم الحكومية26902

829,041778,371865,464 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

703,954637,274731,322 رسوم ادارية 271  
64,01237,11839,792 رسوم كتاب العدل27101   

4,34410,60310,147 الرسوم القنصلية27102   

206,071276,858287,266 رسوم االمن العام27103   

332,385227,409277,195 رسوم السير27104   

32,58428,28231,684 الرسوم القضائية27105   

28,52822,51633,811 رسوم السوق27106   

36,03134,48851,426(رسوم ادارية) غرامات 27109   

32,52934,59931,848 عائدات ادارية 272  
000 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

361677455 رسوم املنائر27202   

3,0691,0083,251 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

13,96818,16112,621 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

2,6842,8562,941 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

000 رسوم املطارات27206   

11,78811,19611,866 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

17010(عائدات ادارية) غرامات 

297286296 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى

344415409 رسوم امتحانات الكولوكيوم   

3,3223,2043,416 مبيعات 273  
3,3213,2043,416 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

000 حاصالت مبيعات املجلة القضائية

100 ثمن لوحة عمومية27303   

000 مبيعات اخرى27309   

72,04486,26777,151 رسوم اجازات 274  
58,00265,28163,659 رسوم اجازات عمل27401   

22121487 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

9,5760 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

3,4573,4284,880(رسوم اجازات) غرامات 

 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

 2016

محصل لغاية 

31/12/2016

موازنة

 2017

10,3637,7688,525 رسوم اخرى على االجازات27409   

17,19217,02721,726 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  
5167 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات

5418 رسوم االحراج 

212274446(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 

16,97116,73321,254 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

18,73342,04830,448 الغرامات واملصادرات  28 

18,37937,90230,158 غرامات واحكام نقدية 281  
18,29637,87330,138 غرامات سير28101   

832921 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

13,8077 مصادرات 282  
13,8077 مصادرات28201 

353339283 عقوبات 283  
353339283 عقوبات28301   

222,775194,117157,626 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

144,804148,763155,547 حسومات تقاعدية 291  
144,804148,763155,547 حسومات تقاعدية29101   

00 مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة 293 

01,6580 الهبات الجارية الداخلية 294  

01,6580 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

00 هبات جارية من حكومات اجنبية29402

00 تبرعات وهبات لصالح الخزينة   

041,4070 الهبات الجارية الخارجية 295  
09370 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

037,3070 هبات جارية من منظمات دولية29502   

03,1630 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

000 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

77,9712,2892,080 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  
1,710786869 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

1,2611,5031,211 استردادات29902   

75,0000 ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية

00 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29903   

16,185,03813,989,25216,416,072

665,337969,868964,227 ايرادات خزينة مختلفة   3
665,337969,868964,227 ايردات الخزينة

0 الذمم
0 البلديات

0 الودائع
0 حسابات الغير االخرى

16,850,37514,959,12017,380,298

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام:

 



موازنة2017

(بماليين الليرات)

قيمـةشــرحالرمز

12,843,698 االيرادات الضريبية1

3,572,374 االيرادات غير الضريبية2

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى 

 



موازنة2017

بيان اإليراداتالرمز
مشروع موازنة

 2016

موازنة

 2017

6,398,3837,139,976 القروض الداخلية5

6,398,3837,139,976القروض الداخلية56

6,398,3837,139,976القروض الداخلية561

6,398,3837,139,976القروض الداخلية56101

350,000350,000 القروض الخارجية57

350,000350,000  ديون خارجية

(بماليين الليرات)

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى 

 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 1 رئاسة الجمهورية

1 

 2017 

  :  رئاسة الجمهورية 1

 رئاسة الجمهورية 111   :  الوظيفة

 البند

 3,960,400  مواد استهالكية 11 

 5,356,000  خدمات استهالكية 12 

 2,787,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 150,000  التحويالت 14 

 2,485,000  نفقات مختلفة 16 

 14,738,400   مجموع الوظيفة رقم 111 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

ريةرئاسة الجمهو  1 

1 

 2017 

  :  رئاسة الجمهورية 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 28,000  منافع اجتماعية 15 

 28,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 14,766,400 

 14,766,400  1 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

لعامالنفقات المقدرة   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 2 مجلس النواب

1 

 2017 

  :  مجلس النواب 1

 مجلس النواب 113   :  الوظيفة

 البند

 4,666,000  مواد استهالكية 11 

 3,215,000  خدمات استهالكية 12 

 37,394,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 650,000  التحويالت 14 

 3,669,000  نفقات مختلفة 16 

 49,594,000   مجموع الوظيفة رقم 113 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 2 مجلس النواب

1 

 2017 

  :  مجلس النواب 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

لبندا  

 1,050,000  منافع اجتماعية 15 

 1,050,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 2 مجلس النواب

1 

 2017 

  :  مجلس النواب 1

مصنفة حماية اجتماعية غير 1091   :  الوظيفة  

 البند

 16,776,000  منافع اجتماعية 15 

 16,776,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 1 67,420,000 

 67,420,000  2 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

مجلس الوزراء رئاسة  3 

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

 رئاسة مجلس الوزراء 112   :  الوظيفة

 البند

 2,887,542  مواد استهالكية 11 

 4,705,000  خدمات استهالكية 12 

 6,090,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 3,298,205  التحويالت 14 

 1,018,000  نفقات مختلفة 16 

 17,998,747   مجموع الوظيفة رقم 112 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 1,025,000  التحويالت 14 

 1,025,000   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

خرى للشيخوخةتقديمات أ 1024   :  الوظيفة  

 البند

 50,000  التحويالت 14 

 50,000   مجموع الوظيفة رقم 1024 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

قديمات عائليةت 1041   :  الوظيفة  

 البند

 110,000  منافع اجتماعية 15 

 110,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

 حماية حقوق المرأة 1045   :  الوظيفة

 البند

 1,005,142  التحويالت 14 

 1,005,142   مجموع الوظيفة رقم 1045 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

لوظيفةا  حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  

 البند

 200,000  التحويالت 14 

 5,272,000  منافع اجتماعية 15 

 5,472,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 1 25,660,889 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليراتبآالف   

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  ديوان المحاسبة 2

 ديوان المحاسبة 115   :  الوظيفة

 البند

 268,400  مواد استهالكية 11 

 1,449,500  خدمات استهالكية 12 

 5,805,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 12,000  التحويالت 14 

 72,000  نفقات مختلفة 16 

 7,606,900   مجموع الوظيفة رقم 115 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  ديوان المحاسبة 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

اعيةمنافع اجتم 15    75,000 

 75,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 7,681,900 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  مجلس الخدمة المدنية 3

 وظيفة عامة 141   :  الوظيفة

 البند

 259,400  مواد استهالكية 11 

 764,050  خدمات استهالكية 12 

 4,415,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 226,000  نفقات مختلفة 16 

 5,664,450   مجموع الوظيفة رقم 141 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  مجلس الخدمة المدنية 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 53,000  منافع اجتماعية 15 

 53,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 3 5,717,450 



ببيان التبوي  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  التفتيش المركزي 4

 مراقبة إدارية 142   :  الوظيفة

 البند

 232,100  مواد استهالكية 11 

 1,364,000  خدمات استهالكية 12 

قاتهاالمخصصات والرواتب واالجور وملح 13    7,498,000 

 964,000  نفقات مختلفة 16 

 10,058,100   مجموع الوظيفة رقم 142 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  التفتيش المركزي 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 134,300  منافع اجتماعية 15 

 134,300   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 4 10,192,400 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

ائر االفتاءدو 5   :  

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 213,200  مواد استهالكية 11 

 218,000  خدمات استهالكية 12 

 1,229,900  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 8,000  التحويالت 14 

 28,000  نفقات مختلفة 16 

 1,697,100   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  دوائر االفتاء 5

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 93,000  منافع اجتماعية 15 

رقممجموع الوظيفة  1041     93,000 

 مجموع الفصل رقم 5 1,790,100 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم الشرعية السنية 6

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

استهالكية مواد 11    240,000 

 603,000  خدمات استهالكية 12 

 4,154,537  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 55,000  نفقات مختلفة 16 

 5,052,537   مجموع الوظيفة رقم 337 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم الشرعية السنية 6

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 310,000  منافع اجتماعية 15 

 310,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 6 5,362,537 



 بيان التبويب

 :  

 :  

قدرة لعامالنفقات الم  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المجلس االسالمي الشيعي االعلى 7

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 225,200  مواد استهالكية 11 

 159,000  خدمات استهالكية 12 

واتب واالجور وملحقاتهاالمخصصات والر 13    755,000 

 21,000  نفقات مختلفة 16 

 1,160,200   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

العلىالمجلس االسالمي الشيعي ا 7   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 59,000  منافع اجتماعية 15 

 59,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

االسالمي الشيعي االعلىالمجلس  7   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 5,000  منافع اجتماعية 15 

 5,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 7 1,224,200 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
راتبآالف اللي  

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  االفتاء الجعفري 8

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 58,800  مواد استهالكية 11 

 79,500  خدمات استهالكية 12 

 1,406,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 10,000  نفقات مختلفة 16 

 1,554,300   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  االفتاء الجعفري 8

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

اعيةمنافع اجتم 15    95,000 

 95,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  االفتاء الجعفري 8

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 4,000  منافع اجتماعية 15 

 4,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 8 1,653,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم الشرعية الجعفرية 9

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 285,600  مواد استهالكية 11 

 938,000  خدمات استهالكية 12 

 4,860,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 76,000  نفقات مختلفة 16 

 6,159,600   مجموع الوظيفة رقم 337 



 بيان التبويب

 :  

 :  

ات المقدرة لعامالنفق  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم الشرعية الجعفرية 9

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 267,000  منافع اجتماعية 15 

 267,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 9 6,426,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز 10

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

ةمواد استهالكي 11    76,562 

 40,500  خدمات استهالكية 12 

 309,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 12,000  التحويالت 14 

 11,000  نفقات مختلفة 16 

 449,062   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليراتبآالف   

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز 10

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 16,000  منافع اجتماعية 15 

 16,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 10 465,062 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم المذهبية الدرزية 11

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 69,732  مواد استهالكية 11 

 240,200  خدمات استهالكية 12 

ملحقاتهاالمخصصات والرواتب واالجور و 13    2,007,000 

 35,000  نفقات مختلفة 16 

 2,351,932   مجموع الوظيفة رقم 337 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المحاكم المذهبية الدرزية 11

ةالوظيف  تقديمات عائلية 1041   :  

 البند

 78,000  منافع اجتماعية 15 

 78,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 11 2,429,932 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المجلس االسالمي العلوي 12

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 25,887  مواد استهالكية 11 

 59,700  خدمات استهالكية 12 

 773,800  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 8,000  نفقات مختلفة 16 

 867,387   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المجلس االسالمي العلوي 12

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 73,000  منافع اجتماعية 15 

لوظيفة رقممجموع ا 1041     73,000 

 مجموع الفصل رقم 12 940,387 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  الهيئة العليا للتأديب 13

 مراقبة إدارية 142   :  الوظيفة

 البند

 56,200  مواد استهالكية 11 

 66,800  خدمات استهالكية 12 

 672,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 53,000  نفقات مختلفة 16 

 848,000   مجموع الوظيفة رقم 142 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

لجزء االولا  

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  الهيئة العليا للتأديب 13

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 10,000  منافع اجتماعية 15 

 10,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 13 858,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لعامالنفقات المقدرة   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  ادارة االحصاء المركزي 14

 تخطيط واحصاء 122   :  الوظيفة

 البند

 115,200  مواد استهالكية 11 

 1,434,000  خدمات استهالكية 12 

 2,371,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 180,000  نفقات مختلفة 16 

 4,100,200   مجموع الوظيفة رقم 122 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  ادارة االحصاء المركزي 14

ةتقديمات عائلي 1041   :  الوظيفة  

 البند

 40,000  منافع اجتماعية 15 

 40,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 14 4,140,200 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

مجلس االعلى للدفاعاالمانة العامة لل 15   :  

 الدفاع )غير مصنفة) 250   :  الوظيفة

 البند

 34,000  مواد استهالكية 11 

 33,000  خدمات استهالكية 12 

 10,000  نفقات مختلفة 16 

 77,000   مجموع الوظيفة رقم 250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

فصلال  
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع 15

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 3,600  منافع اجتماعية 15 

 3,600   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 15 80,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة) 360   :  الوظيفة

 البند

 13,022,600  مواد استهالكية 11 

الكيةخدمات استه 12    1,432,000 

 49,330,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 4,898,000  نفقات مختلفة 16 

 68,682,600   مجموع الوظيفة رقم 360 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

زراءرئاسة مجلس الو  3 

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام 731   :  الوظيفة

 البند

 30,000  نفقات مختلفة 16 

 30,000   مجموع الوظيفة رقم 731 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
ف الليراتبآال  

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 دورات تدريبية في الخارج 952   :  الوظيفة

 البند

 1,450,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,450,000   مجموع الوظيفة رقم 952 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 6,200,000  منافع اجتماعية 15 

 6,200,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 تقديمات للناجين )في حال الوفاة) 1031   :  الوظيفة

 البند

 120,000  منافع اجتماعية 15 

ممجموع الوظيفة رق 1031     120,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,690,000  منافع اجتماعية 15 

 1,690,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المديرية العامه المن الدولة 16

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

دالبن  

 10,110,000  منافع اجتماعية 15 

 10,110,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 16 88,282,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

لطائفة الموحدين الدروز المجلس المذهبي 17   :  

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 56,000  مواد استهالكية 11 

 267,000  خدمات استهالكية 12 

 1,105,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 18,000  نفقات مختلفة 16 

 1,446,000   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز 17

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 45,000  منافع اجتماعية 15 

 45,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 17 1,491,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 18

 بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة 160   :  الوظيفة

 البند

 312,800  مواد استهالكية 11 

 1,111,000  خدمات استهالكية 12 

 1,821,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 88,000  نفقات مختلفة 16 

 3,332,800   مجموع الوظيفة رقم 160 



لتبويببيان ا  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 18

 ادارة, استثمار, معالجة وتلف 511   :  الوظيفة

 البند

 22,511,617  التحويالت 14 

 22,511,617   مجموع الوظيفة رقم 511 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

  :  نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 18

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

ةمنافع اجتماعي 15    25,000 

 25,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 18 25,869,417 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

وزراءرئاسة مجلس ال -الصندوق المركزي للمهجرين  200   :  

