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 79رقم  قانون 

 املوازنة العامة واملوازنات امللحقة

 2018لعام 
 

                 أقر مجلس النواب،

                                         وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
 

 الفصل األول 

 مواد املوازنة
 

                    تحديد أرقام املوازنة  :            املادة األولى

    م لا ا                                                                       تحددددرقام اددددنةاالعامةددددواانان ددددوا العامةددددنااال الددددواأدددد اان دددد واالنن ددددواان دددد ات ددددرما دددد 

ا  اددددنةاالددددنقت ثاان نة ددددوا ا    8102           كددددنةعثاا  لا ا  10           تنتهدددد ا دددد ا ا    8102             كددددنةعثاان ددددن  ا
ك
                        فلددددن
ك
    

                          ان نن وا  اهذااانلنةعث.
 

          االعتمادات  :              املادة الثانية

                                                                     تفتحا  االعامةواانان وا العامةنااال الوااالأتمنقاااال ي وا  ا نايأت :
 

 )ليرة( 2018العام 

 املوازنة العامة

                   807.817.1078017111     ل          الجزءاا  

                  870.1738171.17111             الجزءاان ن  

 23.891.224.583.000 مجموع املوازنة العامة

 املوازنات امللحقة

               00721171117111                        ريريواان نةصيباانعطن 

               117.0.70017111                                       الريريواانان وان ا عبا انشم ر اان كري 

                  87.11718.71317111        االتصنالا

                  2.827.025.043.000 مللحقةمجموع املوازنات ا

                   20.718.849.020.000 املجموع العام
   ا 

ان جرا لا اما)
ك
               ذنكا فلن
ك
                       (اال الوابهذااانلنةعث. ا .   ا 1  ،ا ا 8  ،ا ا 0         
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         الواردات  :              املادة الثالثة

                                                               تلر ا ا قاااالعامةواانان وا العامةنااال الواألىاانعجهاانتنل ا:
 

 )ليرة( 2018العام 

 املوازنة العامة

                   027020720071117111                 انعا قاااانانقيو ا–     ا  لا ا     الجزء

                  3781.713373217111                    انعا قااااالستث نئ و ا–             الجزءاان ن  ا

                   23.891.224.583.000  مجموع املوازنة العامة 

 املوازنات امللحقة

               00721171117111                        ريريواان نةصيباانعطن 

               117.0.70017111 الريريواانان وان ا عبا انشم ر اان كري 

                  87.11718.71317111        االتصنالا

                  2.827.025.043.000 مجموع املوازنات امللحقة

                   20.718.849.020.000 املجموع العام
 

ان جرا لا اما)
ك
               ذنكا فلن
ك
                       (اال الوابهذااانلنةعث. ا 2   ا .  ،ا 0  ،ا 3         

 

 

              إجازة الجباية  :              املادة الرابعة

ا  ادددنةاهدددذااانلدددنةعثا   ادددنةاانلدددعاة ثاان نفدددذ ،ا
ك
                                            يجدددنما فلدددن
ك
                    ج نيدددوا فتادددااان دددرائبا         

         (اال الدددددوا ا 2   ا ا .  ،ا 0  ،ا 3                                                    انرسدددددعةا الانادددددااا انانئدددددراااال ي دددددوا ددددد االجدددددرا لا ادددددما)ا

              بهذااانلنةعث.
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                 اإلجازة باالستقراض  :              املادة الخامسة

                                                                 يجدددنمان ااع ددددوا دددد ااطددددن اتمعيدددديااسدددتحلنانااماددددياانددددريعث،ا  ددددم ا ددددر قاان جددددزا - 0

 ا    8102             ي             الأتمدددددددددنقاااالدددددددددر ي  االدددددددددىاانادددددددددنةا    ي                              اللدددددددددري ا ددددددددد ات ف دددددددددذاالعامةدددددددددوا  ددددددددد ااةفدددددددددن اا

                                                                    االأتمددددنقااااي ددددنف و،اااددددرا اسدددد رااالزي ددددواانناماددددواانا  نة ددددوا جددددنلااصدددد   ا

                                    ،ا ذنكاالرا اااتصر اأ ا ميراالنن و.                نتغط واهذااان جز ا                تعسطوا طعياو

                                                                   يجدددنمان ااع دددوااادددرا اسددد رااالزي دددواادددنناماااا ج ت دددوااحدددر قا  اددد االايتجدددن ما - 8

                                         ،األدددددىامثات دددددتامياا  دددددعالاالل   دددددواامعجدددددباهدددددذ ا         الر أميركتتتتت                ستتتتتتة مليتتتتتارات دو 

                                                                   ايجدددددنم ا ددددد ااطدددددن ااأدددددنق اه اادددددوااندددددري اانادددددنة،ا جدددددياتمعيددددديااسدددددتحلناناااندددددريعثا

                                                                          الخن ج دددددوا تم انتحعيددددديا دددددنا ادددددنقلاا ماهدددددنا ددددد ااندددددري اانادددددنةاادددددننا   اانا  نة دددددواالدددددىا

       شدددددر  ا ا                                                         أمدددددااامج ت دددددوا تم ا غ دددددواتمعيددددديا نجدددددنااالخزي دددددواادددددنناماااا ج ت دددددو

      مف ي.

                                                                يجددددبامثات ددددرقاكن ددددياان دددد راااالصددددر  ا ع دددددعداان  ددددراان ددددن  ا دددد اهددددذ االدددددنق ا - 1

                                                                    لدددالا دددر االاتتجدددن ما ا ددد ثاسددد وا ددد اتدددن ي اادددرءااناما دددنااالجدددنم اامعجدددباان  دددرا

             ان ن  امأا .

                                                                 أ ددددر ناتلددددعةاالااع ددددوااخاددددرا اسدددد رااالزي ددددواانناماددددواا ج ت ددددوالددددرقاتلددددياأدددد ا - .

ا                      الدددر اانلصدددعداالحدددرق ا ددد ا
ك
 ان  دددراان نندددذا ددد اهدددذ االدددنق ،ايحددد ان ااع دددوااأت دددن ا
ك
                                              

                                                                 ددددد اتدددددن ي ا ادددددعلامجددددديااسددددددتحلن اميا ددددد اان ددددد رااامثاتلدددددعةاادددددخجراءاأما ددددددوام ا

                                                                أما ددددددنااجريدددددددر اانناماددددددواا ج ت دددددددوالددددددر ام الدددددددرقاا ددددددنف و،ا دددددددر امثاالاتتجدددددددن ما

                                                                    انل مددددواايجمنن ددددوانلددددذ ااناما ددددناا دددد اميا اددددحاكددددنثا جددددماال ادددد االجددددنمان ااع ددددوا

انا  دددراان دددن  امأدددا ا مثاالاتتجددن ماالدددر اايجمنن دددوانلدددذ ااناما دددناا    انا 
ك
                                                             ا ددهاا فلدددن
ك
          

ا ددد اتدددن ي ا
ك
          كنفدددواالدددر اانلصدددعداالحدددرق ا ددد اان  دددراان نندددذاميا ا ددد ثاسددد وااأت دددن ا
ك
                                                            

                                                     ارءاايارا اا  لانتاكاان  رااام اأما وااالا  اضاا  لى.

األى: - 3
ك
     تطاعا ما  االنن وا جاساان عابافصا ن
ك
                                    

  ،         الخزي و                      لحل ا  ات ف ذاالعامةوا       ان جزاا -

                                 اةفن ااالأتمنقاااالر   ا اي نف و، -

                                                 ما ن اانريعثاانرالا وا الخن ج واان  اتمات ريرهن، -

                                                                      ةت جددواااددرا اسدد راااالخزي ددواانناماددواانا  نة ددواالجددنماااددرا هناامعجددباان  ددرا -

                   ا  لا  اهذ االنق ،

               سافنااالخزي و. -
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                : حسابات القروض             املادة السادسة

                                                                 يفددددتحانالددددر ضا  ددددناناالزي ددددوالناددددواتل ددددرانلددددناانل مددددواالل ع ددددوا دددد اماددددياهددددذ ا

انألا ن ا ان  راااال تحلو.
ك
                         انلر ضا يل راأايهناانل ماان  اترفعات ريرا
ك
                                          

 

 

                                                      تطبيتتأ أحمتتام اتفاقيتتات الهبتتات والقتتروض الخارجيتتة ع تتى كامتتل   :              املتتادة الستتابعة

 
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
                                        

 

                                                               عاايةفدددن ا ددد ااتفنا دددنااانل دددنااان لريدددوا انلدددر ضاالخن ج دددواان ددد اتالدددرا   يف ددد - 1

                                                              ددددددددعا فتاددددددددااايقا ااا البس ددددددددنااانان ددددددددوا ان اددددددددريناا اددددددددرااارا هددددددددناامعجددددددددبا

                                                                راسدددددد ماااددددددنق  اأدددددد ا جاددددددساانددددددعم اءام ااددددددعاة ثااددددددنق  اأدددددد االجاددددددساان  ددددددن  ا

      قيدددعاثا                                                              سدددعاءامكدددنثاهدددذااايةفدددن ا ددد االجدددزءاالحلددد امةا ددد االجدددزءاا ج  ددد انرانادددوا

                                                        الحنسدددددد وا  ددددددباا اددددددعل،ا يجددددددبامثاالايتاددددددن ضاتط  دددددد اا  اددددددنةاال صددددددع ا

                                                                 أايهدددددددنا ددددددد ااالتفنا دددددددناا الراسددددددد ماالتاالدددددددوااننل دددددددنااان لريدددددددوا ددددددد اميا دددددددنلا ددددددد ا

                                                    ا  عالا عاا راانل نااان لريوا فلنانألاعلا  االعامةو.

   بدددددد ا                                                                يجدددددرياتحعيددددددياا  ددددددعالاانددددددعا ق ا دددددد االجلددددددنااانعاه ددددددواالددددددىاايقا اااانان ددددددواأ - 8

                                                                        ما  االنن ددو.اتفددتحا ما  االنن ددواط اددوا ددر ات ف ددذاالشددر د،ا  اددرااددر  ا رسددعةا

ا دد ا
ك
    ا ددعلاانل ددوااالأتمددنقاااانام ددوانلددنا الر جددواف ددها ذنددكا ددر ا ا ددر ام ات نأددن
ك
                                                                   

                                                                    عامةددددددواان دددددد واالنن ددددددواالجن يددددددوا  دددددد ا عامةددددددنااان دددددد عاااالنن ددددددواانا لددددددوا ذنددددددكا

                                    سدد وا نن ددوا دد اا ددياالجلددنااانعاه ددواالددىا                                 اح دباانل مددواان لريددواالحعنددوا دد اكدديا

                                                  نباانتب أناا انل نااانانئران خزي واانا  نة و.

                         ددددد ا شدددددر داانلدددددنةعثاالع دددددعدا ا  .8                                     الاتط ددددد ام ادددددنةاانفلدددددر اان نة دددددوا ددددد االدددددنق ا - 1

 ا    0001 ت  08 ت  11              انصددددددنق ااتددددددن ي ا ا     0.000                               ع ددددددعاانت ف ددددددذاامعجددددددباالرسددددددعةا اددددددما

                        لريدددددوا  دددددذايمكددددد اةلدددددياهدددددذ ا                                        ألدددددىااالأتمدددددنقااااي دددددنف واالتاالدددددوااننل دددددنااان

                                                                      االأتمدددنقااا ددد اا دددراالدددىا لدددراالدددرا ا ددد ااندددعميراالفدددت ا  ميدددراالنن دددوا ادددراتأ ددد  ا

                                                                  الراادددددباالرعددددددزيانالدددددراان فلددددددنا،ا  ادددددرامثات تددددددحاايقا  االا  دددددوا   ددددددواالجلددددددوا

                          انعاه وااخجراءاهذااان لي.

  با                                          دد ا شددر داانلددنةعثاالع ددعدا ع ددعاانت ف ددذاامعجدد ا   .01                 تط دد ام اددنةاالددنق ا - .