 المهجرين 1072   :  الوظيفة

 البند

 6,600,000  التحويالت 14 

 6,600,000   مجموع الوظيفة رقم 1072 

 مجموع الفصل رقم 200 6,600,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

لوزراءرئاسة مجلس ا  3 

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس الجنوب  201   :  

 حماية اجتماعية 1071   :  الوظيفة

 البند

 9,150,000  التحويالت 14 

 9,150,000   مجموع الوظيفة رقم 1071 

 مجموع الفصل رقم 201 9,150,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

جزءال  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس اإلنماء و اإلعمار  202   :  

 ادارة وتنمية المشاريع 4751   :  الوظيفة

 البند

 38,000,000  التحويالت 14 

 38,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4751 

فصل رقممجموع ال 202 38,000,000   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -المجلس االقتصادي و االجتماعي  203   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

تالتحويال 14    2,000,000 

 2,000,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

 مجموع الفصل رقم 203 2,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

سة مجلس الوزراءرئا -المجلس الوطني للبحوث العلمية  204   :  

 بحوث اساسية 150   :  الوظيفة

 البند

 10,000,000  التحويالت 14 

 10,000,000   مجموع الوظيفة رقم 150 

 مجموع الفصل رقم 204 10,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

لالجزء االو  

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مؤسسة اليسار  205   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 3,410,000  التحويالت 14 

 3,410,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

 مجموع الفصل رقم 205 3,410,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

المقدرة لعام النفقات  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -المجلس األعلى للخصخصة  207   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 1,000,000  التحويالت 14 

 1,000,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

موع الفصل رقممج 207 1,000,000   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مؤسسة المحفوظات الوطنية  208   :  

 المحفوظات الوطنية 144   :  الوظيفة

 البند

التالتحوي 14    2,200,000 

 2,200,000   مجموع الوظيفة رقم 144 

 مجموع الفصل رقم 208 2,200,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -في لبنان  المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات 209   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 7,500,000  التحويالت 14 

 7,500,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

 مجموع الفصل رقم 209 7,500,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليراتبآالف   

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس  210   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 1,056,000  التحويالت 14 

 1,056,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

رقممجموع الفصل  210 1,056,000   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا لإلغاثة  211   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 1,502,000  التحويالت 14 

 1,502,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 211 1,502,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

المدنيةمجلس الخدمة  -تعاونية موظفي الدولة   212   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 318,000,000  منافع اجتماعية 15 

 318,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 212 318,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
يراتبآالف الل  

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

مجلس الخدمة المدنية -المعهد الوطني لإلدارة  213   :  

 وظيفة عامة 141   :  الوظيفة

 البند

 3,700,000  التحويالت 14 

 3,700,000   مجموع الوظيفة رقم 141 

 مجموع الفصل رقم 213 3,700,000 



يببيان التبو  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -المجلس الوطني للسالمة المرورية  238   :  

 الحماية المدنية 321   :  الوظيفة

 البند

 2,000,000  التحويالت 14 

 2,000,000   مجموع الوظيفة رقم 321 

 مجموع الفصل رقم 238 2,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 3 رئاسة مجلس الوزراء

1 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -المؤسسة العامة لالسواق االستهالكية  239   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 871,000  التحويالت 14 

 871,000   مجموع الوظيفة رقم 121 

 مجموع الفصل رقم 239 871,000 

 597,255,574  3 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

لمجلس الدستوريا  4 

1 

 2017 

  :  المجلس الدستوري 1

 المجلس الدستوري 114   :  الوظيفة

 البند

 75,740  مواد استهالكية 11 

 71,500  خدمات استهالكية 12 

 1,595,200  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 15,000  التحويالت 14 

 78,000  نفقات مختلفة 16 

ة رقممجموع الوظيف 114     1,835,440 

 مجموع الفصل رقم 1 1,835,440 

 1,835,440  4 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 العدل 330   :  الوظيفة

بندال  

 920,000  مواد استهالكية 11 

 805,000  خدمات استهالكية 12 

 8,385,726  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 57,075  التحويالت 14 

 185,000  نفقات مختلفة 16 

 10,352,801   مجموع الوظيفة رقم 330 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لعامالنفقات المقدرة   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 4,100,000  التحويالت 14 

 4,100,000   مجموع الوظيفة رقم 337 



 بيان التبويب

 :  

 :  

مالنفقات المقدرة لعا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 275,000  منافع اجتماعية 15 

 275,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 700,000  التحويالت 14 

 13,100,000  منافع اجتماعية 15 

 13,800,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

رقممجموع الفصل  1 28,527,801   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  المحاكم العدلية 2

 المحاكم االدارية والمدنية 335   :  الوظيفة

 البند

 2,060,000  مواد استهالكية 11 

 4,683,000  خدمات استهالكية 12 

 60,712,036  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 43,000  نفقات مختلفة 16 

 67,498,036   مجموع الوظيفة رقم 335 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  المحاكم العدلية 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 2,087,000  منافع اجتماعية 15 

 2,087,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 69,585,036 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

زء االولالج  

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  مجلس شورى الدولة 3

 مجلس شورى الدولة 332   :  الوظيفة

 البند

 413,600  مواد استهالكية 11 

 1,304,000  خدمات استهالكية 12 

 4,800,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 3,000  التحويالت 14 

 97,000  نفقات مختلفة 16 

جموع الوظيفة رقمم 332     6,617,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  مجلس شورى الدولة 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 70,000  منافع اجتماعية 15 

جموع الوظيفة رقمم 1041     70,000 

 مجموع الفصل رقم 3 6,687,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 5 وزارة العدل

1 

 2017 

  :  محكمة التمييز 4

 المحاكم االدارية والمدنية 335   :  الوظيفة

 البند

 35,200  مواد استهالكية 11 

 68,000  خدمات استهالكية 12 

 228,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 20,000  التحويالت 14 

 5,000  نفقات مختلفة 16 

 356,200   مجموع الوظيفة رقم 335 

 مجموع الفصل رقم 4 356,200 

 105,156,637  5 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 768,600  مواد استهالكية 11 

 17,905,000  خدمات استهالكية 12 

 4,497,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 8,550,000  التحويالت 14 

 15,100,000  نفقات مختلفة 16 

 46,821,100   مجموع الوظيفة رقم 130 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

االولالجزء   

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 100,000  منافع اجتماعية 15 

 100,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 46,921,100 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لعام النفقات المقدرة  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

1 

 2017 

  :  البعثات في الخارج 2

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 5,502,713  مواد استهالكية 11 

 31,400,000  خدمات استهالكية 12 

 78,000,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 2,500,000  نفقات مختلفة 16 

 117,402,713   مجموع الوظيفة رقم 130 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

1 

 2017 

  :  البعثات في الخارج 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,300,000  منافع اجتماعية 15 

 1,300,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 118,702,713 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

مغتربينوزارة الخارجية و ال  6 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للمغتربين 3

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 72,000  مواد استهالكية 11 

 732,000  خدمات استهالكية 12 

 814,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 40,000  نفقات مختلفة 16 

 1,658,000   مجموع الوظيفة رقم 130 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للمغتربين 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 31,000  منافع اجتماعية 15 

لوظيفة رقممجموع ا 1041     31,000 

 مجموع الفصل رقم 3 1,689,000 

 167,312,813  6 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 خدمات الشرطة 310   :  الوظيفة

 البند

 1,039,280  مواد استهالكية 11 

 929,400  خدمات استهالكية 12 

 646,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 614,000  نفقات مختلفة 16 

 3,229,180   مجموع الوظيفة رقم 310 



 بيان التبويب

 :  

 :  

فقات المقدرة لعامالن  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 19,000  منافع اجتماعية 15 

 19,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

قممجموع الفصل ر 1 3,248,180   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية )المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين) 2

) 360   :  الوظيفة ير المصنفةالتنظيم واألمن العام )غ  

 البند

 58,800  مواد استهالكية 11 

 356,800  خدمات استهالكية 12 

 2,036,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 4,534,000  نفقات مختلفة 16 

 6,985,600   مجموع الوظيفة رقم 360 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

ءالجز  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية )المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين) 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 162,000  منافع اجتماعية 15 

 162,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 7,147,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 تشغيل خدمات الشرطة 312   :  الوظيفة

 البند

 120,873,640  مواد استهالكية 11 

 5,384,000  خدمات استهالكية 12 

 640,302,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 650,000  التحويالت 14 

 16,100,000  نفقات مختلفة 16 

 783,310,140   مجموع الوظيفة رقم 312 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 ادارة تأديبية 341   :  الوظيفة

 البند

 13,360,000  مواد استهالكية 11 

 150,000  خدمات استهالكية 12 

 100,000  نفقات مختلفة 16 

 13,610,000   مجموع الوظيفة رقم 341 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام 731   :  الوظيفة

 البند

 5,750,000  نفقات مختلفة 16 

 5,750,000   مجموع الوظيفة رقم 731 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

رات تدريبية في الخارجدو 952   :  الوظيفة  

 البند

 9,000,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 9,000,000   مجموع الوظيفة رقم 952 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 109,000,000  منافع اجتماعية 15 

 109,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

داخلية و البلدياتوزارة ال  7 

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 تقديمات للناجين )في حال الوفاة) 1031   :  الوظيفة

 البند

 2,500,000  منافع اجتماعية 15 

 2,500,000   مجموع الوظيفة رقم 1031 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بابال  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 31,250,000  منافع اجتماعية 15 

 31,250,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 107,920,000  منافع اجتماعية 15 

 107,920,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 3 1,062,340,140 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة) 360   :  الوظيفة

 البند

 25,220,000  مواد استهالكية 11 

 5,300,000  خدمات استهالكية 12 

 161,577,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 10,175,000  نفقات مختلفة 16 

 202,272,000   مجموع الوظيفة رقم 360 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بالبا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام 731   :  الوظيفة

 البند

 300,000  نفقات مختلفة 16 

 300,000   مجموع الوظيفة رقم 731 



 بيان التبويب

 :  

 :  

فقات المقدرة لعامالن  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 دورات تدريبية في الخارج 952   :  الوظيفة

 البند

 1,500,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,500,000   مجموع الوظيفة رقم 952 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 18,700,000  منافع اجتماعية 15 

 18,700,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 تقديمات للناجين )في حال الوفاة) 1031   :  الوظيفة

 البند

 275,000  منافع اجتماعية 15 

 275,000   مجموع الوظيفة رقم 1031 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

اعيةمنافع اجتم 15    4,635,000 

 4,635,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  األمن العام 4

ةحماية اجتماعية غير مصنف 1091   :  الوظيفة  

 البند

 29,150,000  منافع اجتماعية 15 

 29,150,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 4 256,832,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

مديرية العامة لألحوال الشخصيةال 5   :  

 األحوال الشخصية 172   :  الوظيفة

 البند

 247,600  مواد استهالكية 11 

 3,641,500  خدمات استهالكية 12 

 6,815,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 86,000  نفقات مختلفة 16 

 10,790,100   مجموع الوظيفة رقم 172 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لألحوال الشخصية 5

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 375,000  منافع اجتماعية 15 

جموع الوظيفة رقمم 1041     375,000 

 مجموع الفصل رقم 5 11,165,100 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للدفاع المدني 6

لحماية المدنيةا 321   :  الوظيفة  

 البند

 10,000,000  التحويالت 14 

 10,000,000   مجموع الوظيفة رقم 321 

 مجموع الفصل رقم 6 10,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية 7

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 77,800  مواد استهالكية 11 

 30,000  خدمات استهالكية 12 

 1,282,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 14,000  نفقات مختلفة 16 

 1,403,800   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية 7

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

تماعيةمنافع اج 15    33,000 

 33,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 7 1,436,800 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة بيروت 8

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 14,000  مواد استهالكية 11 

 14,500  خدمات استهالكية 12 

 148,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 5,500  نفقات مختلفة 16 

 182,500   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة بيروت 8

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 5,000  منافع اجتماعية 15 

 5,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 8 187,500 



يببيان التبو  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة جبل لبنان 9

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 93,920  مواد استهالكية 11 

 510,214  خدمات استهالكية 12 

االجور وملحقاتهاالمخصصات والرواتب و 13    827,000 

 13,500  نفقات مختلفة 16 

 1,444,634   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة جبل لبنان 9

وظيفةال  تقديمات عائلية 1041   :  

 البند

 37,000  منافع اجتماعية 15 

 37,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 9 1,481,634 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

دياتوزارة الداخلية و البل  7 

1 

 2017 

  :  محافظة الشمال 10

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 199,200  مواد استهالكية 11 

 632,000  خدمات استهالكية 12 

 690,300  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 41,000  نفقات مختلفة 16 

 1,562,500   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة الشمال 10

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 15,400  منافع اجتماعية 15 

 15,400   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 10 1,577,900 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة البقاع 11

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

ستهالكيةمواد ا 11    96,200 

 256,500  خدمات استهالكية 12 

 526,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 7,000  نفقات مختلفة 16 

 885,700   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

الولالجزء ا  

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة البقاع 11

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 16,000  منافع اجتماعية 15 

 16,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 11 901,700 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

جزءال  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة الجنوب 12

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 300,000  مواد استهالكية 11 

 548,204  خدمات استهالكية 12 

 625,320  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

مختلفة نفقات 16    17,000 

 1,490,524   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة الجنوب 12

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 24,000  منافع اجتماعية 15 

 24,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 12 1,514,524 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة النبطية 13

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 113,000  مواد استهالكية 11 

 336,500  خدمات استهالكية 12 

 472,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 11,000  نفقات مختلفة 16 

 932,500   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

ات المقدرة لعامالنفق  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة النبطية 13

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 22,000  منافع اجتماعية 15 

 22,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 13 954,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة بعلبك الهرمل 14

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 72,000  مواد استهالكية 11 

كيةخدمات استهال 12    119,500 

 338,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 8,500  نفقات مختلفة 16 

 538,500   مجموع الوظيفة رقم 116 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة بعلبك الهرمل 14

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 12,000  منافع اجتماعية 15 

 12,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 14 550,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
اتبآالف اللير  

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة عكار 15

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 70,240  مواد استهالكية 11 

 122,000  خدمات استهالكية 12 

 169,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 16,000  نفقات مختلفة 16 

ظيفة رقممجموع الو 116     377,740 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

  :  محافظة عكار 15

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 6,100  منافع اجتماعية 15 

موع الوظيفة رقممج 1041     6,100 

 مجموع الفصل رقم 15 383,840 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 7 وزارة الداخلية و البلديات