                         تارياتددددددددددددها)اددددددددددددنةعثاالحنسدددددددددددد وا ا    0001 ت  08 ت  11      تددددددددددددن ي ا ا     0.000           الرسددددددددددددعةا اددددددددددددما

                                                                   انامع  دددددو(األدددددىاان دددددافنااالنن دددددواانطن ئدددددواالاطدددددن اندددددرفعاان فلدددددنااالمعندددددوا ددددد ا
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                                                                    انل ددددنااان لريددددوا يمكدددد اتددددر يرااالأتمددددنقاااال جددددعم انا ددددافنااالنن ددددواانطن ئددددوا

               وا عج دددددناايتادددددردا                                                  التاالدددددوااننل دددددنااالاطدددددن الدددددالاسددددد وا نن دددددوا ا  دددددوانتأقيددددد

                                                                      ت ف دددذهناان ددد واندددرفعاان فلدددنااالمعندددوا ددد اانل دددنااان لريدددوالاددد ثااةاهدددنءات ف دددذا

                                                          ا أمنلاالتاالوااننل و،االىا عامةنااان  عاااالنن واانا لو.

                                                                        يدتماتدر يرام ادر ااالأتمددنقاااكنفدوا  د االالدعق االمعنددوا د اانل دنااان لريدواالددىا - 3

                        عامةنااان   ثاانا لو.

 
 

   ا                         فتح االعتمادات االستثنائية  :        الثامنة      املادة 

ا  ادددنةاالدددنق ا
ك
             ت ف دددذا
ك
                                                ددد اانرسدددتع ،ايمكددد اندددرئيساالجملع يدددو،ااذااقأدددحا دددر  ا ا  23      

األددددددىااددددددرا اادددددددنق اأدددددد ا جادددددددسا اا دددددددنءك
ك
     ك                       طن ئددددددوان فلددددددناا  دددددددت جاو،امثايتفددددددذا رسددددددع ن
ك
                                    

                                                                            انددددعم اء،اافددددتحااأتمددددنقااااسددددتث نئ وام اا ددددنف وام اا لدددديااأتمددددنقااا دددد ا عامةددددوااناددددنةا

                                                                    ألددىامثاالاتتجددن ماهددذ ااالأتمددنقااا نئددوا ا ددن ان دد  ان  نة ددو،ا يجددبامثاتاددرضا ا ،    8102

                                                                    هذ اانتراا  األىا عافلواالجاساان  ن  ا  ام لاألراياتئماف ها اراذنك.

 

 

                    إجازة نقل االعتمادات  :              املادة التاسعة

                                                                        يجنماان لديا د اا ت دنط االعامةدواانان دوا د افصدياالدىا لدرا  د اا دراالدىا لدرا دم ا - 0

األددىااا د ا           اال ت ددنط     هدذاا                         ميددراالنن دو.ا يط دد اهددذاا                            ك           الدرا ا دد ا جادساانددعم اءاا دنءك

                                     انترا  األىاا ت نط اكيا عامةوا  الو.

                                                              يجدددددنماةلددددديااالأتمددددددنقاااالفصصدددددوانر اتدددددباانفددددددنئ ا ددددد االدددددع ف ثا التاناددددددري ا - 8

                                                                       ا جددددددددراءا التاددددددددن ا ثا دددددددد اايقا اااانان ددددددددوا دددددددد اايقا  اال لددددددددعلا  هددددددددناالددددددددىاايقا  ا

            لعلاانيهن.ا   ال 

                                                                     يتماان لياالرا ا  ا ميراالنن وا اراتأ   االرااباالرعزيانالراان فلنا.

        انددددر ائرا ا–                                                              يجددددنماةلدددديااالأتمددددنقاااال اع ددددوا دددد ا عامةددددوا ما  اانرالا ددددوا ان اددددريناا - 1

                                                            الفصصدددددوانل ئدددددوااقا  اان ددددد  ا ا ن دددددناا الرع دددددنااالدددددىا عامةدددددواانل ئدددددوا ا–        ايقا يدددددوا

                                               واالخناددددوابهددددن،االددددرا ا دددد ا ميددددراالنن ددددو،اا اددددراتأ دددد  ا                      الددددذكع  ا اددددرااددددر  اا ة مدددد

                            الرااباالرعزيانالراان فلنا.



6 

                                                             يجدددددددنماةلددددددديااالأتمدددددددنقاااالفصصدددددددوانامحر ادددددددناانصدددددددنل اا جلدددددددز اانا دددددددكريوا ددددددد ا - .

                                                                  عامةدددددددوا ما  اانرالا دددددددوا ان ادددددددريناا ددددددد افصدددددددياالدددددددىافصددددددديا لدددددددراالدددددددرا ا ددددددد ا ميدددددددرا

         ان فلنا. ا                                               انرالا وا ان اريناا اراتأ   االرااباالرعزيانالر

 

 

                                          لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثمارية  :              املادة العاشرة

                                         ريريددواالنن ددواانان ددو(ااالأتمددنقاااالطاع ددوا ا–                                     ت اددفا دد االعامةددواانان ددوا) ما  االنن ددوا

                                                                 نددددددددرأمافعائددددددددراانلددددددددر ضااالسددددددددت من يوا)م اأ ددددددددو،اادددددددد نأ و،اسدددددددد ن  و،ا تك عنعج ددددددددوا

                                   انلر ضاف منايتاا اانلصن  اايسا  و.                        (ا هعا شاا   ن األىاهذ ا          ومعلوماتية

 

                                                                   تحدددرقامادددعلا  دددر  ااالسدددتفنق ا ددد اانفعائدددراالرأع دددو،ا هدددعا شاا   دددن األدددىاهدددذ ا

                                                             انلدددددر ضاف مدددددنايتاادددددد اانلصدددددن  اايسددددددا  واامعجدددددباة دددددنةالددددددن ايصدددددر اامرسددددددعةا

األدددددىااا ددددد ا ا ميدددددراالنن دددددوا  ادددددرااسدددددتطادا ميا دددددنعما                          ك                                             يتفدددددذا ددددد ا جادددددسااندددددعم اءاا دددددنءك

                                                   ،ا يف دددددددعاايةفدددددددن انألادددددددعلاال صدددددددع اأايهدددددددنا ددددددد اادددددددنةعثاالحنسددددددد وا           صدددددددر ان  دددددددنث

          انامع  و.

 

 

                        اعتمادات املعالجة الصحية  :                   املادة الحادية عشرة

األدددددىااا ددددد ا ااندددددعميراالفدددددت ا  ميدددددرا                                        ك                               تدددددعمداامرسدددددعةايتفدددددذا ددددد ا جادددددسااندددددعم اء،ااا دددددنءك

،ااالأتمددنقاااالراددر ااصددع  ااجمنن ددوا دد ا فتاددااماددعاب
ك
                                               النن ددوا اددن
ك
       انان ددوا        العامةددوا           

                                                                  الفصصدددوانامانلجدددوا ددد االبس دددناا ال تشدددف نااالخنادددوا الااع  دددوا انالدددعقا دددعا

                        ا ط نءا  اانلطنداالخن .

 

 

                                             اقتطتتتتاع حصتتتتة متتتتمل اإليتتتترادات املحصتتتتلة لصتتتتال  البلتتتتديات   :                   املتتتتادة الثانيتتتتة عشتتتترة

                           للقرى التي ليس فيها بلديات
 

                  ا ددددياتعم،الددددن،ا  ادددد ا                                                      تلتطددددعا ما  االنن ددددوا دددد ااييددددراقاااالحصدددداوانصددددنل اان اددددرينا،ا

                                                                        سدددتوا ا دددن ااان ددد  ،اتفصددد انلةدددن  ا ا  دددغنلا انت   فدددناا ددد اانلدددرداان ددد انددديسافيهدددنا

                                                                  ااددددددددريناا)اددددددددرالااطناددددددددوا ادددددددد نةوا تجل دددددددد ااا ت   فددددددددنا(ااعاسددددددددطوا ما  اانرالا دددددددددوا
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األدددددددىااا ددددددد ا ا ميدددددددرياالنن دددددددوا انرالا دددددددوا                                     ك                                    ان ادددددددرينا.اتدددددددعمدااييدددددددراقاااامرسدددددددعةاا دددددددنءك

                                        الرسعةاجم عاانلرداان  انيسافيهنااارينا.                        ان ارينا،األىامثا شميا

                                                                    ت دددددت رلاأ دددددن  اانرسدددددماان ادددددرياألدددددىاالحر ادددددناا ا دددددن  ااييدددددراقاااالحصددددداوانصدددددنل ا

                                               ان اريناامي منا  قاا  ا عامةنااان   ثاان نالو.

 

 

                                            إعطتتتتتتاة مهسستتتتتتة  هرفتتتتتتاة لبنتتتتتتان ستتتتتتلفة خ ينتتتتتتة ومعالجتتتتتتة   :                   املتتتتتتادة الثالثتتتتتتة عشتتتتتترة

                       مسألة الديون املترا مة 
 

            ا دددددن ال.ل.ا ا    8011                                                بس دددددواعلر دددددنءان  دددددنثاسدددددافوالزي دددددواطعيادددددواا جدددددياال مدددددوا     تاطددددد ا

             ا ددددن ال.ل.(ا ا    8120                                                          )منفدددد ثا  ئددددوا ا ددددن ان دددد  ان  نة ددددو(انت ددددريرا جددددزا ددددراءاالحر اددددناا)

              ا ددددن ال.ل.(،ا ا  .0                                                      ت ددددريرافعائددددرا ما ددددن اانلددددر ضانصددددنل ا بس ددددواعلر ددددنءان  ددددنثا)

                         يا اددددرا عافلددددوا ميددددراالنن ددددوا                                              ألددددىامثاتددددبقداان ددددافوااددددأ را دددد ا حت ددددباالنن ددددواالرعددددز 

ا  هددنا
ك
ا ألددىامثا اتبدد ا جددرقااسددتامنلاالجلددواال ددتافوانلددذ اان ددافواااددرا ا

ك
       ت ددرقاةلددرا

ك
                                                            

ك
          

                                                        اننلر  األىاانت ريرا ف اا سساال صع اأايهنا  اهذ االنق .

                                                                         الايجددعمالبس ددواعلر ددنءان  ددنثا ألددىا  ددب ن اهنامثات ددتامياان ددافوام امياجددزءا  هددنا

                   امأط حا  امجالن.                   ا   اانغنيواان 

                                                                      تحددرقاع ف ددوات ددريراهددذ اان ددافواا ددنفواالددىاجر نددواانددريعثاال  اعمددواألددىا بس ددوا

                                                                         علر دددنءان  دددنث،اامعجدددبا ن دددواتع دددعاالدددرا ا شددد  ؤااددد ثا ما  االنن دددوا  بس دددواعلر دددنءا

                                                     انطنادددوا ال دددن ،األددىامثاتصدددر اا ن ددوالدددالا لاددواماصدددنهناسدددتوا                   ن  ددنثا م ادددوااددعما  

             هذااانلنةعث. ا                   م لرا  اتن ي اار   

 

 

                                    تعيين الهيئات الناظمة ومجالس اإلدارة  :                   املادة الرابعة عشرة

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 
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 الفصل الثان 

 قوانين البرامج وتعديالتها

 
 

                     تعديل قوانين البرامج  :     عشرة         الخامسة      املادة 

النايل :                                      ارلاارةن جااأتمنقاااانرفعا  اكيا  اا
ك
        عاة ثاانب ا جاال ي وامقةن ا فلن
ك
                                

                             تعديل قوانين البرامج القديمة  ( 1

                                 قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراة -   أ

                                                               قتتتانون برنتتتامج لترتيتتتب منطقتتتة اليتتتاحية الجنوفيتتتة الغرفيتتتة ملدينتتتة بيتتتروت   -

         )اليسار(

 ا    8110 ت 0 ت  82      تددددددددددن ي ا ا   180                                      الددددددددددنق اانتنسدددددددددداوا اناشددددددددددر ثا دددددددددد اانلددددددددددنةعثا اددددددددددما

                                             رياتهنا)ترتيددددددددبا  طلددددددددواان ددددددددن  واالج ع  ددددددددواانغر  ددددددددوا     (ا تادددددددد    8110        ) عامةددددددددوا

      تددددن ي ا ا  00                                                      لري ددددواا دددد  ا(،االسدددد مناالددددنق االخن  ددددواأشددددر ا دددد اانلددددنةعثا اددددما

                                    (ااح دددددددذايدددددددعمدا اددددددد رااأتمدددددددنقااااندددددددرفعاألدددددددىا    .810        ) عامةدددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1

              انشاياانتنل :

       ن ص ح:

2018 2019 2020 

  ا ن ان    31,3 31 3,.

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 

  ا ن ان    33 31

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(. ا
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  :                                          قانون برنامج في وزارة األشغال العامة والنقل -   ب

                       اإلسمان والتنظيم املدن :  –                               قانون برنامج ألعمال اليم والفرز   -

  (ا    .000        ) عامةددددددوا ا    .000 ت 1 ت .      تددددددن ي ا ا   088                             الددددددنق ااناشددددددر ثا دددددد اانلددددددنةعثا اددددددما

        ) عامةدددوا ا    8111 ت 8 ت  .0     ي ا  تدددن ا   0.1                                     الارندددواانلدددنق االخن  دددوا ددد اانلدددنةعثا ادددما

                       ايسددددانثا انت  دددد ماالددددر  (ا ا–                                  (ا)اددددنةعثاارةددددن جا أمددددنلاان ددددما انفددددرما    8111

      تددددددددن ي ا ا  00                                                   تارياتدددددددده،االسدددددددد مناالددددددددنق االخن  ددددددددواأشددددددددر ا دددددددد اانلددددددددنةعثا اددددددددما

                                    (ااح دددددددذايدددددددعمدا اددددددد رااأتمدددددددنقااااندددددددرفعاألدددددددىا    .810        ) عامةدددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1

               انشاياانتنل :اد

       ن ص ح:

2018 2019 2020 2021 

  ا ن ان    . 03 03 3

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 2020 

  ا ن ان    03 03 08

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.
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                                              قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي  - ج

                                     قانون برنامج ألبنية الجامعة اللبنانية  -

        ) عامةدددددوا ا    .000 ت 8 ت  08      تدددددن ي ا ا   820                                      الدددددنق اان نة دددددوا اناشدددددر ثا ددددد اانلدددددنةعثا ادددددما

                                                          ياتهنا)اددددددنةعثاارةدددددن جا ان ددددددواالجن ادددددواانا  نة ددددددو(،االسددددد مناالددددددنق ا      (ا تادددددر    .000

  (ا    .810        ) عامةدددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددددددن ي ا ا  00                            الخن  دددددددواأشدددددددر ا ددددددد اانلدددددددنةعثا ادددددددما

                                                اح ذايعمدا ا رااأتمنقاااانرفعاألىاانشاياانتنل :

       ن ص ح:

2018 2019 

  ا ن ان    88 1

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 

  ا ن ان    88

 

    ي(.                 ) ان نق اق ثاتاري

 

 

  :                                   قانون برنامج في وزارة الطاقة واملياه  - د

                                                       قانون برنامج لألشغال املائية والكهرفائية في مختلف املناطأ -

        ) عامةدددددوا ا    8110 ت 0 ت  82      تدددددن ي ا ا   180                                      الدددددنق اان نة دددددوا اناشدددددر ثا ددددد اانلدددددنةعثا ادددددما

      تدددن ي ا ا  00                                                     (ا تادددرياتهن،االسددد مناالدددنق االخن  دددواأشدددر ا ددد اانلدددنةعثا ادددما    8110

                                         (اتددددددعمدااأتمددددددنقااا اددددد راارةددددددن جاانددددددرفعانلددددددنةعثا    .810   ةدددددوا      ) عام  ا    .810 ت  00 ت 1

                                                                   ارةن جانأل غنلاالنئ وا انكلر نئ وا  ا فتاااال نط األىاانشاياانتنل :
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       ن ص ح:

 

 )ل.ل.(  

 2020 2019 2018 تعريف األشغال الوظيفة

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/031/227/4/1 

 الشفةإنشاةات مياه 

تأمين موارد مائية 

 إضافية
44.000.000.000 24.000.000.000 47.222.525.000 

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/105/031/227/4/1 

 إنشاةات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
5,012.000.000 0 11.000.000.000 

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/031/227/4/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه الري 

 والصرف الصحي
0 0 0 

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

3/18/109/031/227/4/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

500.000.000 2.500.000.000 534.711.000 

4351 

 املصادر التقليدية للكهرفاة

3/18/108/4351/220/9/1 

 تجهيزات أخرى 

 

 تجهيز  هرفائ 
14.042.500.000 14.042.500.000 310.238.000 

 59.073.474.000 41.142.500.000 04.754.500.000 املجموع
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ا  :
ك
    ارال
ك
    

 

 )ل.ل.(  

 2020 2019 2018 تعريف األشغال الوظيفة

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

وارد مائية تأمين م

 إضافية
44.000.000.000 24.000.000.000 84.000.000.000 

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

مشاريع مياه 

 الشرب
5,012.000.000 0 11.000.000.000 

031 

اإلدارة، البناة، االستثمار 

 والتخطيط

مشاريع مياه الري 

 والصرف الصحي
0 0 1.000.000.000 

031 

البناة، االستثمار اإلدارة، 

 والتخطيط

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 

4351 

 املصادر التقليدية للكهرفاة
 9.000.000.000 0 29,285.000.000 تجهيز  هرفائ 

 108.000.000.000 20.000.000.000 79,897.000.000 املجموع

 
                                                 اندددرفعانلدددنةعثاانب ةدددن جا ع دددعداهدددذ االدددنق ،ااح دددذالف دددحا ا                   ادددراتادددرييااأتمدددنقاا

                        ان ننغددددددددددددواا ماهدددددددددددددناايجمنن دددددددددددددوا ا    8100                                  ال مددددددددددددوااالأتمدددددددددددددنقاااالالددددددددددددعق الدددددددددددددالاانادددددددددددددنةا

                                             ل.لاألددددددددددىا  ددددددددددنبااأتمددددددددددنقاانالددددددددددراايجمددددددددددنل االفصدددددددددد انلددددددددددذاا ا              2708073807111.

                                      انلنةعثا عمأواألىاانت نسيباانتنن و:ا

 

 37111..7...107 فوا شنءااا  ن اانش 3/18/105/031/227/4/1

 270217.087111 تجل  اااملرد  3/18/108/4351/220/9/1

 17.0378207111                  ي ا شنءااا  ن اانري   3/18/109/031/227/4/2
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  :                            تعديل قوانين البرامج الجديدة  ( 2

  :                            قانون برنامج في وزارة املالية -   أ

                          ولتنفيتتتتر مشتتتتروع إنشتتتتاة املب تتتت   ا                                     قتتتتانون برنتتتتامج إلنشتتتتاة أبنيتتتتة وزارة املاليتتتتة - 1

                                      ملوحد إلدارةالجمارك في حرم مرفأ بيروت.  ا
 

        ) عامةددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تددددددن ي ا ا  00                                  الددددددنق اان نقسددددددواأشددددددر ا دددددد اانلددددددنةعثا اددددددما

810.    )  
 

                                                                 يعدل اعتماد العقد اإلجمالي لقانون برنامج إنشتاة أبنيتة وزارة املاليتة  -

                                                                ولتنفير مشروع إنشاة املب   املوحد إلدارة الجمارك في حرم مرفتأ بيتروت 

                                                       اعتمتتتاد العقتتتد اإلجمتتتالي العائتتتد إلنشتتتاة أبنيتتتة لتتتوزارة املاليتتتة              فيمتتتا يتعلتتتأ ب

 متتمل     35      ليصتتبح 
 
    مليتتار ل.ل. بتتدال
 
                               مليتتار ل.ل. وفتتأ اعتمتتادات برنتتتامج       33.5              

               الدفع التالية:

       ن ص ح:

2018 2019 2020 2021   

 مليار ليرة 1.5 13 14,5 2,5 

    

ا  :   
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 13 12 5

    

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   

                                                              يددعمدا ادد رااأتمددنقاانددرفعاي شددنءاال نددةاالع ددرايقا  االجمددن ؤا دد ا ددرةا -

                                رفأاا   ا،األىاانشاياانتنل :اد

       ن ص ح:

 

2018 2019 2020 2021  

 مليار ليرة 9 0 14,140 0,140
 

        ارالا  :

2018 2019 2020 2021  

           مليار ليرة 9 0 8 12,280

     

            ق ثاتاريي(. ا        ان نق  )    
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                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعوييات االستمالك - 2

        ) عامةدددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددددددن ي ا ا  00                                  الدددددددنق اان دددددددن اواأشدددددددر ا ددددددد اانلدددددددنةعثا ادددددددما

                                                     اددددنةعثاارةددددن جانت ددددريراقيددددعثا تاعي ددددناااالسددددتماؤ،ااح ددددذايددددعمدا   (    .810

                                       ا رااأتمنقاااانرفعاألىاانشاياانتنل :

       ن ص ح:

 ت(اعتمادات الدفع )بمليارات الليرا

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

             جادددددددددددددددددددددددددددساايةمدددددددددددددددددددددددددددنءا

         ايأمن 
30 20 031 00 11 1 

 1 0 .1 1. 13 13                     ما  اانطناوا ال ن 

 811 . 2 01 00 00             سنئراايقا اا

 200 40 01 200 143 97 الجمعداانانة

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

 اعتمادات الدفع )بمليارات الليرات(

 8102 8100 8181 8180 8188 8181 

             جادددددددددددددددددددددددددددساايةمدددددددددددددددددددددددددددنءا

         ايأمن 
.1 .1 031 00 11 1 

 1 0 .1 1. 13 13                     ما  اانطناوا ال ن 

 811 . 2 01 03 03             سنئراايقا اا

 200 40 01 200 120 120 الجمعداانانة

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.  اا

 

 

  :                                          قانون برنامج في وزارة األشغال العامة والنقل -   ب

             ي خليج جونية                               قانون برنامج إلنشاة مرفأ سياحي ف - 1

        ) عامةددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تددن ي ا ا  00                                      الددنق االانقيددوا اناشددر ثا دد اانلددنةعثا اددما

 ا  01                                                      (،اادددددنةعثاارةدددددن جاي شدددددنءا رفدددددأاسددددد ن  ا ددددد الاددددد جاجعة دددددهاان دددددنن ا    .810

                                                            ا ن ال.ل.ااح ذايعمدا ا رااأتمنقاااانرفعاألىاانشاياانتنل :
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   ح:     ن ص

 بآالف الليرات

 اعتمادات الدفع

 2020 2019 2018        التنسيب

              إنشاةات أخرى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 227   / 9 / 1  

15.500.000 15.500.000 12.958.800 

                             نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

1.000.000 0 0 

    

اا  :
ك
     ارال
ك
    

 بآالف الليرات

 اعتمادات الدفع

 2020 2019 2018 التنسيب

           17.000.000   00        10.000.0           10.000.000              إنشاةات أخرى 

                             نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

0  0  2.000.000          

 

                                                               اددراتاددرييااأتمددنقاااانددرفعانلددنةعثاانب ةددن جا ع ددعداهددذ االددنق ااح ددذا

        ان ننغددددددددددوا ا    8100                                       لف ددددددددددحاال مددددددددددوااالأتمددددددددددنقاااالالددددددددددعق الددددددددددالااناددددددددددنةا

                                           ل.ل.ا عمأدددواألدددىاتن ددديباوةفلدددنااق   ا استشدددن ااا ا             071.070.17111

                         ل.ل.ا ألدددددددىاتن ددددددديباوا شدددددددنءااا ا             0710270117111         شدددددددنءااوا            راا دددددددوانل

                                   ل.ل.األدددددددددىا  دددددددددنبااأتمددددددددنقاانالدددددددددراايجمدددددددددنل ا ا             70.171.17111.      ملددددددددردوا

                    الفص انلذااانلنةعث.
 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.
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     صيدا  -                             قانون برنامج لطريأ السلطانية  - 2

        ) عامةدددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تددددددن ي ا ا  00                                  الددددددنق اان ن  ددددددواأشدددددددر ا دددددد اانلددددددنةعثا ادددددددما

                                                     تدددددددعمدااأتمدددددددنقااااندددددددرفعانلدددددددنةعثاارةدددددددن جانتعسددددددد عا تأه دددددددياطريددددددد ا ا (    .810

                                               ادددد رااامددددنافيهددددنااالسددددتماؤ،ااح ددددذايددددعمدا ادددد رااأتمددددنقااا ا–          ان دددداطنة وا

                        انرفعاألىاانشاياانتنل :

        ن ص ح:ادد

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 5 13,5 8,5
 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 5 5 17
 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.