1 

 2017 

ية المشتركةالمديرية اإلدار -هيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات  214   :  

 الحماية المدنية 321   :  الوظيفة

 البند

 43,852,681  التحويالت 14 

 43,852,681   مجموع الوظيفة رقم 321 

 مجموع الفصل رقم 214 43,852,681 

 1,403,574,599  7 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بابال  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  مديرية الماليه العامة 2

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 200,000,000  التحويالت 14 

 200,000,000   مجموع الوظيفة رقم 121 



 بيان التبويب

 :  

 :  

مالنفقات المقدرة لعا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  مديرية الماليه العامة 2

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 5,216,140  مواد استهالكية 11 

 29,438,500  خدمات استهالكية 12 

 50,995,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 34,470,000  التحويالت 14 

 5,964,200  نفقات مختلفة 16 

 52,000,000  النفقات المالية 17 

 178,084,340   مجموع الوظيفة رقم 123 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

ةوزارة المالي  8 

1 

 2017 

  :  مديرية الماليه العامة 2

 شؤون إقتصادية غير مصنفة 490   :  الوظيفة

 البند

 2,135,000  التحويالت 14 

 2,135,000   مجموع الوظيفة رقم 490 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  مديرية الماليه العامة 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,100,000  منافع اجتماعية 15 

 1,100,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 381,319,340 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

زءالج  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

 الشؤون الجمركية 125   :  الوظيفة

 البند

 5,416,223  مواد استهالكية 11 

 2,660,000  خدمات استهالكية 12 

 50,626,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 120,000  التحويالت 14 

 186,000  نفقات مختلفة 16 

 59,008,223   مجموع الوظيفة رقم 125 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 5,700,000  منافع اجتماعية 15 

 5,700,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

) 1031   :  الوظيفة ي حال الوفاةتقديمات للناجين )ف  

 البند

 150,000  منافع اجتماعية 15 

 150,000   مجموع الوظيفة رقم 1031 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

مات عائليةتقدي 1041   :  الوظيفة  

 البند

 2,735,000  منافع اجتماعية 15 

 2,735,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

اية اجتماعية غير مصنفةحم 1091   :  الوظيفة  

 البند

 11,170,000  منافع اجتماعية 15 

 11,170,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 3 78,763,223 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشوؤن العقارية 4

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 1,234,400  مواد استهالكية 11 

 9,347,000  خدمات استهالكية 12 

 6,397,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 2,000  التحويالت 14 

 23,000  نفقات مختلفة 16 

 17,003,400   مجموع الوظيفة رقم 123 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشوؤن العقارية 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

اجتماعيةمنافع  15    241,000 

 241,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 4 17,244,400 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

مديرية المالية العامة - معهد باسل فليحان المالي و االقتصادي  215   :  

 برامج تعليمية للراشدين 951   :  الوظيفة

 البند

 2,300,001  التحويالت 14 

 2,300,001   مجموع الوظيفة رقم 951 

 مجموع الفصل رقم 215 2,300,001 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
لليراتبآالف ا  

 الجزء االول

 8 وزارة المالية

1 

 2017 

مديرية المالية العامة -مؤسسة ضمان االستثمارات  216   :  

 شؤون إقتصادية غير مصنفة 490   :  الوظيفة

 البند

 300,000  التحويالت 14 

 300,000   مجموع الوظيفة رقم 490 

 مجموع الفصل رقم 216 300,000 

 479,926,964  8 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 النقل 450   :  الوظيفة

 البند

 136,320  مواد استهالكية 11 

مات استهالكيةخد 12    121,000 

 1,554,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 19,700  نفقات مختلفة 16 

 1,831,520   مجموع الوظيفة رقم 450 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

العامة والنقل وزارة األشغال  9 

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 92,000  منافع اجتماعية 15 

 92,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 1,923,520 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 290,000  منافع اجتماعية 15 

 290,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية 2

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 2,549,800  مواد استهالكية 11 

 781,000  خدمات استهالكية 12 

 8,450,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 775,000  نفقات مختلفة 16 

 12,555,800   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 2 12,845,800 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتنظيم المدني 3

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة 661   :  الوظيفة

 البند

 293,600  مواد استهالكية 11 

 693,600  خدمات استهالكية 12 

 6,984,024  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 5,000  التحويالت 14 

 570,000  نفقات مختلفة 16 

 8,546,224   مجموع الوظيفة رقم 661 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

ة للتنظيم المدنيالمديرية العام 3   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 210,000  منافع اجتماعية 15 

 210,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 3 8,756,224 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

ولالجزء اال  

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للطيران المدني 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 238,000  منافع اجتماعية 15 

 238,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للطيران المدني 4

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي 4541   :  الوظيفة

 البند

 7,672,800  مواد استهالكية 11 

 140,000  خدمات استهالكية 12 

وملحقاتها المخصصات والرواتب واالجور 13    9,211,000 

 350,000  التحويالت 14 

 238,000  نفقات مختلفة 16 

 17,611,800   مجموع الوظيفة رقم 4541 

 مجموع الفصل رقم 4 17,849,800 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

شغال العامة والنقلوزارة األ  9 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للنقل البري و البحري 5

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 33,000  منافع اجتماعية 15 

 33,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الف الليراتبآ  

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للنقل البري و البحري 5

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري 4521   :  الوظيفة

 البند

 408,420  مواد استهالكية 11 

 1,625,000  خدمات استهالكية 12 

ملحقاتهاالمخصصات والرواتب واالجور و 13    995,000 

 35,000  التحويالت 14 

 60,000  نفقات مختلفة 16 

 3,123,420   مجموع الوظيفة رقم 4521 

 مجموع الفصل رقم 5 3,156,420 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

امة والنقلوزارة األشغال الع  9 

1 

 2017 

المديرية العامة للطيران المدني -مركز سالمة الطيران  217   :  

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي 4541   :  الوظيفة

 البند

 300,000  التحويالت 14 

 300,000   مجموع الوظيفة رقم 4541 

 مجموع الفصل رقم 217 300,000 



لتبويببيان ا  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

1 

 2017 

المديرية العامة للنقل البري و البحري -مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك  218   :  

 الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية 4531   :  الوظيفة

بندال  

 13,000,000  التحويالت 14 

 13,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4531 

 مجموع الفصل رقم 218 13,000,000 

 57,831,764  9 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

نيوزارة الدفاع الوط  10 

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية والغرفة العسكرية 1

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 92,800  مواد استهالكية 11 

 268,000  خدمات استهالكية 12 

 139,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 75,000  نفقات مختلفة 16 

 575,300   مجموع الوظيفة رقم 210 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  االدارة المركزية والغرفة العسكرية 1

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 35,000  منافع اجتماعية 15 

 35,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 1 610,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

اد استهالكيةمو 11    341,312,000 

 20,585,000  خدمات استهالكية 12 

 1,490,555,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 45,000  التحويالت 14 

 18,880,000  نفقات مختلفة 16 

 1,871,377,000   مجموع الوظيفة رقم 210 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لمقدرة لعامالنفقات ا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام 731   :  الوظيفة

 البند

 50,000  نفقات مختلفة 16 

 50,000   مجموع الوظيفة رقم 731 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 دورات تدريبية في الخارج 952   :  الوظيفة

 البند

 19,000,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 19,000,000   مجموع الوظيفة رقم 952 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 204,000,000  منافع اجتماعية 15 

 204,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 تقديمات أخرى للشيخوخة 1024   :  الوظيفة

 البند

 100,000  التحويالت 14 

 100,000   مجموع الوظيفة رقم 1024 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 تقديمات للناجين )في حال الوفاة) 1031   :  الوظيفة

 البند

 5,800,000  منافع اجتماعية 15 

رقم مجموع الوظيفة 1031     5,800,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 66,300,000  منافع اجتماعية 15 

فة رقممجموع الوظي 1041     66,300,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  الجيش 2

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 193,275,000  منافع اجتماعية 15 

 193,275,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 2 2,359,902,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المحاكم العسكرية 3

الخاصة المحاكم 336   :  الوظيفة  

 البند

 122,600  مواد استهالكية 11 

 25,000  خدمات استهالكية 12 

 31,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 15,000  نفقات مختلفة 16 

 193,600   مجموع الوظيفة رقم 336 

 مجموع الفصل رقم 3 193,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لمقدرة لعامالنفقات ا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارة 4

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 267,200  مواد استهالكية 11 

 348,000  خدمات استهالكية 12 

 12,341,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 190,000  نفقات مختلفة 16 

 13,146,200   مجموع الوظيفة رقم 210 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارة 4

 تقديمات للناجين )في حال الوفاة) 1031   :  الوظيفة

 البند

 65,000  منافع اجتماعية 15 

 65,000   مجموع الوظيفة رقم 1031 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

لعامة لالدارةالمديرية ا 4   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 600,000  منافع اجتماعية 15 

 600,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارة 4

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 4,000,000  منافع اجتماعية 15 

 4,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 4 17,811,200 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بالبا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المفتشية العامة 5

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 130,320  مواد استهالكية 11 

 85,500  خدمات استهالكية 12 

 11,000  نفقات مختلفة 16 

 226,820   مجموع الوظيفة رقم 210 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المفتشية العامة 5

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 6,000  منافع اجتماعية 15 

رقممجموع الوظيفة  1091     6,000 

 مجموع الفصل رقم 5 232,820 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 10 وزارة الدفاع الوطني

1 

 2017 

  :  المجلس العسكري 6

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 10,800  مواد استهالكية 11 

 12,000  خدمات استهالكية 12 

 4,500  نفقات مختلفة 16 

 27,300   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 6 27,300 

 2,378,777,220  10 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

االول الجزء  

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 86,800  مواد استهالكية 11 

 354,000  خدمات استهالكية 12 

 754,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 50,000  نفقات مختلفة 16 

جموع الوظيفة رقمم 981     1,245,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 22,000  منافع اجتماعية 15 

 22,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 1,267,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

تربيةالمديرية العامة لل 2   :  

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 632,800  مواد استهالكية 11 

 1,260,000  خدمات استهالكية 12 

 46,060,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 4,140,000  التحويالت 14 

 220,000  نفقات مختلفة 16 

 52,312,800   مجموع الوظيفة رقم 981 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتربية 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 595,000  منافع اجتماعية 15 

وع الوظيفة رقممجم 1041     595,000 

 مجموع الفصل رقم 2 52,907,800 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية  3   :  

وظيفةال  التعليم األساسي 912   :  

 البند

 19,000,000  خدمات استهالكية 12 

 562,250,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 115,000,000  التحويالت 14 

 75,000  نفقات مختلفة 16 

 696,325,000   مجموع الوظيفة رقم 912 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لنفقات المقدرة لعاما  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية  3   :  

 بدل نقل التالمذة 961   :  الوظيفة

 البند

 75,000  التحويالت 14 

 75,000   مجموع الوظيفة رقم 961 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية  3   :  

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 45,850,000  التحويالت 14 

 45,850,000   مجموع الوظيفة رقم 981 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية  3   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 10,000,000  منافع اجتماعية 15 

 10,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 3 752,250,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

لتعليم العاليوزارة التربية و ا  11 

1 

 2017 

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية -المديرية العامة للتربية  4   :  

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية 922   :  الوظيفة

 البند

 80,000  مواد استهالكية 11 

 10,000,000  خدمات استهالكية 12 

 257,450,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 30,000  نفقات مختلفة 16 

 267,560,000   مجموع الوظيفة رقم 922 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

تعليم الثانوي العام للمرحلة الثانيةال -المديرية العامة للتربية  4   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 6,000,000  منافع اجتماعية 15 

 6,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 4 273,560,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

صلالف  
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعليم العالي 5

 التعليم الجامعي 941   :  الوظيفة

 البند

 29,600  مواد استهالكية 11 

 53,000  خدمات استهالكية 12 

 1,015,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 150,000  التحويالت 14 

 60,000  نفقات مختلفة 16 

 1,307,600   مجموع الوظيفة رقم 941 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

العالي المديرية العامة للتعليم 5   :  

 بحوث وتنمية في مجال التعليم 971   :  الوظيفة

 البند

 315,000  التحويالت 14 

 315,000   مجموع الوظيفة رقم 971 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

ليوزارة التربية و التعليم العا  11 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعليم العالي 5

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 22,000  منافع اجتماعية 15 

 22,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 5 1,644,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 6

 التعليم الثانوي المهني والتقني  923   :  الوظيفة

 البند

 2,260,436  مواد استهالكية 11 

 163,000  خدمات استهالكية 12 

االجور وملحقاتهاالمخصصات والرواتب و 13    168,431,000 

 7,234,000  التحويالت 14 

 165,000  نفقات مختلفة 16 

 178,253,436   مجموع الوظيفة رقم 923 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

يوزارة التربية و التعليم العال  11 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 6

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,730,000  منافع اجتماعية 15 

 1,730,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 6 179,983,436 



 بيان التبويب

 :  

 :  

امالنفقات المقدرة لع  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

المديرية اإلدارية المشتركة -المركز التربوي للبحوث و اإلنماء  219   :  

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 25,000,000  التحويالت 14 

 25,000,000   مجموع الوظيفة رقم 981 

 مجموع الفصل رقم 219 25,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

1 

 2017 

المديرية العامة للتعليم العالي  -الجامعة اللبنانية  220   :  

لوظيفةا  التعليم الجامعي 941   :  

 البند

 348,836,880  التحويالت 14 

 348,836,880   مجموع الوظيفة رقم 941 

 مجموع الفصل رقم 220 348,836,880 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

ة و التعليم العاليوزارة التربي  11 

1 

 2017 

المديرية العامة للتعليم العالي -صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين  221   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 35,500,000  منافع اجتماعية 15 

 35,500,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 221 35,500,000 

الباب  رقم مجموع  11  1,670,950,016 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص 732   :  الوظيفة

 البند

 465,000,000  نفقات مختلفة 16 

 465,000,000   مجموع الوظيفة رقم 732 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

االستشفاء المتخصصةخدمات  733   :  الوظيفة  

 البند

 1,575,000  التحويالت 14 

 1,575,000   مجموع الوظيفة رقم 733 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

ةالوظيف  المستوصفات واالمومة 734   :  

 البند

 10,500,000  التحويالت 14 

 2,750,000  نفقات مختلفة 16 

 13,250,000   مجموع الوظيفة رقم 734 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 الوقاية 741   :  الوظيفة

 البند

 7,346  التحويالت 14 

 2,450,000  نفقات مختلفة 16 

 2,457,346   مجموع الوظيفة رقم 741 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