 

                 مرجعيتتون )بمتتا فيتته   –                                         قتتانون برنتتامج الستتتكمال تنفيتتر طريتتأ  فتتر رمتتان  - 3

         االستمالك(
 

   (،    .810        ) عامةوا ا    .810 ت  00 ت 1      تن ي ا ا  00                           النق اأشر ثا  اانلنةعثا اما

                                                            يددددددعمدا ادددددد رااأتمددددددنقاااارةددددددن جاانددددددرفعانلددددددنةعثاارةددددددن جاالسددددددتكمنلات ف ددددددذا

النايل : ا–              طري اعفرا  نثا
ك
         رجا عثا)امناف هااالستماؤ(ا فلن
ك
                               

 

       ن ص ح:

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 14,5 21,75 7,25

     

ا  :اد
ك
     ارال
ك
    

2018 2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة 5 5 14,5 14,5 14,5
 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   
 

                                                               ادددراتادددرييااأتمدددنقااااندددرفعانلددددنةعثاانب ةدددن جا ع دددعداهدددذ االدددنق ااح ددددذا

       ا ددن ا ا  01        ان ننغددوا ا    8103   نةا                                    لف ددحاال مددوااالأتمددنقاااالالددعق الددالاانادد

                                                       ن   األىا  نبااأتمنقاانالراايجمنل االفص انلذااانلنةعث.
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                 البتتتتترون )بمتتتتا فيتتتته   –     جبيتتتتل   –                                  قتتتتانون برنتتتتامج لتنفيتتتتر طريتتتتأ القديستتتتين  - 4

         االستمالك(
 

        ) عامةدددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددددن ي ا ا  00                                  الدددددنق اانتنسددددداواأشدددددر ا ددددد اانلدددددنةعثا ادددددما

                  رفعانلددددددددنةعثاارةددددددددن جا                                    (،ااح ددددددددذايددددددددعمدا ادددددددد رااأتمددددددددنقاااارةددددددددن جااندددددددد    .810

ا ا–     ج  ددديا ا–                     نت ف دددذاطريددد اانلر  ددد ثا
ك
 ان  ددد  ثا)امدددناف دددهااالسدددتماؤ(،ا فلدددن
ك
                               

        لنايل :

       ن ص ح:

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 11 9 5

 

ا  :اد   
ك
     ارال
ك
    

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 11 4 10

  

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   ااا
 

 

  –             لشتتتتتتتمال طتتتتتتترابلس                                        قتتتتتتتانون برنتتتتتتتامج الستتتتتتتتكمال جتتتتتتت ة متتتتتتتمل أوتوستتتتتتتتراد ا - 5

                الحدود الشمالية  –            قسم البداوي     -                الحدود الشمالية 
 

        ) عامةدددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددن ي ا ا  00                                      الدددنق اانرا ادددوا اناشدددر ثا ددد اانلدددنةعثا ادددما

                                                      (،ااح ددددددددذايددددددددعمدا ادددددددد رااأتمددددددددنقاااارةددددددددن جاانددددددددرفعانلددددددددنةعثاارةددددددددن جا    .810

                 الادددددر قاانشدددددمنن و،ا ا–                                        السدددددتكمنلاجدددددزءا ددددد اام تعسددددد  اقاانشدددددمنلاطدددددراااسا

النايل : ا–     را يا       ا ماان 
ك
        الار قاانشمنن و،ا فلن
ك
                      

       ن ص ح:

2018 2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة 5 10 10 15 5

 

ا  :اد   
ك
     ارال
ك
    

2018 2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة 5 10 10 10 10

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.    اا   
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  -          رأ  بعلبتتتتتت    –                                           قتتتتتتانون برنتتتتتتامج الستتتتتتتكمال وتأ يتتتتتتل طريتتتتتتأ التوفيقيتتتتتتة  - 0

   اع   الق
 

        ) عامةدددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددن ي ا ا  00                                      الدددنق اان نن دددوا اناشدددر ثا ددد اانلدددنةعثا ادددما

                                                      (،ااح ددددددددذايددددددددعمدا ادددددددد رااأتمددددددددنقاااارةددددددددن جاانددددددددرفعانلددددددددنةعثاارةددددددددن جا    .810

النايل : ا-           م ا اا كا ا–                              الستكمنلا تأه ياطري اانتعف ل وا
ك
        انلند،ا فلن
ك
            

       ن ص ح:

2018 2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة 5 10 10 15 5

 

ا  :اد   
ك
     ارال
ك
    

2018 2019 2020 2021 2022  

 مليار ليرة 5 10 10 10 10

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.    اا   

 

 

  :                                   قانون برنامج في وزارة الدفاع الوط ي -   ج

                                     قانون برنامج إلزالة القنابل العنقودية - 1

        ) عامةددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تددن ي ا ا  00                                      الددنق االخن  ددوا اناشددر ثا دد اانلددنةعثا اددما

810.    .)   

ا           تددعمدااأتمددنق
ك
 اااارةددن جاانددرفعانلددنةعثاارةددن جايمانددواانل ناددياانا لعقيددوا فلددن
ك
                                                          

        لنايل :

       ن ص ح:

2018 2019 2020 2021  

 مليار ليرة 20 10 12,5 2,5

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 2020 2021  

 مليار ليرة 15 10 10 10

 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   
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                لحة لصال  الجيش                                              قانون برنامج لتحقيأ عتاد وتجهيزات وف   تحتية م - 2

                             )ايجدددددنم ان ااع دددددواألدددددراةفلدددددناا ددددد ا ا    8103 ت  00 ت  .8      تدددددن ي ا ا  11            انلدددددنةعثا ادددددما

                                                           مجدددددياتحل ددددد اأتدددددنقا تجل ددددد ااا  ندددددةاتحت دددددوا  ادددددوانصدددددنل االجددددديش(،ااح دددددذا

                                                                  يعمدا ا رااأتمنقاااارةن جاانرفعانلنةعثاانب ةن جاألىاانشاياانتنل :
 

       ن ص ح:

               )بآالف الليرات(

 2020 2019 2018 التنسيب

               ات فنية متخصصة      تجهيز 

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 2 / 1  
08.002.500           87.125.000           30.272.500           

                    تجهيزات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 2 / 9  
4.715.000          19.785.000           2.500.000          

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 3 / 1  
178.000        322.000        250.000        

              تجهيزات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 4 / 1  
04.002.500           9 8.040.000          53.450.000           

                   إنشاة أبنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 227   / 2 / 2  
52.490.000           80.170.000           13.570.000           

                   صيانة أبنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 2  
3.280.000          5.774.000          3.015.000          

                       صيانة التجهيزات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 0 / 1  
3.990.000          0.300.000          500.000        

  ل                صيانة وسائل النق

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
74.710.000           73.534.000           8.300.000          

            111.917.500            371.110.000            271.500.000 املجموع

 

ا  :   
ك
    ارال
ك
    

               )بآالف الليرات(

     8181     8100     8102        انتن يب

                    تجهيزات فنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 2 / 1  
93.827.500           01.300.000           30.272.500           

                    تجهيزات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 2 / 9  
0.500.000          18.000.000           2.500.000          

                    تجهيزات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 3 / 1  
250.000        250.000        250.000        

              تجهيزات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 220   / 4 / 1  
127.002.500            03.000.000           24.950.000           
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                   إنشاة أبنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 227   / 2 / 2  
72.300.000           00.300.000           13.570.000           

                   صيانة أبنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 2  
4.530.000          4.530.000          3.015.000          

                       صيانة التجهيزات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 0 / 1  
5.500.000          4.850.000          500.000        

                  صيانة وسائل النقل

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
103.000.000            45.250.000           8.300.000          

      7.500     83.41            257.540.000            413.570.000 املجموع

    
                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   

 

 

  :                                             قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي -   د

                                                                      قانون برنامج إلنشاة وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي - 1

        ) عامةدددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددن ي ا ا  00                                      الدددنق اان دددن اوا اناشدددر ثا ددد اانلدددنةعثا ادددما

810.    ،)   

                                        نلدددنةعثاارةدددن جاي شدددنءا تجل ددد امان دددوا ر سددد وا                           تدددعمدااأتمدددنقاااارةدددن جااندددرفعا

النايل :
ك
        نعما  اان  ا وا انتاا ماانانل ،ا فلن
ك
                                     

 

       ن ص ح:
    

 توزيع اعتمادات الدفع )بآالف الليرات( 

 2019 2018 التبويب

3 / 11  / 119   / 912   / 220   / 1 / 1  
              أثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ومفروشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

                وتجهيزات مكتبية
371.250        1.057.500          

          2.350.000        825.000             أبنية متخصصة      إنشاة   2 / 2 /   227 /   912 /   119 /  11 / 3

3 / 11  / 119   / 912   / 228   / 2 / 2  
            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيانة أبنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

       متخصصة
330.000        940.000        

3 / 11  / 119   / 912   / 229   / 1 / 2  

           نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  

                  واستشتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

123.750        352.500        

          4.700.000          1.050.000 912مجموع الوظيفة رقم 

3 / 11  / 119   / 922   / 220   / 1 / 1  
              أثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ومفروشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

    بية            وتجهيزات مكت
130.000        519.850        

          1.431.250        510.000                   إنشاة أبنية متخصصة  2 / 2 /   227 /   922 /   119 /  11 / 3

3 / 11  / 119   / 922   / 228   / 2 / 2  
            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيانة أبنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

       متخصصة
130.000        058.000        
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3 / 11  / 119   / 922   / 229   / 1 / 2  

           نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  

                  واستشتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

08.000       190.900        

          2.800.000        850.000 922مجموع الوظيفة رقم 

          7.500.000          2.500.000 119موع الفصل رقم مج

 10.000.000 املجموع العام
       
ا  :   

ك
    ارال
ك
    

 توزيع اعتمادات الدفع )بآالف الليرات(    

 2019 2018 التبويب

3 / 11  / 119   / 912   / 220   / 1 / 1  
              أثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ومفروشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

                وتجهيزات مكتبية
742.500        080.250        

          1.525.000         050.000. 1                   إنشاة أبنية متخصصة  2 / 2 /   227 /   912 /   119 /  11 / 3

        010.000        000.000                   صيانة أبنية متخصصة  2 / 2 /   228 /   912 /   119 /  11 / 3

3 / 11  / 119   / 912   / 229   / 1 / 2  

           نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  

                  واستشتتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

247.500        228.750        

          3.050.000          3.300.000 912مجموع الوظيفة رقم 

3 / 11  / 119   / 922   / 220   / 1 / 1  
              أثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ومفروشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

                وتجهيزات مكتبية
272.000        383.850        

        921.250          1.020.000                   إنشاة أبنية متخصصة  2 / 2 /   227 /   922 /   119 /  11 / 3

        522.000        272.000                   صيانة أبنية متخصصة  2 / 2 /   228 /   922 /   119 /  11 / 3

3 / 11  / 119   / 922   / 229   / 1 / 2  

           نفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات درو  

                  واستشتتتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتتتة 

         لإلنشاةات

130.000        122.900        

          1.950.000          1.700.000 922مجموع الوظيفة رقم 

          5.000.000          5.000.000 119رقم  مجموع الفصل

 10.000.000 املجموع العام

  

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.

 

 

 

 

 

 



22 

  :                             قانون برنامج في وزارة االتصاالت -   ه

                                                             قتتتتتتتتانون برنتتتتتتتتامج لتطتتتتتتتتوير وتوستتتتتتتتعة الشتتتتتتتتبكة الثابتتتتتتتتتة ومتمماتهتتتتتتتتا والختتتتتتتتدمات 

        املرافقة
 

        ) عامةددددددوا ا    .810 ت  00 ت 1      تددددددن ي ا ا  00                                      الددددددنق اانتنسدددددداوا اناشددددددر ثا دددددد اانلددددددنةعثا اددددددما

8 10.   )  
 

                                                                   يدددعمدا اددد رااأتمددددنقاااارةدددن جاانددددرفعانلدددنةعثاارةدددن جانتطددددعيرا تعسددداواانشدددد كوا

النايل :
ك
        ان ناتوا  تممنتهنا الخر نااالرافلو،ا فلن
ك
                                         

       ن ص ح:

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 75 150 75

 

ا  :
ك
    ارال
ك
    

2018 2019 2020  

 مليار ليرة 75 75 150
 

                     ) ان نق اق ثاتاريي(.   
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      تتاريخ     03                                             تمتادات مخصصتة لتبعل التوزارات بموجتب القتانون رقتم         توزيع اع -   و

27  / 10  / 2010    :  
 

                                                               تفصدددد ااأتمددددنقااانت ف ددددذا ادددد االشددددن ،عا مأمددددنلااالسددددتماؤاانانئددددر انلددددنا دددد ا

      تدددددددن ي ا ا  01                                                        طلدددددددوا دددددددعضانهدددددددراانا طدددددددن  ا ددددددد اان  دددددددعاالدددددددىاالصدددددددبا)انلدددددددنةعثا ادددددددما

النايل :                                                 (ااح ذايعمدا ا راااأتمنقاااانرفعاألىاانعما ااا فل    8100 ت  01 ت  .8
ك
        ن
ك
  

 

       ن ص ح:

                            في باب وزارة الطاقة واملياه: - 1

 )بمليارات الليرات(

 واملياه الطاقة وزارة

املديرية العامة للموارد املائية 

 والكهرفائية

 برنامج اعتمادات الدفع

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 / 18  / 113   / 031   / 224   / 4 / 1      

                               استمالكات إلنشاةات املياه املبترلة
15 15 15 15 0 0 

3 / 18  / 113   / 031   / 227   / 4 / 4      

                      إنشاةات املياه املبترلة
73 173 123 123 184 155 

3 / 18  / 113   / 031   / 229   / 1 / 9      

                             نفقتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتة 

       مختلفة

0 18 12 12 10 13 

 108 200 150 150 200 94 املجموع العام

 

 )بمليارات الليرات(

              الطاقة واملياه       وزارة

         لالستثمار               املديرية العامة 
                      برنامج اعتمادات الدفع

 2023 2022 2021 2020 2019 2018        التنسيب

3 / 18  / 114   / 031   / 227   / 9 / 1      

     –             إنشاةات أخرى 

                            مستتتتتتتتتتتتتا مة للمصتتتتتتتتتتتتتلحة الوطنيتتتتتتتتتتتتتة ل هتتتتتتتتتتتتتر 

         الليطان 

0,2 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 
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                     في باب وزارة البيئة: - 2

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة البيئة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 نسيبالت

3 / 21  / 103   / 502   / 227   / 9 / 1      

              إنشاةات أخرى 
1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 

3 / 21  / 103   / 502   / 229   / 1 / 9      

                             نفقتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتة 

       مختلفة

1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

 5 5 3 3 3 3             املجموع العام

 

                      نتادددن ثا دددعاارةدددن جاا  دددما                                                      ألدددىامثاتتدددعلىا ما  اان يئدددوات ف دددذاا أمدددنلاالدددذكع  امأدددا اان

                                                                التحددددددددر اايةمددددددددنا ااح ددددددددذاترفدددددددددعاال ددددددددنهمواالفصصددددددددوانلدددددددددذااانب ةددددددددن جاامددددددددنا ادددددددددنقلا

                        االأتمنقاااالذكع  امأا .

 

                      في باب وزارة الصناعة: - 3

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الصناعة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 / 25  / 100   / 484   / 229   / 1 / 9      

                             نفقتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتة 

       مختلفة

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

 

                      في باب وزارة ال راعة: - 4

 )بمليارات الليرات(

                      برنامج اعتمادات الدفع              وزارة ال راعة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 / 14  / 100   / 421   / 229   / 1 / 9      

                             نفقتتتتتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتتتتتة 

       مختلفة

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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ا  :
ك
    ارال
ك
    

                            في باب وزارة الطاقة واملياه: - 1

 )بمليارات الليرات(

 الطاقة واملياه وزارة

املديرية العامة للموارد املائية 

 والكهرفائية

 برنامج اعتمادات الدفع

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 -18  -113   -031   -224   -4 -1  

                               استمالكات إلنشاةات املياه املبترلة
15 15 15 15 0 0 

3 -18  -113   -031   -227   -4 -4  

                      إنشاةات املياه املبترلة
123 123 123 123 184 155 

3 -18  -113   -031   -229   -1 -9  

                             نفقتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتة 

       مختلفة

12   12   12   12   10   13   

    108    200    150    150    150    150             املجموع العام

 
 )بمليارات الليرات(

 الطاقة واملياه وزارة

 امة لالستثماراملديرية الع
 برنامج اعتمادات الدفع

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 / 18  / 114   / 031   / 227   / 9 / 1      

 -             إنشاةات أخرى 

                            مستتتتتتتتتتتتتا مة للمصتتتتتتتتتتتتتلحة الوطنيتتتتتتتتتتتتتة ل هتتتتتتتتتتتتتر 

         الليطان 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 
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                     في باب وزارة البيئة: - 2

 )بمليارات الليرات(

 دفعبرنامج اعتمادات ال وزارة البيئة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 -21  -103   -502   -227   -9 -1  

              إنشاةات أخرى 
1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 

3 -21  -103   -502   -229   -1 -9  

                             نفقتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتة 

       مختلفة

1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

 5 5 3 3 3 3 املجموع العام

 

                           ا ااننتادددن ثا دددعاارةدددن جاا  دددما                                                 ألددىامثاتتدددعلىا ما  اان يئدددواتط  ددد اا أمدددنلاالدددذكع  امأددد

                                                                التحددددددددر اايةمددددددددنا ااح ددددددددذاترفدددددددددعاال ددددددددنهمواالفصصددددددددوانلدددددددددذااانب ةددددددددن جاامددددددددنا ادددددددددنقلا

                        االأتمنقاااالذكع  امأا .

 

                      في باب وزارة الصناعة: - 3

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الصناعة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 -25  -100   -484   -229   -1 -9  

                             نفقتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتة 

       مختلفة

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

 

                      في باب وزارة ال راعة: - 4

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة ال راعة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 التنسيب

3 -14  -100   -421   -229   -1 -9  

                             نفقتتتتتتتات درو  واستشتتتتتتتارات ومراقبتتتتتتتة 

       مختلفة

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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                                                 قتتتانون برنتتتامج لتشتتتييد أبنيتتتة لتتتإلدارات العامتتتة فتتتي ستتتبيل   :     عشتتترة         السادستتتة      املتتتادة 

                                                        إستتتتتغناة الدولتتتتة وإداراتهتتتتا الرستتتتمية عتتتتمل أعبتتتتاة وأ تتتتالف استتتتتئجار 

                                               املبان  واإلنشاةات التي تشغلها  مرا   ومماتب لها
 

 ا                                                             يفصددددددددد ااأتمدددددددددنقاألددددددددددرااجمدددددددددنل ااددددددددددر  اسددددددددد امنئوا لم دددددددددعثا ا ددددددددددن ان ددددددددد  ان  نة ددددددددددو

                                                ل.ل.(انتشدددددددددددددي رام ا دددددددددددددراءامان دددددددددددددوا ددددددددددددد اا ددددددددددددد  اا سدددددددددددددنئرا راعدددددددددددددزا ا               31711171117111. )

                                                                الحنف دددددناا ا ا ددددد و،اتفصدددددد اي دددددغننلنا دددددد اا دددددياكنفددددددواايقا اااانان دددددوا تاددددددعثا

                    ،األدددىامثايا ددد ةا جادددسا    8131                                                ادددنق  األدددىااسدددت انبامأمدددنلاتادددكاايقا ااانغنيدددواانادددنةا

                                        انعم اءااذنكالالا لاواماصنهنالمساس عاا.
 

ا ددد االعامةدددوا
ك
            يحدددرقاتن ددديباهدددذاااالأتمدددنقا  رةدددن جااأتمدددنقااااندددرفعاان ددد ات ادددفاسددد عين
ك
                                                             

النايل ا:
ك
          فلن
ك
     

 

               )اآال اانا  اا(      اااااا    8102     نانةا     ااااا-  با ا-             الجزءاان ن  ا

                                          ان نباان ننذ:اااااااااا ئنسوا جاساانعم اء

                           تشي رامان وانلقا اااانان و    001      انفصي

        الشن ،ع             اقا  ا ت م وا     30..        انع  فو

                    ا شنءاااا راانت ف ذ    .88       ان  را

            ا شنءامان و  8       انفلر 

  ت          0171117111                    ا شنءامان وااقا يوات  0       ان  ذ 

                                                         )  نهموالجاساايةمنءا ايأمن انتشي رامان وانلقا اااانان و(

 

 )بمليارات الليرات(

 اعتماد العقد اإلجمالي اعتمادات الدفع

2018 2019 2020 2021 2022  

750 10 200 200 105 175 
 

                                                                      يتعجدددددباألدددددىاايقا اااانان دددددواكنفدددددو،االددددداءاا ان دددددواال دددددتأجر ا ددددد اا الدددددنا ددددد اا ددددد  اا

  .    8188                                                            راعزاالحنف ناا ا ا  وا ت ا ملناالىا ننكيهناا هنيواانانةا

  B.R.T (BUILD, RENT AND TRANSFER)                                  عمدنايمكد الجادسااندعم اءااأتمدنقال دن ا

    يي.                         ان  نءاتااييجن اتا انتحع 

                    ددددددد االخ دددددددن اا،اتلدددددددريما ا  مي                     تادددددددزيماالشدددددددن ،عا تحريدددددددرا ا                        ألدددددددىاالااع دددددددو،ا ا دددددددياان دددددددرءا

                                                             شر داانةعثاالىاالجاساان  ن  ايت م اانتفنا ياانام وايارا  .
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 الفصل الثالث

 التعديالت اليريبية
 

 

                                               تخفتتيل ارامتتات التحقتتأ والتحصتتيل التتتي تتتتولى مديريتتة   :     عشتترة         الستتابعة      املتتادة 

                               ي وزارة املالية فرضها وجبايتها                املالية العامة ف
 

                       التعج ددددوااتددددن ي ا شددددراهددددذاا                                            تففدددد ااصددددع  ااسددددتث نئ وا را ددددنااانتحلدددد ا انتحصدددد يا

                                      ان ددددددد اتتدددددددعلىا ريريدددددددواالنن دددددددواانان دددددددوافر دددددددلنا                                 انلدددددددنةعثاالتاالدددددددواانن دددددددرائبا انرسدددددددعةا

االعاة ثاان رائبا انرسعةاال ن ر ا    اال ن ر 
ك
                                              ج نياهناأما
ك
النايل : ا            

ك
         فلن
ك
   ا     

                        %اأ االفننفنااانتنن و:اد   011  وا    ان   -   م

                                   الحنست وا  اا يا ااف اانر حااللر . ا              أرةا  كاانسجاا ا-

                                                              اادددددددددرا افدددددددددعات  ام ا  دددددددددت رااا من ادددددددددوانلدددددددددناالاتت دددددددددم االااع دددددددددنااانعاجدددددددددبامثا ا-

                                                                       تت ددم هناانفددنتع  ام اال ددت راالمن دديانلددنالجلدددواذعددرا  دد واان ددري واألددىاانل مدددوا

                                م اأ ددددددعاثام اانددددددراماان ددددددري  انا ددددددخ ا ا                               ال ددددددنفو،ام اأ ددددددعاثا صددددددر اانفددددددنتع  ،

                           انذياار ااانفنتع  انصنلاه.