الولالجزء ا  

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 كشف االمراض )الفحوصات) 742   :  الوظيفة

 البند

 450,000  نفقات مختلفة 16 

 450,000   مجموع الوظيفة رقم 742 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
لليراتبآالف ا  

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 مراقبة وجمع البيانات الوبائية 744   :  الوظيفة

 البند

 137,800  التحويالت 14 

 137,800   مجموع الوظيفة رقم 744 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

لبابا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة 745   :  الوظيفة

 البند

 17,657,829  التحويالت 14 

 550,000  نفقات مختلفة 16 

 18,207,829   مجموع الوظيفة رقم 745 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 بحوث وتنمية في حقل الصحة 750   :  الوظيفة

 البند

 1,125,300  التحويالت 14 

 1,125,300   مجموع الوظيفة رقم 750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 الصحة غير المصنفة 760   :  الوظيفة

 البند

 147,672,800  مواد استهالكية 11 

 2,184,000  خدمات استهالكية 12 

 27,139,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 24,000  التحويالت 14 

 370,000  نفقات مختلفة 16 

 177,390,300   مجموع الوظيفة رقم 760 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

لالجزء االو  

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 التعليم بعد الثانوي المهني والتقني 932   :  الوظيفة

 البند

 700,000  التحويالت 14 

 700,000   مجموع الوظيفة رقم 932 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
آالف الليراتب  

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 7,950,000  التحويالت 14 

 7,950,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
آالف الليراتب  

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 العجز 1012   :  الوظيفة

 البند

 1,545,000  التحويالت 14 

 1,545,000   مجموع الوظيفة رقم 1012 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
آالف الليراتب  

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 تقديمات الشيخوخة 1022   :  الوظيفة

 البند

 125,000  التحويالت 14 

 125,000   مجموع الوظيفة رقم 1022 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,025,000  منافع اجتماعية 15 

 1,025,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

مالنفقات المقدرة لعا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 روضة االطفال 1043   :  الوظيفة

 البند

 12,000  التحويالت 14 

 12,000   مجموع الوظيفة رقم 1043 



 بيان التبويب

 :  

 :  

امالنفقات المقدرة لع  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 دور االيتام وغيرها من المساعدات 1044   :  الوظيفة

 البند

 220,000  التحويالت 14 

 220,000   مجموع الوظيفة رقم 1044 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 حماية حقوق المرأة 1045   :  الوظيفة

 البند

 500,000  التحويالت 14 

 500,000   مجموع الوظيفة رقم 1045 



ويببيان التب  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 مساعدات لالطفال والشباب 1046   :  الوظيفة

 البند

 223,000  التحويالت 14 

 223,000   مجموع الوظيفة رقم 1046 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 حماية اجتماعية 1071   :  الوظيفة

 البند

 793,000  التحويالت 14 

 793,000   مجموع الوظيفة رقم 1071 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 895,000  التحويالت 14 

رقممجموع الوظيفة  1091     895,000 

 مجموع الفصل رقم 1 693,581,575 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  المختبر المركزي للصحة العامة 2

 المختبرات 725   :  الوظيفة

 البند

 405,200  مواد استهالكية 11 

 138,000  خدمات استهالكية 12 

 424,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 13,000  نفقات مختلفة 16 

 980,200   مجموع الوظيفة رقم 725 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

  :  المختبر المركزي للصحة العامة 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 19,000  منافع اجتماعية 15 

 19,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 999,200 



 بيان التبويب

 :  

 :  

المقدرة لعامالنفقات   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 12 وزارة الصحة العامة

1 

 2017 

مديرية الصحة العامة -المستشفيات الحكومية  222   :  

 الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام 731   :  الوظيفة

 البند

 12,000,000  التحويالت 14 

 12,000,000   مجموع الوظيفة رقم 731 

 مجموع الفصل رقم 222 12,000,000 

 706,580,775  12 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 13 وزارة االقتصاد و التجارة

1 

 2017 

  :  االقتصاد و التجارة 1

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 1,350,000  التحويالت 14 

 1,350,000   مجموع الوظيفة رقم 121 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 13 وزارة االقتصاد و التجارة

1 

 2017 

رةاالقتصاد و التجا 1   :  

 االقتصاد العام 411   :  الوظيفة

 البند

 574,800  مواد استهالكية 11 

 3,100,000  خدمات استهالكية 12 

 6,717,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 75,000  التحويالت 14 

 325,000  نفقات مختلفة 16 

 10,792,300   مجموع الوظيفة رقم 411 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 13 وزارة االقتصاد و التجارة

1 

 2017 

  :  االقتصاد و التجارة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 120,000  منافع اجتماعية 15 

رقممجموع الوظيفة  1041     120,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 13 وزارة االقتصاد و التجارة

1 

 2017 

  :  االقتصاد و التجارة 1

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 16,664,000  التحويالت 14 

 16,664,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 1 28,926,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 13 وزارة االقتصاد و التجارة

1 

 2017 

االقتصاد و التجارة -سمعرض رشيد كرامي الدولي طرابل 223   :  

 شؤون إقتصادية غير مصنفة 490   :  الوظيفة

 البند

 400,000  التحويالت 14 

 400,000   مجموع الوظيفة رقم 490 

 مجموع الفصل رقم 223 400,000 

 29,326,300  13 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

لجزءا  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 الشؤون والخدمات الزراعية 421   :  الوظيفة

 البند

 1,220,630  مواد استهالكية 11 

 2,263,100  خدمات استهالكية 12 

 18,288,260  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,650,000  نفقات مختلفة 16 

 23,421,990   مجموع الوظيفة رقم 421 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 825,000  منافع اجتماعية 15 

 825,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 24,246,990 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

لدوائر االدارية والفنيةا 2   :  

 الصيد البري والبحري 423   :  الوظيفة

 البند

 560,000  مواد استهالكية 11 

 560,000   مجموع الوظيفة رقم 423 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية والفنية 2

 تنمية القطاع الزراعي 4212   :  الوظيفة

 البند

 9,788,000  مواد استهالكية 11 

 1,905,000  التحويالت 14 

 11,693,000   مجموع الوظيفة رقم 4212 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية والفنية 2

 تربية المواشي والدواجن 4214   :  الوظيفة

 البند

 3,870,000  مواد استهالكية 11 

 175,000  التحويالت 14 

 4,045,000   مجموع الوظيفة رقم 4214 



ويببيان التب  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية والفنية 2

 ادارة وتنمية قطاع االحراج 4221   :  الوظيفة

 البند

 13,000  خدمات استهالكية 12 

 13,000   مجموع الوظيفة رقم 4221 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  الدوائر االدارية والفنية 2

 ادارة وتنمية قطاع الصيد البري 4232   :  الوظيفة

 البند

 20,000  التحويالت 14 

يفة رقممجموع الوظ 4232     20,000 

 مجموع الفصل رقم 2 16,331,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعاونيات 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 52,000  منافع اجتماعية 15 

 52,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعاونيات 3

لزراعيتنمية القطاع ا 4212   :  الوظيفة  

 البند

 150,600  مواد استهالكية 11 

 477,000  خدمات استهالكية 12 

 1,375,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,250,000  التحويالت 14 

 561,000  نفقات مختلفة 16 

 3,813,600   مجموع الوظيفة رقم 4212 

 مجموع الفصل رقم 3 3,865,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

الدوائر اإلدارية والفنية -المشروع األخضر  224   :  

 تنمية القطاع الزراعي 4212   :  الوظيفة

 البند

 2,404,000  التحويالت 14 

قممجموع الوظيفة ر 4212     2,404,000 

 مجموع الفصل رقم 224 2,404,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 14 وزارة الزراعة

1 

 2017 

الدوائر اإلدارية والفنية -مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  225   :  

 بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة 482   :  الوظيفة

 البند

 16,000,000  التحويالت 14 

 16,000,000   مجموع الوظيفة رقم 482 

 مجموع الفصل رقم 225 16,000,000 

 62,847,590  14 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليرات بآالف  

 الجزء االول

 15 وزارة االتصاالت

1 

 2017 

  :  البريد 1

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 159,200  مواد استهالكية 11 

 352,000  خدمات استهالكية 12 

 6,178,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 100,000  التحويالت 14 

لفةنفقات مخت 16    39,000 

 6,828,700   مجموع الوظيفة رقم 461 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 15 وزارة االتصاالت

1 

 2017 

  :  البريد 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 229,000  منافع اجتماعية 15 

 229,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 7,057,700 

 7,057,700  15 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

  :  العمل 1

 العمالة 412   :  الوظيفة

 البند

 477,200  مواد استهالكية 11 

 1,815,000  خدمات استهالكية 12 

 4,974,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 310,000  التحويالت 14 

 265,000  نفقات مختلفة 16 

 7,841,700   مجموع الوظيفة رقم 412 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

  :  العمل 1

 النقابات 821   :  الوظيفة

 البند

 525,000  التحويالت 14 

 525,000   مجموع الوظيفة رقم 821 



 بيان التبويب

 :  

 :  

مالنفقات المقدرة لعا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

  :  العمل 1

 برامج تعليمية للراشدين 951   :  الوظيفة

 البند

 800,000  التحويالت 14 

 800,000   مجموع الوظيفة رقم 951 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بابال  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

  :  العمل 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 190,000  منافع اجتماعية 15 

 190,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 9,356,700 



 بيان التبويب

 :  

 :  

قدرة لعامالنفقات الم  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

العمل -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  226   :  

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 369,604,000  التحويالت 14 

 369,604,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

العمل -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  226   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 34,191,000  التحويالت 14 

 34,191,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 226 403,795,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 16 وزارة العمل

1 

 2017 

العمل -المؤسسة الوطنية لالستخدام  227   :  

 العمالة 412   :  الوظيفة

 البند

 2,700,000  التحويالت 14 

 2,700,000   مجموع الوظيفة رقم 412 

 مجموع الفصل رقم 227 2,700,000 

 415,851,700  16 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

  :  االعالم 1

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر 851   :  الوظيفة

 البند

 1,068,900  مواد استهالكية 11 

 2,121,000  خدمات استهالكية 12 

 7,928,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,035,000  التحويالت 14 

 570,000  نفقات مختلفة 16 

ع الوظيفة رقممجمو 851     12,723,400 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

  :  االعالم 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 325,000  منافع اجتماعية 15 

وظيفة رقممجموع ال 1041     325,000 

 مجموع الفصل رقم 1 13,048,400 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

  :  مديرية االذاعة 2

 اللوازم, االدارة والتنظيم 841   :  الوظيفة

 البند

 65,000  التحويالت 14 

 65,000   مجموع الوظيفة رقم 841 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

  :  مديرية االذاعة 2

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون 852   :  الوظيفة

 البند

 846,000  مواد استهالكية 11 

 1,378,000  خدمات استهالكية 12 

 3,769,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 150,000  التحويالت 14 

 61,000  نفقات مختلفة 16 

 6,204,000   مجموع الوظيفة رقم 852 



 بيان التبويب

 :  

 :  

درة لعامالنفقات المق  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

  :  مديرية االذاعة 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 172,000  منافع اجتماعية 15 

 172,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 6,441,000 



التبويب بيان  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

االعالم -تلفزيون لبنان  229   :  

 تمويل الخدمات 853   :  الوظيفة

 البند

 20,000,000  التحويالت 14 

 20,000,000   مجموع الوظيفة رقم 853 

موع الفصل رقممج 229 20,000,000   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 17 وزارة االعالم

1 

 2017 

االعالم -المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع  230   :  

ذاعة والتلفزيون والنشراالدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإل 851   :  الوظيفة  

 البند

 2,000,000  التحويالت 14 

 2,000,000   مجموع الوظيفة رقم 851 

 مجموع الفصل رقم 230 2,000,000 

 41,489,400  17 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

الولالجزء ا  

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 2

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه 430   :  الوظيفة

 البند

 782,800  مواد استهالكية 11 

 435,000  خدمات استهالكية 12 

 3,109,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 22,000  التحويالت 14 

 307,000  نفقات مختلفة 16 

 4,656,300   مجموع الوظيفة رقم 430 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

ية والكهربائيةالمديرية العامة للموارد المائ 2   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 120,000  منافع اجتماعية 15 

 120,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 4,776,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

لالجزء االو  

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالستثمار 3

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 264,800  مواد استهالكية 11 

 173,500  خدمات استهالكية 12 

 1,889,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 6,015,000  التحويالت 14 

 162,000  نفقات مختلفة 16 

 8,504,300   مجموع الوظيفة رقم 631 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالستثمار 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 61,000  منافع اجتماعية 15 

 61,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لالستثمار 3

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 4,500  منافع اجتماعية 15 

 4,500   مجموع الوظيفة رقم 1091 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

لمديرية العامة لالستثمارا 3   :  

 المصادر الجديدة للكهرباء 4352   :  الوظيفة

 البند

 2,008,000  التحويالت 14 

 2,008,000   مجموع الوظيفة رقم 4352 

 مجموع الفصل رقم 3 10,577,800 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
ف الليراتبآال  

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للنفط 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 9,000  منافع اجتماعية 15 

 9,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 18 وزارة الطاقة والمياه

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للنفط 4

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي 4321   :  الوظيفة

 البند

 112,400  مواد استهالكية 11 

 385,000  خدمات استهالكية 12 

 569,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 25,000,000  التحويالت 14 

 23,000  نفقات مختلفة 16 

 26,089,400   مجموع الوظيفة رقم 4321 

 مجموع الفصل رقم 4 26,098,400 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

هوزارة الطاقة والميا  18 

1 

 2017 

المديرية العامة للنفط -هيئة ادارة قطاع البترول  206   :  

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي 4321   :  الوظيفة

 البند

 10,000,000  التحويالت 14 

 10,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4321 

 مجموع الفصل رقم 206 10,000,000 

 51,452,500  18 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 19 وزارة السياحة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون السياحية 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 82,000  منافع اجتماعية 15 

 82,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 19 وزارة السياحة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون السياحية 1

 ادارة وتنمية القطاع 4731   :  الوظيفة

 البند

الكيةمواد استه 11    392,400 

 13,262,000  خدمات استهالكية 12 

 4,517,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 195,000  التحويالت 14 

 1,398,000  نفقات مختلفة 16 

 19,764,900   مجموع الوظيفة رقم 4731 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 19 وزارة السياحة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون السياحية 1

 المكاتب السياحية والحمالت االعالنية 4732   :  الوظيفة

 البند

 5,750,000  التحويالت 14 

 5,750,000   مجموع الوظيفة رقم 4732 

 مجموع الفصل رقم 1 25,596,900 

وع الباب  رقممجم  19  25,596,900 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 80,000  التحويالت 14 

 80,000   مجموع الوظيفة رقم 810 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

نظيماللوازم, االدارة والت 841   :  الوظيفة  

 البند

 507,200  مواد استهالكية 11 

 2,161,000  خدمات استهالكية 12 

 1,545,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 5,000  التحويالت 14 

 484,000  نفقات مختلفة 16 

 4,702,700   مجموع الوظيفة رقم 841 



 بيان التبويب

 :  

 :  

لمقدرة لعامالنفقات ا  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم 842   :  الوظيفة

 البند

 4,690,000  التحويالت 14 

 4,690,000   مجموع الوظيفة رقم 842 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

 بحوث وتنمية خاصة بالطوائف,الثقافة والترفيه 860   :  الوظيفة

 البند

 700,000  التحويالت 14 

 700,000   مجموع الوظيفة رقم 860 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 60,000  منافع اجتماعية 15 

 60,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 10,232,700 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لآلثار 3

التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم تشغيل 842   :  الوظيفة .... 