                           %األىاسنئراالفننفنااا لرد.  01      ان  وا -   ب

                                                                       ناسددددتفنق ا دددد اانتففدددد  االشددددن اان ددددها دددد اان  ددددري ا)ما اب(ايتعجددددباألددددىاالاافدددد ثامثا

          ددد اتدددن ي ا                                                                 دددرق ااان دددرائبا انرسدددعةاال  ت دددواأاددديهمااننان ددديالدددالا لادددواسدددتوام دددلرا

انا  ددرا)ب(الددالا لاددواسددتوا ا ،     نةعث    انلدد    هددذاا     شددرا
ك
                          ادد راانغرا ددنااال  ت ددواأادديهما فلددن
ك
                                 

                               م لرا  اتن ي ا شراهذااانلنةعث.
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                          املتوجبتتتتتتتتتة ع تتتتتتتتتى متتتتتتتتتتأخرات أوامتتتتتتتتتر        غرامتتتتتتتتتات   ال      تخفتتتتتتتتتيل   :     عشتتتتتتتتترة         الثامنتتتتتتتتتة      املتتتتتتتتتادة 

                                                     التحصتتتتيل التتتتواردة متتتتمل اإلدارات واملهسستتتتات العامتتتتة والبلتتتتديات 

      العام                                        واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون 
  

                                                   %ا)ت دددددددداعثاانلئددددددددو(اانغرا ددددددددنااالتعج ددددددددواألددددددددىا تددددددددألرااام ا ددددددددرا  01           تففدددددددد اان دددددددد وا

                                                                     انتحصدددددد ياانددددددعا ق ا دددددد اايقا اااانان ددددددوا البس ددددددنااانان ددددددوا ان اددددددريناا اتحددددددنقااا

                                                                     ان ادددريناا سدددنئراملدددخن اانلدددنةعثاانادددنة،ا دددر امثايدددتمات دددريراهدددذ االتدددألرااا دددعا

                    ي ا شراهذااانلنةعث.                                        انغرا نااالفف وا  ا لاواستوام لرا  اتن  

 

 

                                        تخفتتتتتتتيل الغرامتتتتتتتتات املتوجبتتتتتتتة ع تتتتتتتى متتتتتتتتأخرات رستتتتتتتتوم   :     عشتتتتتتترة         التاستتتتتتتعة      املتتتتتتتادة 

         امليماني 
 

                                                  %ا)ت ددددددداعثاانلئدددددددو(اانغرا دددددددنااالتعج دددددددواألدددددددىا تدددددددألرااا سدددددددعةا  01           تففددددددد اان ددددددد وا

                                                                   ال انة ددددك،ا دددددر امثايددددتمات دددددريراهددددذ االتدددددألرااا ددددعاانغرا دددددنااالفف ددددوا ددددد ا لادددددوا

         انلنةعث.                          ستوام لرا  اتن ي ا شراهذاا

 

 

                                                  تخفيل الغرامات املتوجبة ع ى متأخرات الرسوم البلدية  :        العشرون      املادة 
 

                                                    %ا)ت دددددداعثاانلئددددددو(اانغرا ددددددنااالتعج ددددددواألددددددىا تددددددألراااانرسددددددعةا  01           تففدددددد اان دددددد وا

    سددتوا                                                                  ان اريددو،ا ددر امثايددتمات ددريراهددذ االتددألرااا ددعاانغرا ددنااالفف ددوا دد ا لاددوا

                            اتن ي ا شراهذااانلنةعث.     م لرا
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                                          تخفتتتيل الغرامتتتات املتوجبتتتة ع تتتى متتتتأخرات الرستتتوم   :        العشتتترون          الحاديتتتة و      ملتتتادة  ا

                             البلدية ع ى املهسسات السياحية
 

                                                    %ا)ت ددداعثاانلئدددو(اانغرا دددنااالتعج دددواألدددىا تدددألراااانرسدددعةا  01           تففددد اان ددد وا - 0

                                                               ان اريدددددواألدددددىاالبس دددددنااان ددددد ن  و،ا دددددر امثايدددددتمات دددددريراهدددددذ االتدددددألرااا دددددعا

                                  توام لرا  اتن ي ا شراهذااانلنةعث.                         انغرا نااالفف وا  ا لاواس

                                                           ددددددتف را دددددد اانتففدددددد  االبس ددددددنااان دددددد ن  واالاافددددددواان دددددد اسدددددد  امثاا ددددددطحا ت - 8

األدددددىاطا هدددددن ا ،             احكدددددماانلدددددنةعث                                         انرسدددددعةام اانادددددا ااام اانغرا دددددنااان اريدددددو،ا ا ،       ك          م اا دددددنءك

                                                                  ال  ت دددددواأايهدددددن،ا ذندددددكا ددددد ا دددددنلات دددددريرهناكن ادددددوام ات دددددريرا ادددددنئرهنالدددددالاذااا

    .                 اللاواالحرق امأا 

انالدددعاة ثاان نفدددذ ا ا دددياانامددديابهدددذاا - 1
ك
                                  تاتبددد اجم دددعا را دددنااانتدددأل  االرفعأدددوا فلدددن
ك
                                      

انا اريو،ا الايمك ااس  قاقه
ك
                          انلنةعث،ا لن
ك
  . ن            

                                                   البس دددددناامثاتل دددددملاال دددددنن االتعج دددددواأايهدددددنالدددددر المدددددساسددددد عااا ا    نلدددددذ        يمكددددد ا - .

ا ددددددر ات ددددددريرا 3                 عحدددددرامافدددددد ةاافنئددددددر ا
ك
           %اسددددد عين
ك
                      %ا ددددد اا مددددددواالتددددددألرااا ددددددعا  81       

                                       م ددلرا دد اتددن ي ا شددراهددذااانلددنةعث،ا  دد ا ددنلا ا   سددتو                الفف ددوالددالا لاددوا         انغرا ددناا

                                                          انتفادددددددااأددددددد ات دددددددريرام دددددددراا ا دددددددن ا ددددددد االعأدددددددراالحدددددددرقاتفدددددددرضاألدددددددىاال دددددددنن ا

     %.ا   08                    الل طوافنئر ا   اهنا

 

 

                                           تخفتتتتتتيل الغرامتتتتتتات وزيتتتتتتادات التتتتتتتأخير املترتبتتتتتتة ع تتتتتتى   :         والعشتتتتتترون         الثانيتتتتتتة      املتتتتتتادة 

     ماعي                          الصندوق الوط ي لليمان االجت        متأخرات 
 

                                                             %ا)ت دداعثاانلئدددو(اانغرا ددناا ميددنقاااانتدددأل  االتعج ددواألددىا تدددألرااا  01           تففدد اان دد وا

                                     اانفددددوافر أدددده،ا ددددر امثات ددددرقاالبس ددددنااهددددذ ا                               انصدددد ر  اانددددعطن انا ددددمنثااالجتمددددن  ا

                               م لرا  اتن ي ا شراهذااانلنةعث. ا   ستو                                    التألرااا عاانغرا ناا  ا لاواماصنهنا
 

                                      دددنن االتعج دددواأايهدددنالدددر المدددساسددد عاااعحدددرا                              يمكددد انتادددكاالبس دددناامثاتل دددملاال

ا دددددر ات دددددريرا 3             مافددددد ةاافنئدددددر ا
ك
           %اسددددد عين
ك
                               %ا ددددد اا مدددددواالتدددددألرااا دددددعاانغرا دددددناا  81       

                                                 م ددلرا دد اتددن ي ا شددراهددذااانلددنةعث،ا  دد ا ددنلاانتفاددااأدد ا ا   سددتو                الفف ددوالددالا لاددوا

                                                                    ت دددريرام دددراا ا دددن ا ددد االعأدددراالحدددرقاتفدددرضاألدددىاال دددنن االل دددطوافنئدددر ا  ددد اهنا

     %.ا   08
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                                      إعطتتتتتتتتاة مهلتتتتتتتتة إضتتتتتتتتافية لالعتتتتتتتتتراض ع تتتتتتتتى اليتتتتتتتترائب   :         والعشتتتتتتتترون         الثالثتتتتتتتتة     ملتتتتتتتتادة  ا

                                         والرسوم التي تحققها مديرية املالية العامة
 

                                                                         اطدددد االاافددددعثاانن ددددرائبا انرسددددعةاان دددد اتحلللددددنا ريريددددواالنن ددددواانان ددددواانددددذي اتددددما

 متمل                              ت اد غلمابهدذ اان درائبا انرسددعةا
 
    اعتبتارا
 
                          نددما  درق هناكن ادوانتددن ي ا ا    2009 / 1 / 1       

                                                                      ر  اهددددذااانلددددنةعثا نددددما ا   ددددعااأايهددددنا دددم االلاددددواانلنةعة ددددواال صددددع اأايهددددنا دددد ا اددد

                 تارياتدددددددددها)ادددددددددنةعثا ا    8112 ت  00 ت  00      تدددددددددن ي ا ا  ..                ددددددددد اانلدددددددددنةعثا ادددددددددما ا  00   ا  .0        الدددددددددنقت ثا

                                                                ايجدددددددراءاااان دددددددريت و(ام ااأ   دددددددعااأايهدددددددنا  ف ددددددددحا ددددددد ا  دددددددذاانشدددددددايا ددددددد ا ر اددددددددوا

                         ددددنا،ا لاددددواا ددددنف وانتلددددريما                                                االأ دددد اضام ددددنةاايقا  اان ددددريت وام ام ددددنةالجددددنثااالأ  ا

              م دددلرا ددد اتدددن ي ا ا   سدددتو                                                          اأ  ا دددنتهماأايهدددنام دددنةاتادددكاايقا  ام ام دددنةاتادددكاان جدددنثا دددرتهنا

                               %ا ددددد اان دددددرائبا انرسدددددعةا انغرا دددددناا  01                                ادددددر  اهدددددذااانلدددددنةعث،ا دددددر امثا  دددددرق اا

                                  التعج و،اا ياتلريماتاكااالأ  ا نا.
 

انلدددددذااانلدددددنةعثا مثا ا                                                  ألددددىاايقا  اان دددددريت وامثاتدددددر  ااالأ  ا ددددناااللر دددددواانيهدددددن
ك
                   فلددددن
ك
    

                                                        تتحابهناا يااةاهنءاان  واان  اتل اس وا شراهذااانلنةعث.ادد

 

 

         متتمل قتتانون     53                                   إعفتتاة اململفتتين املعنيتتين بأحمتتام املتتادة   :         والعشتترون         الرابعتتة      املتتادة 

                                    الدخل ممل ارامات التحقأ والتحصيل       ضريبة
 

           ددددد االرسدددددعةا ا  31                                                      افددددد اال دددددتفر عثا انامدددددنلا ا جدددددراءاال صدددددع اأاددددديهما ددددد االدددددنق ا

                                     تارياتدددددها)ادددددنةعثا دددددري وااندددددرلي(،ااندددددذي ا ا    0030 ت 0 ت  08      تدددددن ي ا ا   ..0             اال ددددد  ا  ا ادددددما

ا ددد ا بس دددناام ا حددداااأدددر ،ام ايمن سدددعثا ددد ا
ك
ا ا دددرا   فدددوام اأمدددا                                        شدددغاعثا ددد ا ث 
ك
                               

                                                                    انعاددحاةف ددها ل ددوالن دداوان ددري واان ددنباا  لا دد االرسددعةااال دد  ا  اةف دده،ا دد ا

                                         دددد ا را ددددنااانتددددألرا دددد ات ددددريراان ددددري و،اأدددد ا ا                               را ددددنااانتددددألرا دددد اتلددددريماانتصددددريح

                   ي                                       دددناا دددي،ا دددر امثايصدددري عاا ، دددرق ااان دددرائباالتعج دددواأاددديهمام ا ا    8100        ان ددد عااا

                           دد اتددن ي ا شددراهددذااانلددنةعث،ا ا    أشتتهر ا   ستتتة                                          ددرق ااتاددكاان دد اتددماتاادد فلمابهددن،ا دد ا لاددوا

                                                                عمددددنايمكدددد هماتل دددد ملاهددددذ اان ددددرائباق ثافنئددددر األددددىا ددددا اسدددد عاا،ا ددددر ات ددددريرا

    ستتتتتة                                 %(ا دددد اا مددددواهددددذ اان ددددرائبالددددالا لاددددوا  83                      دددد اهنالم ددددوا أشددددر ثا)     قفاددددوا

                                                                      دد اتددن ي ا شددراهددذااانلددنةعث،ا تاتبدد اانغرا ددنااال ددرق اا دديا شددراهددذااانلددنةعثا ا    أشتتهر

ان خزي واالايمك ااس  قاقهن.
ك
                           لن
ك
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    نبتتتتتتتع                                 تقستتتتتتتيط دفتتتتتتتع اليتتتتتتترائب املقتطعتتتتتتتة عنتتتتتتتد امل  :         والعشتتتتتتترون         الخامستتتتتتتة      املتتتتتتتادة 

  ة                         واليريبة ع ى القيمة املياف
 

ا ياةدددددددد ا لددددددددر،ا  صددددددددع  ااسددددددددتث نئ وا لددددددددر ا ا ددددددددر افلددددددددمل،ايمكدددددددد اتل دددددددد ملا
ك
                                                        لافددددددددن
ك
    

                                                                         ان درائبااللتطادواأ دراال  ددعا ان دري واألدىاانل مدواال ددنفواالتعج دواألدىاالاافدد ثا

ا  اددنةاالددنق ا ا    8100 ت  08 ت  10                          أدد اانف دد اااان ددريت وانغنيددوا
ك
              فلددن
ك
                دد اانلددنةعثا اددما ا  00    

األددددددددددىاطاددددددددددبا ا               )اددددددددددنةعثاايجددددددددددراءاا ا    8112 ت  00 ت  00      تددددددددددن ي ا ا  ..                    ك         ان ددددددددددريت و(ا ذنددددددددددكاا ددددددددددنءك

                                                             اسدددددد   نةالطدددددد ا لددددددرةا دددددد االاادددددداالددددددالا لاددددددواسددددددتوام ددددددلرا دددددد اتددددددن ي ا شددددددراهددددددذاا

                         %ا دددد اا مددددواان ددددرائباالل ددددطوا  03                                        انلددددنةعث،ا ددددر ات ددددريراانرفاددددواا  لددددىاان ننغددددوا

                  م االلاواذاتهن.

                                                              دددددد ا ددددددنلاانتفاددددددااأدددددد ات ددددددريراا ا ددددددن ا دددددد ا عاأ ددددددرهن،ات ددددددتح اكنفددددددواا ا ددددددن ا

   %.  08            فنئر اامارلا              تتعجباأايهنا

                                                                       تحرقاأ رااالات نءاقانئ اتط   اهذ االنق اامعجباارا ايصر اأ ا ميراالنن و.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    السماح للمملفين بإجراة تسوية ضريبية  :                 السادسة والعشرون      املادة 

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 
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                                   إعطتتتتتتتتتاة حتتتتتتتتتواف  للمهسستتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتخدام أجتتتتتتتتتراة   :         والعشتتتتتتتتترون         الستتتتتتتتتابعة      املتتتتتتتتتادة 

             لبنانيين جدد

 
                                                                     تتحمدددددددياانر ندددددددواانا  نة دددددددوات دددددددريرااال ددددددد  اكنااال  ت دددددددواناصددددددد ر  ااندددددددعطن انا دددددددمنثا

                                                                  االجتمدددددددددن  ،ااانفدددددددددوافر أددددددددده،ا لدددددددددر اسدددددددددنت ث،اأددددددددد اا جدددددددددراءاانا  دددددددددنة  ثااندددددددددذي ايدددددددددتما

  ،ا    8100 ت  08 ت  10                                     متددددر ا دددد اتددددن ي ا شددددراهددددذااانلددددنةعثا نغنيددددوا                      اسددددتفرا لما دددد اانف دددد  اال

                                                                               لا ددر ام اكددنةعااأددنطا ثاأدد اانامدديام اكددنةعاااددراتركددعااانامددياا دديا شددراهددذااانلددنةعثا

                                                                       امددددر اسددددتوام ددددلراألددددىاا اددددي،األددددىامثاالاتزيددددراا مددددوامجددددراا ج دددددراانعا ددددراأدددد ا منة ددددوا

                                 أشرا ا عثان   ان  نة وا  اان  و.

                                                   اتط  دد اهددذ االدنق اامعجددبااددرا ايصدر اأدد ا ميددرياالنن ددوا                     تحدرقاأ ددرااالات ددنءاقادنئ

         انامي.

 

 

                                 رفع التنزيل الخاص ببعل دور السكمل  :         والعشرون         الثامنة      املادة 

          تارياتددها ا    0008 ت 0 ت  .0                                   دد ااددنةعثا ددري واا  دداؤاال ن ددواتددن ي ا ا  38              ياغددىاةدد االددنق ا

                           ، تانضاأ هاانن  اانتنل :

ا دددددد اايددددددراقااااناددددددنةا                                     ادددددد اأشددددددري ا ا ددددددعثان دددددد  ا دددددد ااييددددددراقااا ا     يندددددد ل  ا ،    8102      ك                  ااتددددددراءك

                                                                  انصدنف واالخن دداوانا دري وانادديا  ددر اسدك  وا شددغالنالددخ اط   د ااصددفوا ننددكا

                                                 م ام راانشركنءا  االاك وام ا  اهعا  ا كماالننك.اد

                                                                       دددتف راا لدددخن االشدددن اانددديهما ددد اانفلدددر اا  لدددىاكدددياان ددد وا صدددتها ددد االاك دددواأددد ا

                                        قاق  اان دددك اان ددد ا دددغاعهنام ا شدددغاعهنا ذندددكا                                ددرت ثاسدددك يت ثافلدددملا لمدددناااددد اأدددر

                                            أ اانع رت ثاذاااانل مت ثاانتأج  يت ثاا ألى.

ُ                                                                 ُيحفدددددفا ددددد االنندددددكاانالسدددددتفنق ا ددددد اتن يدددددياسدددددك هاأددددد اان ددددد عاااان دددددنالوا انا لدددددوا

اا دد اتددن ي اا ددغننهاق ثاتط  دد ام اددنةا ددر  اانددز          ألددىامثا ا ،                      ك                                            نتددن ي اهددذااانتاددرييااددرءك

 
ك
اتب اان رائباال رق ا لن

ُ
 ت

ك
                       

ُ
                                      ا لع االخزي وا الايمك ااس  قاقهن. ا 

                                                                  تحرقاأ رااالات نءاقانئ اتط   اهذ االنق االرا ايصر اأ ا ميراالنن و.
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                     متتمل قتتانون ضتتريبة األمتتالك     50  و     54              تعتتديل املتتادتين   :         والعشتترون         التاستتعة      املتتادة 

         وتعديالته      1902 / 9 /  17             املبنية تاريخ 

 
      1902 / 9 /  17           بنيتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتاريخ                        متتتتتتتتتمل قتتتتتتتتتانون ضتتتتتتتتتريبة األمتتتتتتتتتالك امل    54           تعتتتتتتتتتدل املتتتتتتتتتادة   .   أ

                            وتعديالته بحيث تصبح كالتالي:

 

                                                                   تف ددددعان ددددري واا  دددداؤاال ن ددددوااييددددراقاااانصددددنف واان دددد عيواان دددد اتاددددعقاناماادددداا

                        ،ا فلنانامارالااانتنن و:                     اكياألن األىا ر

                                                   ناشطرا  ااييراقاااانذياالايتجن مام  ا ثا ا عثان   . ا  %ا . -

                                      لددىام  ادد ثا ا ددعثان دد  ا الايتجددن ما مددنة ثا                             ناشددطرا دد ااييددراقاااانددذيايزيددراأ ا % 0 -

             ا عثان   .

                                                                   %اناشددددطرا دددد ااييددددراقاااانددددذيايزيددددراألددددىا مددددنة ثا ا ددددعثان دددد  ا الايتجددددن ما نيددددوا 2 -

                    أشري ا ا عثان   .

                                                            %اناشددددددطرا دددددد ااييددددددراقااااندددددددذيايزيددددددراألددددددىا نيدددددددوا أشددددددري ا ا ددددددعثان ددددددد  ا الا  00 -

                         يتجن ما ني  ا ا عثان   .

                           يزيراألىا ني  ا ا عثان   . ا                        %اناشطرا  ااييراقاااانذي  .0 -

                                   الات ن اميواأا  األىاهذ اان ري و.

 

      1902 / 9 /  17                                  متتتتتتتتتمل قتتتتتتتتتانون ضتتتتتتتتتريبة األمتتتتتتتتتالك املبنيتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتاريخ     50           تعتتتتتتتتتدل املتتتتتتتتتادة   .   ب

                            وتعديالته بحيث تصبح كالتالي:

 

                             دد اادددنةعثا ددري واا  ددداؤاال ن دددوا ا  .3                                     تط دد االادددرالاا انشددطع ااندددعا ق ا دد االدددنق ا

ا  اايراق
ك
         الارنوااأت ن ا
ك
  .    8102   ااا              
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                                                تخفتتتتتتتيل معتتتتتتتدل الرستتتتتتتم ع تتتتتتتى التقتتتتتتتديمات العينيتتتتتتتة العقاريتتتتتتتة   :         الثالثتتتتتتتون       املتتتتتتتادة 

                          للوحدات السكنية للبنانيين
 

لاان  ددددددرا اددددددماا)                                   (،ا) سددددددعةاانفددددددرالا االةتلددددددنلاانن ددددددت و(ا 8                  (اا دددددد االجددددددر لا اددددددما) 0   ب               ادددددرب

                       ) سددددعةاانفددددرالا االةتلدددددنل(ا ا    0010 ت  08 ت  02      تددددن ي ا ا  81                           ال ادددد اانلرسددددعةااال دددد  ا  ا ادددددما

                          رياتهااح ذايص حااعمنايل :    تا

 

 معدل الرسم باملئة أسا  الرسم نوع املعاملة

                           فرالا  اأ ن األن ياانن  عاد - 0

                        أرااا  ان (ا   عاانعفنء ا   ) ن

ا مواانالن ام ا

 الا 
3 

 

                                       %ااننن دددددددددد واناع ددددددددددراااان ددددددددددك  واان دددددددددد ايتماكلددددددددددنا 1                    يففدددددددددد ا اددددددددددرلاانرسددددددددددماالددددددددددىا

                     ا ددددددعثان دددددد  ان  نة ددددددو،ا ا   1.3 ا                                            انا  دددددنة عثاأدددددد االجددددددزءا دددددد اا ماهددددددناانددددددذياالايزيددددددراأدددددد 

                     ا عثان   ان  نة و. ا   1.3                         %األىاالجزءاانذيايزيراأ ا 3                يط  ا ارلا سما
 

 

 

                                      اإلعفاة ممل رسم التأمين ورسم ف  التأمين  :                  الحادية والثالثون       املادة 

                                  (،ا) سددددددعةاانفددددددرالا االةتلددددددنلاانن ددددددت و(ا 8                 (ا دددددد االجددددددر لا اددددددما)  03                 اددددددرلاان  ددددددرا اددددددما)

                       ) سددددعةاانفددددرالا االةتلدددددنل(ا ا    0010 ت  08 ت  02      تددددن ي ا ا  81     ادددددما ا                      ال ادددد اانلرسددددعةااال دددد  ا  

                              تارياتهااح ذايص حااعمنايل :
 

 معدل الرسم باملئة أسا  الرسم نوع املعاملة

                         ا راتأ  ثا لمناكنةحا رته ا-  03

                             ا ددراتددأ  ن انغنيددواالاددراا افدد ةا ا-

                         انددددددددذياتم حددددددددهاالبس ددددددددواانان ددددددددوا

                       نلسددددددددانثال ددددددددك ا ا ددددددددرالددددددددعاط ا

        اننن دددد وا ا                     ن  ددددن  ا لمددددناكنةددددحا رتدددده

                نالر ضاايسانة و

  لرا اانري 

                          ادددفراانلئدددواأددد اا مدددواانتدددأ  ثا

                         نغنيددواالاددراا افدد ةانالددر ضا

                    ان ددددددددددددددددددددددك  واان دددددددددددددددددددددد اتم حلددددددددددددددددددددددنا

                     البس واانان وانلسانث

                  %اأمدددددددددددنايزيدددددددددددراأددددددددددد اذندددددددددددكا 0  

     الار
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                                  (،ا) سددددددعةاانفددددددرالا االةتلددددددنلاانن ددددددت و(ا 8                 (ا دددددد االجددددددر لا اددددددما)  81                 اددددددرلاان  ددددددرا اددددددما)

                       ) سددددعةاانفددددرالا االةتلدددددنل(ا ا    0010 ت  08 ت  02      تددددن ي ا ا  81     ادددددما ا                      ال ادددد اانلرسددددعةااال دددد  ا  

                              تارياتهااح ذايص حااعمنايل :

 