 البند

 516,600  مواد استهالكية 11 

 242,000  خدمات استهالكية 12 

 4,145,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 5,000  التحويالت 14 

 152,000  نفقات مختلفة 16 

 5,060,600   مجموع الوظيفة رقم 842 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة لآلثار 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 60,000  منافع اجتماعية 15 

 60,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 3 5,120,600 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 20 وزارة الثقافة

1 

 2017 

المديرية العامة للثقافة -المعهد الوطني العالي للموسيقى  231   :  

ل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالمتشغي 842   :  الوظيفة .... 

 البند

 17,175,000  التحويالت 14 

 17,175,000   مجموع الوظيفة رقم 842 

 مجموع الفصل رقم 231 17,175,000 

 32,528,300  20 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 21 وزارة البيئة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للبيئة 1

 ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة 551   :  الوظيفة

 البند

 3,041,000  التحويالت 14 

 3,041,000   مجموع الوظيفة رقم 551 



 بيان التبويب

 :  

 :  

قات المقدرة لعامالنف  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 21 وزارة البيئة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للبيئة 1

 االدارة, التنظيم والتنفيذ 561   :  الوظيفة

 البند

 326,400  مواد استهالكية 11 

 1,075,000  خدمات استهالكية 12 

قاتهاالمخصصات والرواتب واالجور وملح 13    2,624,500 

 2,552,000  التحويالت 14 

 87,000  نفقات مختلفة 16 

 6,664,900   مجموع الوظيفة رقم 561 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 21 وزارة البيئة

1 

 2017 

يئةالمديرية العامة للب 1   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 65,000  منافع اجتماعية 15 

 65,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 9,770,900 

 9,770,900  21 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليراتبآالف   

 الجزء االول

 22 وزارة المهجرين

1 

 2017 

  :  الجهاز التنفيذي 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 150,000  منافع اجتماعية 15 

 150,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
ف الليراتبآال  

 الجزء االول

 22 وزارة المهجرين

1 

 2017 

  :  الجهاز التنفيذي 1

 المهجرين 1072   :  الوظيفة

 البند

 271,850  مواد استهالكية 11 

 1,196,000  خدمات استهالكية 12 

 3,961,827  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 1,300,000  التحويالت 14 

 41,000  نفقات مختلفة 16 

 6,770,677   مجموع الوظيفة رقم 1072 

 مجموع الفصل رقم 1 6,920,677 

 6,920,677  22 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 23 وزارة الشباب و الرياضة

1 

 2017 

ة العامة للشباب و الرياضةالمديري 1   :  

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل 831   :  الوظيفة

 البند

 542,800  مواد استهالكية 11 

 765,000  خدمات استهالكية 12 

 1,229,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 5,650,000  التحويالت 14 

 495,000  نفقات مختلفة 16 

لوظيفة رقممجموع ا 831     8,682,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 23 وزارة الشباب و الرياضة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشباب و الرياضة 1

 االنشاءات الرياضية والترفيهية 832   :  الوظيفة

دالبن  

 4,000,000  التحويالت 14 

 4,000,000   مجموع الوظيفة رقم 832 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 23 وزارة الشباب و الرياضة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشباب و الرياضة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 45,000  منافع اجتماعية 15 

 45,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 12,727,300 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 23 وزارة الشباب و الرياضة

1 

 2017 

المديرية العامة للشباب و الرياضة -المدينة الرياضية  232   :  

 االنشاءات الرياضية والترفيهية 832   :  الوظيفة

 البند

 1,310,000  التحويالت 14 

 1,310,000   مجموع الوظيفة رقم 832 

 مجموع الفصل رقم 232 1,310,000 

 14,037,300  23 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 االعمال الحرفية 474   :  الوظيفة

 البند

 1,250,000  التحويالت 14 

ع الوظيفة رقممجمو 474     1,250,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 خدمات االستشفاء المتخصصة 733   :  الوظيفة

دالبن  

 500,000  التحويالت 14 

 500,000   مجموع الوظيفة رقم 733 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة 745   :  الوظيفة

 البند

 100,000  التحويالت 14 

 100,000   مجموع الوظيفة رقم 745 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

مة للشؤون االجتماعيةالمديرية العا 1   :  

 برامج تعليمية للراشدين 951   :  الوظيفة

 البند

 230,000  التحويالت 14 

 230,000   مجموع الوظيفة رقم 951 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

عيةوزارة الشؤون االجتما  24 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 المرض 1011   :  الوظيفة

 البند

 170,000  التحويالت 14 

 170,000   مجموع الوظيفة رقم 1011 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

الشؤون االجتماعية وزارة  24 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 العجز 1012   :  الوظيفة

 البند

 7,400,000  التحويالت 14 

 7,400,000   مجموع الوظيفة رقم 1012 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
تبآالف الليرا  

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 الحماية االجتماعية 1021   :  الوظيفة

 البند

 2,144,000  مواد استهالكية 11 

 493,000  خدمات استهالكية 12 

 4,659,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

فةنفقات مختل 16    66,000 

 7,362,500   مجموع الوظيفة رقم 1021 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

عائلية تقديمات 1041   :  الوظيفة  

 البند

 6,000,000  التحويالت 14 

 115,000  منافع اجتماعية 15 

 6,115,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

ة العامة للشؤون االجتماعيةالمديري 1   :  

 تقديمات عينية 1042   :  الوظيفة

 البند

 450,000  التحويالت 14 

 450,000   مجموع الوظيفة رقم 1042 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

يةوزارة الشؤون االجتماع  24 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 مساعدات لالطفال والشباب 1046   :  الوظيفة

 البند

 800,000  التحويالت 14 

 800,000   مجموع الوظيفة رقم 1046 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 حماية اجتماعية 1071   :  الوظيفة

 البند

 10,150,000  التحويالت 14 

 10,150,000   مجموع الوظيفة رقم 1071 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

جزءال  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية 1081   :  الوظيفة

 البند

 1,120,000  التحويالت 14 

 1,120,000   مجموع الوظيفة رقم 1081 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 190,850,000  التحويالت 14 

 190,850,000   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 1 226,497,500 

 226,497,500  24 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 25 وزارة الصناعة

1 

 2017 

رية العامة للصناعةالمدي 1   :  

 بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة 484   :  الوظيفة

 البند

 1,200,000  التحويالت 14 

 1,200,000   مجموع الوظيفة رقم 484 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 25 وزارة الصناعة

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للصناعة 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 68,000  منافع اجتماعية 15 

 68,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

لصناعةوزارة ا  25 

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للصناعة 1

 ادارة القطاع 4421   :  الوظيفة

 البند

 468,000  مواد استهالكية 11 

 932,500  خدمات استهالكية 12 

 3,174,500  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 450,000  التحويالت 14 

 363,000  نفقات مختلفة 16 

وظيفة رقممجموع ال 4421     5,388,000 

 مجموع الفصل رقم 1 6,656,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 25 وزارة الصناعة

1 

 2017 

المديرية العامة للصناعة -مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية  233   :  

 ادارة القطاع 4421   :  الوظيفة

 البند

 1,100,000  التحويالت 14 

 1,100,000   مجموع الوظيفة رقم 4421 

 مجموع الفصل رقم 233 1,100,000 

 7,756,000  25 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 26 النفقات المشتركة

1 

 2017 

  :  الديون المتوجبة االداء 1

 عمليات الدين العام 180   :  الوظيفة

 البند

 7,100,000,000  النفقات المالية 17 

 7,100,000,000   مجموع الوظيفة رقم 180 

 مجموع الفصل رقم 1 7,100,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 26 النفقات المشتركة

1 

 2017 

  :  معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 2

 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1023   :  الوظيفة

 البند

 2,250,000,000  منافع اجتماعية 15 

فة رقممجموع الوظي 1023     2,250,000,000 

 مجموع الفصل رقم 2 2,250,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 26 النفقات المشتركة

1 

 2017 

  :  دعم مؤسسة كهرباء لبنان 3

ة للكهرباءالمصادر التقليدي 4351   :  الوظيفة  

 البند

 2,100,000,000  التحويالت 14 

 2,100,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4351 

 مجموع الفصل رقم 3 2,100,000,000 

 11,450,000,000  26 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

ء االولالجز  

 27 احتياطي الموازنة

1 

 2017 

  :  احتياطي للنفقات المشتركة 1

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 1,000,000  خدمات استهالكية 12 

 14,000,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 146,000,000  منافع اجتماعية 15 

 75,000,000  نفقات مختلفة 16 

 236,000,000   مجموع الوظيفة رقم 190 

 مجموع الفصل رقم 1 236,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 27 احتياطي الموازنة

1 

 2017 

  :  احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية 2

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 1,152,042,437  النفقات الطارئة واالستثنائية 18 

 1,152,042,437   مجموع الوظيفة رقم 190 

 مجموع الفصل رقم 2 1,152,042,437 

 1,388,042,437  27 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 1 رئاسة الجمهورية

2 

 2017 

  :  رئاسة الجمهورية 1

 رئاسة الجمهورية 111   :  الوظيفة

 البند

 1,815,000  تجهيزات 226 

 3,803,800  صيانة 228 

 5,618,800   مجموع الوظيفة رقم 111 

جموع الفصل رقمم 1 5,618,800   

 5,618,800  1 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 2 مجلس النواب

2 

 2017 

  :  مجلس النواب 1

 مجلس النواب 113   :  الوظيفة

 البند

 2,512,500  تجهيزات 226 

 1,750,000  صيانة 228 

 4,262,500   مجموع الوظيفة رقم 113 

 مجموع الفصل رقم 1 4,262,500 

 4,262,500  2 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

راءرئاسة مجلس الوز  3 

2 

 2017 

  :  رئاسة مجلس الوزراء 1

 رئاسة مجلس الوزراء 112   :  الوظيفة

 البند

 1,415,000  تجهيزات 226 

 3,450,000  صيانة 228 

 4,865,000   مجموع الوظيفة رقم 112 

 مجموع الفصل رقم 1 4,865,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  ديوان المحاسبة 2

 ديوان المحاسبة 115   :  الوظيفة

 البند

 71,250  تجهيزات 226 

 30,000  صيانة 228 

 101,250   مجموع الوظيفة رقم 115 

 مجموع الفصل رقم 2 101,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  مجلس الخدمة المدنية 3

 وظيفة عامة 141   :  الوظيفة

 البند

 88,500  تجهيزات 226 

 25,000  صيانة 228 

 113,500   مجموع الوظيفة رقم 141 

 مجموع الفصل رقم 3 113,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  التفتيش المركزي 4

 مراقبة إدارية 142   :  الوظيفة

 البند

 87,750  تجهيزات 226 

 27,000  صيانة 228 

 114,750   مجموع الوظيفة رقم 142 

 مجموع الفصل رقم 4 114,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  دوائر االفتاء 5

دارة واللوازم والدعم الخاصة باألدياناإل 810   :  الوظيفة  

 البند

 36,040  تجهيزات 226 

 38,000  صيانة 228 

 74,040   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 5 74,040 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  المحاكم الشرعية السنية 6

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 48,750  تجهيزات 226 

 31,000  صيانة 228 

 79,750   مجموع الوظيفة رقم 337 

 مجموع الفصل رقم 6 79,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

عامالنفقات المقدرة ل  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  المجلس االسالمي الشيعي االعلى 7

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 21,750  تجهيزات 226 

 14,000  صيانة 228 

 35,750   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 7 35,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  االفتاء الجعفري 8

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 15,000  تجهيزات 226 

 3,000  صيانة 228 

 18,000   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 8 18,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

ة الجعفريةالمحاكم الشرعي 9   :  

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 82,500  تجهيزات 226 

 42,000  صيانة 228 

 124,500   مجموع الوظيفة رقم 337 

 مجموع الفصل رقم 9 124,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( ء الثاني )أالجز  

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز 10

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 9,750  تجهيزات 226 

 4,000  صيانة 228 

 13,750   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 10 13,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  المحاكم المذهبية الدرزية 11

 المحاكم الدينية 337   :  الوظيفة

 البند

 33,750  تجهيزات 226 

 12,000  صيانة 228 

 45,750   مجموع الوظيفة رقم 337 

 مجموع الفصل رقم 11 45,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  المجلس االسالمي العلوي 12

واللوازم والدعم الخاصة باألديان اإلدارة 810   :  الوظيفة  

 البند

 6,948  تجهيزات 226 

 5,500  صيانة 228 

 12,448   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 12 12,448 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

مجلس الوزراءرئاسة   3 

2 

 2017 

  :  الهيئة العليا للتأديب 13

 مراقبة إدارية 142   :  الوظيفة

 البند

 24,750  تجهيزات 226 

 4,000  صيانة 228 

 28,750   مجموع الوظيفة رقم 142 

 مجموع الفصل رقم 13 28,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

ءالجز  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  ادارة االحصاء المركزي 14

 تخطيط واحصاء 122   :  الوظيفة

 البند

 99,750  تجهيزات 226 

 20,000  صيانة 228 

 1,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

قممجموع الوظيفة ر 122     1,119,750 

 مجموع الفصل رقم 14 1,119,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع 15

) 250   :  الوظيفة )غير مصنفة الدفاع  

 البند

 4,940  تجهيزات 226 

 4,940   مجموع الوظيفة رقم 250 

 مجموع الفصل رقم 15 4,940 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

المن الدولة المديرية العامه 16   :  

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة) 360   :  الوظيفة

 البند

 3,932,500  تجهيزات 226 

 300,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 515,000  صيانة 228 

 4,747,500   مجموع الوظيفة رقم 360 

 مجموع الفصل رقم 16 4,747,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز 17

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان 810   :  الوظيفة

 البند

 15,000  تجهيزات 226 

 10,000  صيانة 228 

 25,000   مجموع الوظيفة رقم 810 

 مجموع الفصل رقم 17 25,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

  :  نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 18

ةالوظيف  بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة 160   :  

 البند

 382,125  تجهيزات 226 

 225,000  صيانة 228 

 607,125   مجموع الوظيفة رقم 160 

 مجموع الفصل رقم 18 607,125 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( الثاني )أ الجزء  

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس الجنوب  201   :  

 حماية اجتماعية 1071   :  الوظيفة

 البند

 60,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 60,000,000   مجموع الوظيفة رقم 1071 

 مجموع الفصل رقم 201 60,000,000 



تبويببيان ال  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس اإلنماء و اإلعمار  202   :  

 ادارة وتنمية المشاريع 4751   :  الوظيفة

 البند

 656,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

جموع الوظيفة رقمم 4751     656,000,000 

 مجموع الفصل رقم 202 656,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان  209   :  

 الشؤون االقتصادية 121   :  الوظيفة

 البند

 82,601,847  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 82,601,847   مجموع الوظيفة رقم 121 

 مجموع الفصل رقم 209 82,601,847 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

لجزءا  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 3 رئاسة مجلس الوزراء

2 

 2017 

رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا لإلغاثة  211   :  

 حماية اجتماعية غير مصنفة 1091   :  الوظيفة

 البند

 66,087,781  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 66,087,781   مجموع الوظيفة رقم 1091 

 مجموع الفصل رقم 211 66,087,781 

 876,821,181  3 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 4 المجلس الدستوري

2 

 2017 

  :  المجلس الدستوري 1

ريالمجلس الدستو 114   :  الوظيفة  

 البند

 1,125  تجهيزات 226 

 36,500  صيانة 228 

 37,625   مجموع الوظيفة رقم 114 

 مجموع الفصل رقم 1 37,625 

 37,625  4 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

دلوزارة الع  5 

2 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 العدل 330   :  الوظيفة

 البند

 318,750  تجهيزات 226 

 158,000  صيانة 228 

 476,750   مجموع الوظيفة رقم 330 

 مجموع الفصل رقم 1 476,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
الليراتبآالف   

 الجزء الثاني )أ)

 5 وزارة العدل

2 

 2017 

  :  المحاكم العدلية 2

 المحاكم االدارية والمدنية 335   :  الوظيفة

 البند

 1,068,750  تجهيزات 226 

 25,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 450,000  صيانة 228 

 1,543,750   مجموع الوظيفة رقم 335 

قممجموع الفصل ر 2 1,543,750   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 5 وزارة العدل

2 

 2017 

  :  مجلس شورى الدولة 3

 مجلس شورى الدولة 332   :  الوظيفة

 البند

 123,000  تجهيزات 226 

 19,000  صيانة 228 

وظيفة رقممجموع ال 332     142,000 

 مجموع الفصل رقم 3 142,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 5 وزارة العدل

2 

 2017 

  :  محكمة التمييز 4

 المحاكم االدارية والمدنية 335   :  الوظيفة

 البند

 53,250  تجهيزات 226 

 53,250   مجموع الوظيفة رقم 335 

 مجموع الفصل رقم 4 53,250 

 2,215,750  5 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

2 

 2017 

  :  االدارة المركزية 1

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 453,750  تجهيزات 226 

 240,000  صيانة 228 

 693,750   مجموع الوظيفة رقم 130 

 مجموع الفصل رقم 1 693,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
يراتبآالف الل  

 الجزء الثاني )أ)

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

2 

 2017 

  :  البعثات في الخارج 2

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 1,500,000  تجهيزات 226 

 5,500,000  صيانة 228 

 7,000,000   مجموع الوظيفة رقم 130 

 مجموع الفصل رقم 2 7,000,000 



يان التبويبب  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 6 وزارة الخارجية و المغتربين

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للمغتربين 3

 الشؤون الخارجية 130   :  الوظيفة

 البند

 93,000  تجهيزات 226 

 20,000  صيانة 228 

رقم مجموع الوظيفة 130     113,000 

 مجموع الفصل رقم 3 113,000 

 7,806,750  6 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

لوظيفةا  خدمات الشرطة 310   :  

 البند

 438,750  تجهيزات 226 

 550,500  صيانة 228 

 989,250   مجموع الوظيفة رقم 310 

 مجموع الفصل رقم 1 989,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

الداخلية و البلديات وزارة  7 

2 

 2017 

  :  الدوائر االدارية )المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين) 2

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة) 360   :  الوظيفة

 البند

 18,750  تجهيزات 226 

 43,000  صيانة 228 

 61,750   مجموع الوظيفة رقم 360 

 مجموع الفصل رقم 2 61,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 تشغيل خدمات الشرطة 312   :  الوظيفة

 البند

 1,000,000  ابنية 222 

اتتجهيز 226    49,200,000 

 8,100,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 14,555,000  صيانة 228 

 500,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 73,355,000   مجموع الوظيفة رقم 312 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
ليراتبآالف ال  

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  قوى األمن الداخلي و السجون 3

 ادارة تأديبية 341   :  الوظيفة

 البند

 2,100,000  تجهيزات 226 

 3,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 2,685,000  صيانة 228 

 7,785,000   مجموع الوظيفة رقم 341 

 مجموع الفصل رقم 3 81,140,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  األمن العام 4

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة) 360   :  الوظيفة

 البند

 25,720,000  تجهيزات 226 

 1,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 3,290,000  صيانة 228 

 30,510,000   مجموع الوظيفة رقم 360 

 مجموع الفصل رقم 4 30,510,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( اني )أالجزء الث  

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  المديرية العامة لألحوال الشخصية 5

 األحوال الشخصية 172   :  الوظيفة

 البند

 129,000  تجهيزات 226 

 1,215,000  صيانة 228 

 1,344,000   مجموع الوظيفة رقم 172 

 مجموع الفصل رقم 5 1,344,000 



التبويببيان   

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية 7

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 15,000  تجهيزات 226 

 12,500  صيانة 228 

 27,500   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 7 27,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة بيروت 8

لمناطقإدارة شؤون ا 116   :  الوظيفة  

 البند

 6,740  تجهيزات 226 

 1,000  صيانة 228 

 7,740   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 8 7,740 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة جبل لبنان 9

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 21,562  تجهيزات 226 

 12,000  صيانة 228 

 33,562   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 9 33,562 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
يراتبآالف الل  

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة الشمال 10

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 28,500  تجهيزات 226 

 6,000  صيانة 228 

 34,500   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 10 34,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة البقاع 11

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 17,250  تجهيزات 226 

 2,000  صيانة 228 

 19,250   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 11 19,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة الجنوب 12

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 29,250  تجهيزات 226 

 13,000  صيانة 228 

 42,250   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 12 42,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة النبطية 13

ةالوظيف  إدارة شؤون المناطق 116   :  

 البند

 19,875  تجهيزات 226 

 19,875   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 13 19,875 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة بعلبك الهرمل 14

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 23,375  تجهيزات 226 

 2,000  صيانة 228 

 25,375   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 14 25,375 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

فصلال  
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 7 وزارة الداخلية و البلديات

2 

 2017 

  :  محافظة عكار 15

 إدارة شؤون المناطق 116   :  الوظيفة

 البند

 26,250  تجهيزات 226 

 5,000  صيانة 228 

 31,250   مجموع الوظيفة رقم 116 

 مجموع الفصل رقم 15 31,250 

 114,286,302  7 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 8 وزارة المالية

2 

 2017 

  :  مديرية الماليه العامة 2

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 11,910,000  تجهيزات 226 

 4,500,000  صيانة 228 

 16,410,000   مجموع الوظيفة رقم 123 

 مجموع الفصل رقم 2 16,410,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 8 وزارة المالية

2 

 2017 

  :  ادارة الجمارك 3

 الشؤون الجمركية 125   :  الوظيفة

 البند

 3,783,750  تجهيزات 226 

 3,360,000  صيانة 228 

 7,143,750   مجموع الوظيفة رقم 125 

 مجموع الفصل رقم 3 7,143,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

زارة الماليةو  8 

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للشوؤن العقارية 4

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 6,607,500  تجهيزات 226 

 675,000  صيانة 228 

 1,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 8,282,500   مجموع الوظيفة رقم 123 

 مجموع الفصل رقم 4 8,282,500 

 31,836,250  8 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

2 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 النقل 450   :  الوظيفة

 البند

 48,750  تجهيزات 226 

 20,000  صيانة 228 

 68,750   مجموع الوظيفة رقم 450 

 مجموع الفصل رقم 1 68,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

لوزارة األشغال العامة والنق  9 

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية 2

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 125,000  اراضي 221 

 3,000,000  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات 223 

 1,507,500  تجهيزات 226 

 18,300,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 293,775,000  صيانة 228 

 2,100,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 318,807,500   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 2 318,807,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( ثاني )أالجزء ال  

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للتنظيم المدني 3

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة 661   :  الوظيفة

 البند

 78,750  تجهيزات 226 

 41,000  صيانة 228 

 1,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

رقم مجموع الوظيفة 661     1,119,750 

 مجموع الفصل رقم 3 1,119,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للطيران المدني 4

ؤون العامة المتعلقة بالنقل الجويالش 4541   :  الوظيفة  

 البند

 1,980,000  تجهيزات 226 

 1,920,000  صيانة 228 

 250,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 4,150,000   مجموع الوظيفة رقم 4541 

 مجموع الفصل رقم 4 4,150,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

المقدرة لعام النفقات  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للنقل البري و البحري 5

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري 4521   :  الوظيفة

 البند

 467,250  تجهيزات 226 

 1,625,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 255,000  صيانة 228 

 1,165,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 3,512,250   مجموع الوظيفة رقم 4521 

 مجموع الفصل رقم 5 3,512,250 

 327,658,250  9 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  االدارة المركزية والغرفة العسكرية 1

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 37,500  تجهيزات 226 

 71,000  صيانة 228 

 108,500   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 1 108,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  الجيش 2

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 40,918,750  تجهيزات 226 

 25,650,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 25,170,000  صيانة 228 

 140,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 91,878,750   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 2 91,878,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( أالجزء الثاني )  

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  المحاكم العسكرية 3

 المحاكم الخاصة 336   :  الوظيفة

 البند

 21,380  تجهيزات 226 

 13,000  صيانة 228 

 34,380   مجموع الوظيفة رقم 336 

 مجموع الفصل رقم 3 34,380 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  المديرية العامة لالدارة 4

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 140,250  تجهيزات 226 

 335,000  صيانة 228 

 475,250   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 4 475,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  المفتشية العامة 5

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 24,750  تجهيزات 226 

 30,000  صيانة 228 

لوظيفة رقممجموع ا 210     54,750 

 مجموع الفصل رقم 5 54,750 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 10 وزارة الدفاع الوطني

2 

 2017 

  :  المجلس العسكري 6

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

جهيزاتت 226    11,250 

 7,500  صيانة 228 

 18,750   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 6 18,750 

 92,570,380  10 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

عليم العاليوزارة التربية و الت  11 

2 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 30,000  تجهيزات 226 

 15,000  صيانة 228 

 45,000   مجموع الوظيفة رقم 981 

 مجموع الفصل رقم 1 45,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للتربية 2

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 97,500  تجهيزات 226 

 3,080,000  صيانة 228 

 3,177,500   مجموع الوظيفة رقم 981 

الفصل رقم مجموع 2 3,177,500   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

2 

 2017 

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية  3   :  

 التعليم األساسي 912   :  الوظيفة

 البند

 2,625,000  تجهيزات 226 

 700,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 3,325,000   مجموع الوظيفة رقم 912 

 مجموع الفصل رقم 3 3,325,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

ليم العاليوزارة التربية و التع  11 

2 

 2017 

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية -المديرية العامة للتربية  4   :  

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية 922   :  الوظيفة

 البند

 862,500  تجهيزات 226 

 200,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,062,500   مجموع الوظيفة رقم 922 

 مجموع الفصل رقم 4 1,062,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعليم العالي 5

 التعليم الجامعي 941   :  الوظيفة

 البند

هيزاتتج 226    30,000 

 80,000  صيانة 228 

 110,000   مجموع الوظيفة رقم 941 

 مجموع الفصل رقم 5 110,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

2 

 2017 

رية العامة للتعليم المهني والتقنيالمدي 6   :  

 التعليم الثانوي المهني والتقني  923   :  الوظيفة

 البند

 647,500  تجهيزات 226 

 380,000  صيانة 228 

 1,027,500   مجموع الوظيفة رقم 923 

 مجموع الفصل رقم 6 1,027,500 

 8,747,500  11 مجموع الباب  رقم



ن التبويببيا  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 12 وزارة الصحة العامة

2 

 2017 

  :  مديرية الصحة العامة 1

 الصحة غير المصنفة 760   :  الوظيفة

 البند

 1,351,500  تجهيزات 226 

 410,000  صيانة 228 

 1,761,500   مجموع الوظيفة رقم 760 

 مجموع الفصل رقم 1 1,761,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 12 وزارة الصحة العامة

2 

 2017 

  :  المختبر المركزي للصحة العامة 2

 المختبرات 725   :  الوظيفة

 البند

 182,250  تجهيزات 226 

 25,000  صيانة 228 

 207,250   مجموع الوظيفة رقم 725 

 مجموع الفصل رقم 2 207,250 

 1,968,750  12 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

و التجارة وزارة االقتصاد  13 

2 

 2017 

  :  االقتصاد و التجارة 1

 االقتصاد العام 411   :  الوظيفة

 البند

 156,000  تجهيزات 226 

 110,000  صيانة 228 

 266,000   مجموع الوظيفة رقم 411 

 مجموع الفصل رقم 1 266,000 

 266,000  13 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 14 وزارة الزراعة

2 

 2017 

  :  المديرية االدارية المشتركة 1

 الشؤون والخدمات الزراعية 421   :  الوظيفة

 البند

 5,351,250  تجهيزات 226 

 1,102,000  صيانة 228 

الثابتة الماديةنفقات اخرى تتعلق باالصول  229    100,000 

 6,553,250   مجموع الوظيفة رقم 421 

 مجموع الفصل رقم 1 6,553,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 14 وزارة الزراعة

2 

 2017 

  :  الدوائر االدارية والفنية 2

 ادارة وتنمية قطاع االحراج 4221   :  الوظيفة

 البند

 4,680,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 4,680,000   مجموع الوظيفة رقم 4221 

 مجموع الفصل رقم 2 4,680,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( زء الثاني )أالج  

 14 وزارة الزراعة

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للتعاونيات 3

 تنمية القطاع الزراعي 4212   :  الوظيفة

 البند

 146,250  تجهيزات 226 

 30,000  صيانة 228 

 176,250   مجموع الوظيفة رقم 4212 

 مجموع الفصل رقم 3 176,250 

 11,409,500  14 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 15 وزارة االتصاالت

2 

 2017 

  :  البريد 1

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 12,000  تجهيزات 226 

 11,000  صيانة 228 

لوظيفة رقممجموع ا 461     23,000 

 مجموع الفصل رقم 1 23,000 

 23,000  15 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 16 وزارة العمل

2 

 2017 

  :  العمل 1

 العمالة 412   :  الوظيفة

 البند

 276,750  تجهيزات 226 

 96,000  صيانة 228 

 372,750   مجموع الوظيفة رقم 412 

 مجموع الفصل رقم 1 372,750 

 372,750  16 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

موزارة االعال  17 

2 

 2017 

  :  االعالم 1

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر 851   :  الوظيفة

 البند

 150,000  تجهيزات 226 

 115,000  صيانة 228 

 265,000   مجموع الوظيفة رقم 851 

 مجموع الفصل رقم 1 265,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

فقات المقدرة لعامالن  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 17 وزارة االعالم

2 

 2017 

  :  مديرية االذاعة 2

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون 852   :  الوظيفة

 البند

 3,071,250  تجهيزات 226 

 505,000  صيانة 228 

 3,576,250   مجموع الوظيفة رقم 852 

 مجموع الفصل رقم 2 3,576,250 

 3,841,250  17 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 2

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه 430   :  الوظيفة

 البند

 13,300,000  استمالكات لالنشاءات المائية 224 

 236,250  تجهيزات 226 

 5,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 3,040,000  صيانة 228 

 10,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

رقممجموع الوظيفة  430     31,576,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 2

 حماية البيئة غير مصنفة 562   :  الوظيفة

ندالب  

 31,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 31,000,000   مجموع الوظيفة رقم 562 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

والكهربائيةالمديرية العامة للموارد المائية  2   :  

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 76,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 76,000,000   مجموع الوظيفة رقم 631 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( اني )أالجزء الث  

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 2

 المصادر التقليدية للكهرباء 4351   :  الوظيفة

 البند

 15,800,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 15,800,000   مجموع الوظيفة رقم 4351 

 مجموع الفصل رقم 2 154,376,250 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

  :  المديرية العامة لالستثمار 3

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 52,500  تجهيزات 226 

 20,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 4,140,000  صيانة 228 

 60,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 4,272,500   مجموع الوظيفة رقم 631 

 مجموع الفصل رقم 3 4,272,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بالبا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 18 وزارة الطاقة والمياه

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للنفط 4

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي 4321   :  الوظيفة

 البند

 25,500  تجهيزات 226 

 19,000  صيانة 228 

 5,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 5,044,500   مجموع الوظيفة رقم 4321 

 مجموع الفصل رقم 4 5,044,500 

 163,693,250  18 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 19 وزارة السياحة

2 

 2017 

ية العامة للشؤون السياحيةالمدير 1   :  

 ادارة وتنمية القطاع 4731   :  الوظيفة

 البند

 69,375  تجهيزات 226 

 45,000  صيانة 228 

 114,375   مجموع الوظيفة رقم 4731 

 مجموع الفصل رقم 1 114,375 

 114,375  19 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

المقدرة لعامالنفقات   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 20 وزارة الثقافة

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للثقافة 2

 اللوازم, االدارة والتنظيم 841   :  الوظيفة

 البند

 97,500  تجهيزات 226 

 4,560,000  صيانة 228 

 4,657,500   مجموع الوظيفة رقم 841 

 مجموع الفصل رقم 2 4,657,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 20 وزارة الثقافة

2 

 2017 

  :  المديرية العامة لآلثار 3

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم 842   :  الوظيفة

 البند

 1,500,000  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات 223 

 105,000  تجهيزات 226 

 600,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 7,055,000  صيانة 228 

 50,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 9,310,000   مجموع الوظيفة رقم 842 

 مجموع الفصل رقم 3 9,310,000 

 13,967,500  20 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 21 وزارة البيئة

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للبيئة 1

يذاالدارة, التنظيم والتنف 561   :  الوظيفة  

 البند

 150,000  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات 223 

 129,750  تجهيزات 226 

 170,000  صيانة 228 

 800,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 1,249,750   مجموع الوظيفة رقم 561 

 مجموع الفصل رقم 1 1,249,750 

 1,249,750  21 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 22 وزارة المهجرين

2 

 2017 

  :  الجهاز التنفيذي 1

 المهجرين 1072   :  الوظيفة

 البند

 40,481  تجهيزات 226 

 80,000  صيانة 228 

ع الوظيفة رقممجمو 1072     120,481 

 مجموع الفصل رقم 1 120,481 

 120,481  22 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 23 وزارة الشباب و الرياضة

2 

 2017 

لرياضةالمديرية العامة للشباب و ا 1   :  

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل 831   :  الوظيفة

 البند

 86,250  تجهيزات 226 

 1,389,000  صيانة 228 

 1,475,250   مجموع الوظيفة رقم 831 

 مجموع الفصل رقم 1 1,475,250 

 1,475,250  23 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

المقدرة لعامالنفقات   

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 24 وزارة الشؤون االجتماعية

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للشؤون االجتماعية 1

 الحماية االجتماعية 1021   :  الوظيفة

 البند

 82,500  تجهيزات 226 

 99,000  صيانة 228 

 181,500   مجموع الوظيفة رقم 1021 

 مجموع الفصل رقم 1 181,500 

 181,500  24 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 25 وزارة الصناعة

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للصناعة 1

 ادارة القطاع 4421   :  الوظيفة

 البند

 135,000  تجهيزات 226 

 78,000  صيانة 228 

 213,000   مجموع الوظيفة رقم 4421 

 مجموع الفصل رقم 1 213,000 

 213,000  25 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

مجلس الوزراء رئاسة  3 

3 

 2017 

  :  المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق 100

 ادارة وتنمية المشاريع 4751   :  الوظيفة

 البند

 70,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 70,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4751 

 مجموع الفصل رقم 100 70,000,000 

قممجموع الباب  ر  3  70,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 8 وزارة المالية

3 

 2017 

  :  اعمال التحديد و التحرير و الكيل و المسح ووضع الخرائط النهائية في جميع االراضي اللبنانية 100

فةالوظي  االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة 661   :  

 البند

 5,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 5,000,000   مجموع الوظيفة رقم 661 

 مجموع الفصل رقم 100 5,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

صلالف  
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 8 وزارة المالية

3 

 2017 

  :  انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت 101

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 3,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 3,500,000   مجموع الوظيفة رقم 123 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 8 وزارة المالية

3 

 2017 

  :  انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت 101

لجمركيةالشؤون ا 125   :  الوظيفة  

 البند

 1,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,000,000   مجموع الوظيفة رقم 125 

 مجموع الفصل رقم 101 4,500,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 8 وزارة المالية

3 

 2017 

  :  تسديد ديون وتعويضات االستمالكات 102

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 47,000,000  استمالكات لالنشاءات المائية 224 

 47,000,000   مجموع الوظيفة رقم 631 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بالبا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 8 وزارة المالية

3 

 2017 

  :  تسديد ديون وتعويضات االستمالكات 102

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 62,000,000  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات 223 

 62,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 102 109,000,000 

 118,500,000  8 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

  :  اعمال الضم والفرز 106

مرافق المجتمع غير المصنفةاالسكان و 661   :  الوظيفة  

 البند

 10,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 10,000,000   مجموع الوظيفة رقم 661 

 مجموع الفصل رقم 106 10,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

  :  مشروع انشاءات مرافئ الصيد و النزهة 122

 ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري 4231   :  الوظيفة

 البند

 16,567,874  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 16,567,874   مجموع الوظيفة رقم 4231 

ممجموع الفصل رق 122 16,567,874   



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

صيدا -توسيع وتأهيل طريق السلطانية  128   :  

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

ذانشاءات قيد التنفي 227    5,000,000 

 5,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 128 5,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

لوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحريمشروع انشاء معهد الع 129   :  

 بحوث وتنمية متعلقة بالنقل 485   :  الوظيفة

 البند

 13,250,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,500,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 14,750,000   مجموع الوظيفة رقم 485 

 مجموع الفصل رقم 129 14,750,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

  :  مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه 130

يط الموانىء والمرافىءبناء وتخط 4522   :  الوظيفة  

 البند

 8,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 9,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4522 

 مجموع الفصل رقم 130 9,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

زءالج  

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

بما فيه األستمالك-البترون-تنفيذ طريق القديسين جبيل 132   :  

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 5,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 5,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 132 5,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

بما فيه األستمالك-مرجعيون-استكمال تنفيذ طريق كفررمان 134   :  

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 9,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 9,500,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 134 9,500,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

لعامة والنقلوزارة األشغال ا  9 

3 

 2017 

الحدود الشمالية -الحدود الشمالية, قسم البداوي  -استكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس  135   :  

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 5,000,000  صيانة 228 

 5,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 135 5,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 9 وزارة األشغال العامة والنقل

3 

 2017 

القاع -رأس بعلبك  -استكمال وتأهيل طريق التوفيقية  136   :  

 أشغال الطرق 4512   :  الوظيفة

 البند

 5,000,000  صيانة 228 

 5,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4512 

 مجموع الفصل رقم 136 5,000,000 

 79,817,874  9 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 10 وزارة الدفاع الوطني

3 

 2017 

  :  تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش 111

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 219,490,000  تجهيزات 226 

 67,840,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 49,730,000  صيانة 228 

 337,060,000   مجموع الوظيفة رقم 210 

 مجموع الفصل رقم 111 337,060,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 10 وزارة الدفاع الوطني

3 

 2017 

  :  إزالة القنابل العنقودية 112

 الدفاع العسكري 210   :  الوظيفة

 البند

 5,000,000  صيانة 228 

قممجموع الوظيفة ر 210     5,000,000 

 مجموع الفصل رقم 112 5,000,000 

 342,060,000  10 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

3 

 2017 

ت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العاليانشاء نظام اتصاال 118   :  

 تعليم غير مصنف 981   :  الوظيفة

 البند

 3,500,000  تجهيزات 226 

 500,000  صيانة 228 

 4,000,000   مجموع الوظيفة رقم 981 

 مجموع الفصل رقم 118 4,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

3 

 2017 

  :  انشاء وتجهيز ابنية مدرسية 119

 التعليم األساسي 912   :  الوظيفة

 البند

 1,012,500  تجهيزات 226 

 2,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 950,000  صيانة 228 

 387,500  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 4,850,000   مجموع الوظيفة رقم 912 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

يم العاليوزارة التربية و التعل  11 

3 

 2017 

  :  انشاء وتجهيز ابنية مدرسية 119

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية 922   :  الوظيفة

 البند

 310,000  تجهيزات 226 

 1,350,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 310,000  صيانة 228 

 180,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

موع الوظيفة رقممج 922     2,150,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

3 

 2017 

  :  انشاء وتجهيز ابنية مدرسية 119

ني والتقنيالتعليم الثانوي المه  923   :  الوظيفة  

 البند

 700,000  تجهيزات 226 

 1,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 600,000  صيانة 228 

 200,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 3,000,000   مجموع الوظيفة رقم 923 

 مجموع الفصل رقم 119 10,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 11 وزارة التربية و التعليم العالي

3 

 2017 

  :  تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث 122

 التعليم الجامعي 941   :  الوظيفة

 البند

 15,000,000  صيانة 228 

لوظيفة رقممجموع ا 941     15,000,000 

 مجموع الفصل رقم 122 15,000,000 

 29,000,000  11 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 14 وزارة الزراعة

3 

 2017 

ض نهر الليطاني من النبع الى المصبمعالجة التلوث في منطقة حو 100   :  

 الشؤون والخدمات الزراعية 421   :  الوظيفة

 البند

 200,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 200,000   مجموع الوظيفة رقم 421 

 مجموع الفصل رقم 100 200,000 

 200,000  14 مجموع الباب  رقم



يان التبويبب  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 18 وزارة الطاقة والمياه

3 

 2017 

  :  مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق 105

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 56,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 56,000,000   مجموع الوظيفة رقم 631 

 مجموع الفصل رقم 105 56,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 18 وزارة الطاقة والمياه

3 

 2017 

  :  مشاريع التجهيز الكهربائي 108

 المصادر التقليدية للكهرباء 4351   :  الوظيفة

 البند

 12,000,000  تجهيزات 226 

 12,000,000   مجموع الوظيفة رقم 4351 

 مجموع الفصل رقم 108 12,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( اني )بالجزء الث  

 18 وزارة الطاقة والمياه

3 

 2017 

  :  مشاريع مياه الري 109

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 3,550,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 3,550,000   مجموع الوظيفة رقم 631 

 مجموع الفصل رقم 109 3,550,000 



تبويببيان ال  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 18 وزارة الطاقة والمياه

3 

 2017 

المديرية العامة للموارد المائية -معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب  113   :  

تثمار والتخطيطاالدارة , البناء ,االس 631   :  الوظيفة  

 البند

 92,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 8,000,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 100,000,000   مجموع الوظيفة رقم 631 

 مجموع الفصل رقم 113 100,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 18 وزارة الطاقة والمياه

3 

 2017 

المديرية العامة لالستثمار -معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب  114   :  

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط 631   :  الوظيفة

 البند

 400,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 400,000   مجموع الوظيفة رقم 631 

 مجموع الفصل رقم 114 400,000 

 171,950,000  18 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 21 وزارة البيئة

3 

 2017 

لوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصبمعالجة الت 103   :  

 حماية البيئة غير مصنفة 562   :  الوظيفة

 البند

 1,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,500,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 3,000,000   مجموع الوظيفة رقم 562 

ممجموع الفصل رق 103 3,000,000   

 3,000,000  21 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 25 وزارة الصناعة

3 

 2017 

  :  معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب 100

 بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة 484   :  الوظيفة

 البند

 200,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 200,000   مجموع الوظيفة رقم 484 

 مجموع الفصل رقم 100 200,000 

 200,000  25 مجموع الباب  رقم



44,000,000,00044,000,000,0000حاصالت بيع األوراق1

44,000,000,00044,000,000,0000

50,000,000,00050,000,000,0000إيرادات اللوتو اللبناني2

50,000,000,00050,000,000,0000

6,534,000,0006,534,000,0000إيرادات اليانصيب الفوري3

6,534,000,0006,534,000,0000

266,000,000266,000,0000إيرادات مختلفة4

266,000,000266,000,0000

015,000,000,00015,000,000,000وفر سنين سابقة غير محولة5

015,000,000,00015,000,000,000

100,800,000,000115,800,000,00015,000,000,000

100,800,000,000115,800,000,00015,000,000,000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2017موازنة العام 

5مجموع البند رقم 

108مجموع الباب رقم 

الواردات املقدرة

2016لعام 

الواردات املقدرة

2017للعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 108 مديرية اليانصيب الوطني

1 

 2017 

  :  مديرية اليانصيب الوطني 1

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 54,500  مواد استهالكية 11 

ات استهالكيةخدم 12    10,990,000 

 530,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 18,026,000  نفقات مختلفة 16 

 29,600,500   مجموع الوظيفة رقم 123 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

ليانصيب الوطنيمديرية ا  108 

1 

 2017 

  :  مديرية اليانصيب الوطني 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 20,000  منافع اجتماعية 15 

 20,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 29,620,500 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 108 مديرية اليانصيب الوطني

1 

 2017 

  :  التحويالت 2

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 83,000,000  التحويالت 14 

 83,000,000   مجموع الوظيفة رقم 190 

 مجموع الفصل رقم 2 83,000,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 108 مديرية اليانصيب الوطني

1 

 2017 

  :  احتياطي الموازنة 4

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 100,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 374,000  منافع اجتماعية 15 

 2,610,500  النفقات الطارئة واالستثنائية 18 

 3,084,500   مجموع الوظيفة رقم 190 

 مجموع الفصل رقم 4 3,084,500 

 115,705,000  108 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

( الثاني )أ الجزء  

 108 مديرية اليانصيب الوطني

2 

 2017 

  :  مديرية اليانصيب الوطني 1

 شؤون الموازنة والشؤون المالية 123   :  الوظيفة

 البند

 85,000  تجهيزات 226 

 10,000  صيانة 228 

 95,000   مجموع الوظيفة رقم 123 

 مجموع الفصل رقم 1 95,000 

 95,000  108 مجموع الباب  رقم



نقصانزيادة 

1,400,000-29,400,00028,000,000مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

600,000600,000إيرادات متفرقة2

إيرادات مرفأ بيروت3

30,000,00028,600,0000-1,400,000

رسوم القمح املستورد للغير1

رسوم الدقيق املستورد للغير2

رسوم السكر واملصنوعات السكرية3

رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية4

30,897,600-47,561,60016,664,000مساهمة من املوازنة العامة لتغطية العجز1

47,561,60016,664,000-30,897,600

مأخوذات لتغذية املوازنة1

77,561,60045,264,0000-32,297,600 مجموع قسم الواردات

32,297,600-2017-2016مجموع الفرق بين العامين 

مآخوذات من مال االحتياط: الفصل الرابع

مجموع الفصل الرابع

املديرية العامة للحبوب والشمندر : الفصل األول

السكري

مجموع الفصل األول

رسوم القمح الدقيق والسكر واملصنوعات: الفصل الثاني

                 السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية

مجموع الفصل الثاني

مساهمة من املوازنة العامة: الفصل الثالث

مجموع الفصل الثالث

واردات املوازنات امللحقة

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113  الباب 

2017موازنة العام 

(بآالف الليرات)

رقم

البند
بيان التبويب

الواردات املقدرة

2016للعام 

الواردات املقدرة

2017للعام 

الفرق 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
ف الليراتبآال  

 الجزء االول

 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

1 

 2017 

  :  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 1

 التوزيع والتجارة 471   :  الوظيفة

 البند

 41,362,400  مواد استهالكية 11 

 1,359,600  خدمات استهالكية 12 

اتهاالمخصصات والرواتب واالجور وملحق 13    506,000 

 483,000  نفقات مختلفة 16 

 43,711,000   مجموع الوظيفة رقم 471 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

1 

 2017 

حبوب والشمندر السكريالمديرية العامة لل 1   :  

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 25,000  منافع اجتماعية 15 

 25,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 43,736,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

االول الجزء  

 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

1 

 2017 

  :  احتياطي الموازنة 4

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 500,000  نفقات مختلفة 16 

 600,000  النفقات الطارئة واالستثنائية 18 

 1,100,000   مجموع الوظيفة رقم 190 

موع الفصل رقممج 4 1,100,000   

 44,836,000  113 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2 

 2017 

  :  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 1

 التوزيع والتجارة 471   :  الوظيفة

 البند

هيزاتتج 226    48,000 

 45,000  صيانة 228 

 335,000  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية 229 

 428,000   مجموع الوظيفة رقم 471 

 مجموع الفصل رقم 1 428,000 

 428,000  113 مجموع الباب  رقم



إجمالي الوارداتالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافينقصانزيادة20162017

1
إيرادات مساهمات الغير في 

نفقات اإلنشاء
0040,000,000م000020.000

0040,000,000

1297,200,000,00010,800,000,000.* ل9.000*م900.000

61,350,000,000120,000,000.* ل9.000*م25.000

12238,140,000,000* ل49*د450*م900.000

63,307,500,000* ل49*د450*م25.000

: خطوط موقوفة قيد التحصيل قيمتها

نسبة )  2015/12لغاية إصدار . ل. ل470.746.065.000

(%5التحصيل 

23,537,303,250

: خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها

     2015/12لغاية إصدار . ل. ل696.285.791.000

(%7نسبة التحصيل )

48,740,005,370

412,274,808,62037,479,528,05610,920,000,000

1.50095,773,170,215* دأ 0.1267*د/د503.936.702(INCOMING)مخابرات دولية 

1.192,621,997,600*408*د/ د206.377.000(OUTGOING)مخابرات دولية 

188,395,167,8158,420,181,600

129,600,000872,727.* ل40.000*م20

8,000727 ل400*د1*م20

1,680153د/ ل840*د/د2

9,609,680873,607240,000

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2017موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 

(. ل.ل )

 T.V.Aطوابع رقم

البند

الفرق
إيضاحاتبيان التبويب

47,606,521,162 412,274,808,620 364,668,287,458
إيرادات املخابرات

املحلية والخارجية

:مجموع البند األول

2

214,317,000,000188,395,167,815-25,921,832,185

:مجموع البند الثاني

:مجموع البند الثالث

:مجموع البند الرابع

8,420,181,600
3

0 0 9,609,680 9,609,680 إيرادات التلكس 4240,000



إجمالي الوارداتالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافينقصانزيادة20162017
 T.V.Aطوابع رقم

البند

الفرق
إيضاحاتبيان التبويب

3,000,000,000272,727,273خطوط تأجيرية محلية

155,000,000,00014,090,909,0911,300,000(IN+LL+DT)خطوط تأجيرية دولية 

5,900,000,000536,363,636خطوط ذات منفعة خاصة

1,000,000,00090,909,091400,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

1,538,265,000139,842,273800,000تراخيص استيراد أجهزة

100,000,0000سلفات

500,000,00045,454,545الغرامات

3,000,000,000272,727,273خدمات النجمة

100,000,0009,090,909ترقيم مختصر

ISDN450,000,00040,909,091خطوط  

E16,000,000,000545,454,545خطوط  

DSL 120,000,000,00010,909,090,909

500,000,00045,454,54522,000بث فضائي دائم

SNG2,300,000,000209,090,909380,000محطات  

299,388,265,00027,208,024,0902,902,000

1,698,000,000,0001,980,000,000,000282,000,000,000تخابر الخليوي6
خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس 

165.000.000.000*12
1,980,000,000,000180,000,000,000

1,980,000,000,000180,000,000,000

2,485,656,068,1382,880,067,851,115420,333,615,162-25,921,832,1852,880,067,851,115253,108,607,35310,963,142,000

2,880,067,851,115

264,071,749,353

2,880,067,851,115264,071,749,3532,615,996,101,762

2,485,656,068,138226,252,316,6482,259,403,751,490 :  هي2016مجموع الواردات الصافي ملشروع موازنة العام * 

:  هي2017مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

264,071,749,353

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

394,411,782,977 2017-2016الفرق بين عامي 

:  هي2017مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة لعام * 

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

90,727,094,000 299,388,265,000

:املجموع العام

208,661,171,000 إيرادات متنوعة

:مجموع البند الخامس

:مجموع البند السادس

5

- = 

- = 

 دقيقة ليلية= ل /د ليرة لبنانية دولية= د/ل دوالر أميركي= أ /ددقيقة = د /د دقيقة= د  دقيقة نهارية= ن /د ليرة لبنانية= ل  مشترك= م 



إجمالي الوارداتالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافينقصانزيادة20162017

00000040,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

2
إيرادات املخابرات

املحلية والخارجية
364,668,287,458412,274,808,62047,606,521,1620412,274,808,62037,479,528,05610,920,000,000

(INCOMING)مخابرات دولية 

(OUTGOING)مخابرات دولية 

9,609,6809,609,680009,609,680873,607240,000إيرادات التلكس4

208,661,171,000299,388,265,00090,727,094,0000299,388,265,00027,208,024,0902,902,000إيرادات متنوعة5

1,698,000,000,0001,980,000,000,000282,000,000,00001,980,000,000,000180,000,000,0000تخابر الخليوي6

2,485,656,068,1382,880,067,851,115420,333,615,162-25,921,832,1852,880,067,851,115253,108,607,35310,963,142,000

394,411,782,977

2,880,067,851,115

264,071,749,353:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

2,880,067,851,115264,071,749,3532,615,996,101,762

2,485,656,068,138226,252,316,6482,259,403,751,490

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2017موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 

(. ل.ل )

رقم

بيان التبويبالبند
الفرق

 T.V.Aطوابع

:  هي2016مجموع الواردات الصافي ملشروع موازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2016

:املجموع العام

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

264,071,749,353

2017

:  هي2017مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

-25,921,832,185 0 188,395,167,815 214,317,000,0000
8,420,181,600

188,395,167,815

2017-2016الفرق بين عامي 

:  هي2017مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة لعام * 

3

- = 

- = 

 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 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت 1

طاع االتصاالتادارة وتنمية ق 461   :  الوظيفة  

 البند

 3,000  مواد استهالكية 11 

 45,000  خدمات استهالكية 12 

 3,585,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 550,000  نفقات مختلفة 16 

 4,183,000   مجموع الوظيفة رقم 461 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت 1

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 220,000  منافع اجتماعية 15 

 220,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 1 4,403,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت 2

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 10,000  مواد استهالكية 11 

يةخدمات استهالك 12    10,197,000 

 22,375,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 10,000,000  التحويالت 14 

 640,000  نفقات مختلفة 16 

 43,222,000   مجموع الوظيفة رقم 461 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

ء االولالجز  

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت 2

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 1,100,000  منافع اجتماعية 15 

 1,100,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 2 44,322,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المصلحة االدارية المشتركة 3

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 7,750,000  مواد استهالكية 11 

 345,000  خدمات استهالكية 12 

جور وملحقاتهاالمخصصات والرواتب واال 13    1,486,000 

 9,581,000   مجموع الوظيفة رقم 461 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  المصلحة االدارية المشتركة 3

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 335,000  منافع اجتماعية 15 

 335,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 3 9,916,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  ادارة المراقبة العامة 4

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 203,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 10,000  نفقات مختلفة 16 

 213,000   مجموع الوظيفة رقم 461 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

لجزء االولا  

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  ادارة المراقبة العامة 4

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 7,000  منافع اجتماعية 15 

 7,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 4 220,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  التحويالت 5

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 1,936,004,711  التحويالت 14 

 1,936,004,711   مجموع الوظيفة رقم 190 



 بيان التبويب

 :  

 :  

قدرة لعامالنفقات الم  

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  التحويالت 5

 تقديمات عائلية 1041   :  الوظيفة

 البند

 200,000  منافع اجتماعية 15 

 200,000   مجموع الوظيفة رقم 1041 

 مجموع الفصل رقم 5 1,936,204,711 



تبويببيان ال  

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء االول

 115 االتصاالت

1 

 2017 

  :  احتياطي الموازنة 7

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات 190   :  الوظيفة

 البند

 1,500,000  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 13 

 100,000  نفقات مختلفة 16 

 7,310,390  النفقات الطارئة واالستثنائية 18 

 8,910,390   مجموع الوظيفة رقم 190 

 مجموع الفصل رقم 7 8,910,390 

 2,003,976,101  115 مجموع الباب  رقم



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

لفصلا  
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 115 االتصاالت

2 

 2017 

  :  المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت 1

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 36,010,000  تجهيزات 226 

 91,500,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 1,575,000  صيانة 228 

تتعلق باالصول الثابتة الماديةنفقات اخرى  229    15,000,000 

 144,085,000   مجموع الوظيفة رقم 461 

 مجموع الفصل رقم 1 144,085,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 115 االتصاالت

2 

 2017 

العامة الستثمار وصيانة االتصاالت المديرية 2   :  

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 317,850,000  صيانة 228 

 317,850,000   مجموع الوظيفة رقم 461 

 مجموع الفصل رقم 2 317,850,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

بالبا  

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )أ)

 115 االتصاالت

2 

 2017 

  :  المصلحة االدارية المشتركة 3

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 65,000  تجهيزات 226 

 20,000  صيانة 228 

 85,000   مجموع الوظيفة رقم 461 

 مجموع الفصل رقم 3 85,000 

قممجموع الباب  ر  115  462,020,000 



 بيان التبويب

 :  

 :  

 النفقات المقدرة لعام

 الجزء

 الباب

 الفصل
 بآالف الليرات

 الجزء الثاني )ب)

 115 االتصاالت

3 

 2017 

  :  تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواها 100

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت 461   :  الوظيفة

 البند

 150,000,000  انشاءات قيد التنفيذ 227 

 150,000,000   مجموع الوظيفة رقم 461 

 مجموع الفصل رقم 100 150,000,000 

 150,000,000  115 مجموع الباب  رقم