 معدل الرسم باملئة أسا  الرسم نوع املعاملة

                      ا ددددددددددرافددددددددددكاتددددددددددأ  ثام اتددددددددددرا ثا ا-  81

                    سنئراالالع اانا ن و

                        ا دددددددددرافدددددددددكاتدددددددددأ  ثانغنيدددددددددواالادددددددددرا ا-

                         ا افدددددد ةاانددددددذياتم حددددددهاالبس ددددددوا

                        انان ددددددددوانلسددددددددانثال ددددددددك ا ا دددددددددرا

                     دددددن  ا لمدددددناكنةدددددحا رتدددددها        لدددددعاط ان 

                        اننن  وانالر ضاايسانة و

             لدددرا ااندددري ا

        م اا مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا

     الا 

                     ادددددددفراانلئدددددددواأددددددد اا مدددددددوافددددددددكا

                          انتدددددأ  ثانغنيدددددواالادددددراا افددددد ةا

                    نالددددددددددددددددددر ضاان ددددددددددددددددددك  واان دددددددددددددددددد ا

                     تم حلدددددددددددددددناالبس دددددددددددددددواانان دددددددددددددددوا

       نلسانث

                  %اأمدددددددددددنايزيدددددددددددراأددددددددددد اذندددددددددددكا 0  

     الار

 

 

             باليتتتتريبة ع تتتتى                                  إجتتتتراة تستتتتوية ع تتتتى التمتتتتاليف املتعلقتتتتة   :         الثالثتتتتون           الثانيتتتتة و       املتتتتادة 

                                                    التتتتتدخل وفاليتتتتتريبة ع تتتتتى القيمتتتتتة امليتتتتتافة، املقدمتتتتتة أمتتتتتام لجتتتتتان 

          االعتراضات
 

ا لددددددر،ا  صددددددع  ااسددددددتث نئ و، ا ياةدددددد  
ك
                              لافدددددن
ك
              ت ددددددعداانتاددددددنن اا ا                لدددددر ا ا ددددددر افلددددددمل، ا    

                                                                         التاالددواانن دددري واألدددىااندددرليا  نن دددري واألددىاانل مدددواال دددنفواالا ددد ضاأايهدددنام دددنةا

                                                 حابهنانغنيواتن ي ا شراهذااانلنةعثا فلنالنايل :                               لجنثااالأ  ا نا,ا ان  انمايتماان
 

           ناا ي. ا    8108                                                  اننن  واناتانن ااالتاالواا ري واانرلي:اأ اان  عااا ا-

                                                                     اننن دددد واناتادددددنن ااالتاالدددددواانن دددددري واألدددددىاانل مددددواال دددددنفو:اأددددد اكنفدددددواان ددددد عااا ا-

       م ن. ا    8100        نغنيوا

                        مددددواان دددرائباالا دددد ضاأايهددددنا        %(ا ددد اا  ا  31                                    تحدددرقاا مددددواانت دددعيوااددددددالم ددد ثاانلنئددددوا)

                                                  فلمل،اق ثا را نااانتحل ا انتحص ياان  اكنةحا تعج و.

                                                                     ناسدددتفنق ا دددد اهدددذ اانت ددددعيو،ايتعجدددباألددددىاالااددداامثايتلددددرةا ددد اايقا  اان ددددريت وا

                                                                  الفتصدددوااطادددبالطددد ا مثا  دددرقاال اددد ااندددذيايتعجدددباأا دددهاا ت جدددواانت دددعيوالدددالا

  %ا  83                           ث،اعمدددنايمكددد انامااددداامثا  دددرقا                                          لادددوام  ادددوام دددلرا ددد اتدددن ي اةفدددنذاهدددذااانلدددنةع 

                                                                    ددددد اا مددددددواانت ددددددعيو،الددددددالا لاددددددواا   اددددددوام ددددددلراالحددددددرق امأددددددا ،ا مثا  ددددددرقاال ددددددنن ا
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                                                                        ان نا ددواألددىا ا ددواما ددن اسدد عيو,ا  ددتح ام نلددنا اددرا ددر  اسدد واألددىات ددريراانرفاددوا

                                                                     ا  لدددىا ددد اا مدددواانت دددعيواألدددىا اددددرلاانفنئدددر اال صدددع اأا دددها ددد اادددنةعثاايجددددراءااا

ددااأدد ات ددريراا ددملا دد اا ا ددن ،اتتعجددباألددىاالاادداا        ان ددريت و
ي
                                          ،ا  دد ا ددنلاانتفا
ي
               

اأ اال نن ا   اال رق .  08             فنئر ا   اهنا
ك
                      %اس عين
ك
        

                                                                    الايمكدددد اناماادددداامثايفتددددن ااالسددددتفنق ا دددد اانت ددددعيواأدددد اجددددزءا دددد اانتاا ددددااانعا ددددرا

                                                                      انصددددنق اأدددد اايقا  اان ددددريت و،ااح ددددذاتشددددمياانت ددددعيواكنفددددواان لددددن االا دددد ضاأايهددددنا

              تاا ااانعا ر.       م اان

                                                                 تتعاددددددددداالجدددددددددنثااالأ  ا دددددددددنااان ددددددددد ات اغلدددددددددناايقا  اان دددددددددريت واطادددددددددباالااددددددددداااجدددددددددراءا

                           انت عيو،اأ اان حاانالأ  اض.

 

 

                                           إعفتتتاة الشتتتركات واملهسستتتات التتتتي توقفتتت  عتتتمل العمتتتل   :          والثالثتتتون          الثالثتتتة     ملتتتادة  ا

                          ولتتتتتتتتم تشتتتتتتتتطب متتتتتتتتمل ال تتتتتتتتجل التجتتتتتتتتاري       2013 / 1 / 1           منتتتتتتتتر متتتتتتتتا قبتتتتتتتتل 

                     ب متتتتتتتمل ال تتتتتتتجل املتتتتتتتدن ، متتتتتتتمل                            والشتتتتتتتركات املدنيتتتتتتتة التتتتتتتتي لتتتتتتتم تشتتتتتتتط

                                                        الغرامتتتتات ومتتتتمل رستتتتم الطتتتتابع املتتتتالي والغرامتتتتات املتعلقتتتتة بتتتته جتتتتراة 

                    عدم تجديد مدة العقد
 

                                                                تافدددددددد اانشددددددددركناا البس ددددددددنااانتجن يددددددددواالسددددددددجاواافددددددددد اانسددددددددجياانتجددددددددن ي،ا عددددددددذنكا

                                                                       انشدددركناااالرة دددواالسدددجاوا ددد اانسدددجياالخدددن ااننشدددركنااالرة دددو,ا ندددماتدددزا لاانامددديا

،ام اتعافدددد
ك
         فاا ددددن
ك
               م اان ددددحااتصددددف وا ا ،                                        حاأددددد ا زا نددددواأمالددددنا نددددمايكدددد انددددر هنا عجددددعقاا     

                                          ,ا دددددددد اانغرا ددددددددناااان دددددددد اتعج ددددددددحاأايهددددددددناجددددددددراءاأددددددددرةاا    8101 ت  10 ت  10     ا ددددددددديا ا ،          عجعقاتهددددددددن

                       دددددد ا سددددددماانطددددددن عاالددددددنل ا ا ،                                             تلددددددريماانتصددددددن يحاا أددددددرةاتلددددددريماتلريددددددرا فددددددعضاالراا ددددددو

       ثاتلدددددعةا                                      ان نتجدددددواأددددد اأدددددرةاتجريدددددرا دددددر اانشدددددرعو،ا دددددر ام ا ،                     انغرا دددددنااالتاالدددددوااددددده

                                                                       ادددددختمنةااجددددراءااا ددددط هنا ددددد اان دددددجياانتجددددن يام ا دددد اانسددددجياالددددر  ا اثات ددددرقا ددددنا

  .    8102 ت  08 ت  10                فد ا لاواماصنهنا ا ،                                        يتعجباأايهنا  ا رائبا  سعةا  را نااملرد 

                                                                             تحرقاقانئد اتط   اهدذ االنق ااأ رااالات نءاامدعجباادرا ايصر اأد ا ميراالنن و.
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                    ع تتتتتتتتى رختتتتتتتت  إشتتتتتتتتغال األمتتتتتتتتالك                   رستتتتتتتتم الطتتتتتتتتابع املتتتتتتتتالي  :          والثالثتتتتتتتتون          الرابعتتتتتتتتة      املتتتتتتتتادة 

         العمومية
 

      تدددن ي ا ا  .0                           ال اددد اانلرسدددعةااال ددد  ا  ا ادددما ا 0               ددد االجدددر لا ادددما ا .                 تادددرلام ادددنةاان  دددرا

    ددددد ا ا  10                                                     )ادددددنةعثا سدددددماانطدددددن عاالدددددنل ا تارياتددددده(ا الادددددرلاامعجدددددباالدددددنق ا ا    .000 ت 2 ت 3

                 مةدددنااال الدددوانادددنةا                           )ادددنةعثاالعامةدددواانان دددوا العا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددن ي ا ا  00            انلدددنةعثا ادددما

                 (ا تلرماعمنايل :    .810

                    غنلام اؤاأمع  و:ادد ا      لصوا ا- . و

     رسم:

                                                        اماددددددددرلاأشددددددددر ااددددددددن ناا دددددددد اا مددددددددواان ددددددددرلاان دددددددد عيانرلصددددددددواا ددددددددغنلاا  دددددددداؤا -

                                                                        انامع  ددو،األددىامثاالاتلددياا مددواانرسددماأدد ا ا ددعثا لم ددمنيوامندداان دد  ان  نة ددواأدد ا

                                               كياترل  ا الاتزيراأ الم  ثا ا عثان   ان  نة و.ادد

                                                           مددددددواأشددددددر ا ايدددددد ثان دددددد  ان  نة ددددددواأدددددد اكددددددياتددددددرل  اسدددددد عيااخ ددددددغنلاا  دددددداؤا  ال -

                                           انامع  واا رالااس عيوا  زيوا س نبا فتافوو.ادد

ا
ك
 يددبقداهددذااانرسددماأدد ااأطددنءاانرلصددوا أ ددراتجريددرهنا تط دد اهددذ االاددرالاااأت ددن ا
ك
                                                                    

  . ا    .810 ت  00 ت 1      تن ي ا ا  00                        اتن ي اار  اانلنةعثا

                                 لصددوااي ددغنلاتت ددن لا ددر  الطددع اجددرا                                   تففدد االددىاان صددااا مددواانرسددمااذااكنةددحا

                                                                          ددن اانشددربا انددريام الطددع اتصددريااال ددن اال تذنددوا دد اا  دداؤاانامع  ددواان دد اتمددرا

                      فيهنالطع اسككاالارير.

 

 

                              ية ملال  العقار تسوية املخالفات            إعطاة اإلممان  :                  الخامسة والثالثون       املادة 

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 
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و متتمل املتتادة الستتابعة عشتترة    2            تعتتديل البنتتد   :          والثالثتتون          السادستتة      املتتادة 
 
                        متتمل وأوال
 
       

         2017 /  10 /  20      تاريخ     04               ممل القانون رقم 
 

وا دددددد االددددددنق اان ددددددن اواأشددددددر ا دددددد اانلددددددنةعثا اددددددما ا 8            اددددددرلاان  ددددددرا
ك
                                        دددددد اوم ال
ك
      تددددددن ي ا ا  .0       

                    اح ذايص حاعمنايل :ا ا    .810 ت  01 ت  80

                                           رااالن  ا ددددنااالصددددرف وااددددأياأماددددواكنةددددحاامددددنافيهددددنا                          فعائددددرا أنئددددراااانعقااددددعا سددددنئ ا- 8 و

 Interbank)                                                             تادددكاانانئددددر انغ دددد االل مدددد ثو،اانسددددتث نءاانعقااددددعاادددد ثاالصدددن  االخناددددو

deposits).  

 

 

      تتتتتاريخ      379                     مكتتترر إلتتتتى القتتتانون رقتتتتم     33            إضتتتتافة املتتتتادة   :          والثالثتتتون          الستتتتابعة      املتتتادة 

                                     وتعديالته )اليريبة ع ى القيمة امليافة(      2001 /  12 /  14
 

                             تارياتدددها)ادددنةعثاان دددري واألددددىا ا    8110 ت  08 ت  .0      تددددن ي ا ا   1.0                     ت دددن االدددىاانلدددنةعثا ادددما

                    كر اانتنل اةصلن:اد ا  11                      انل مواال نفو(،االنق ا

ا ياةدددددد ا لددددددر
ك
ا لافددددددن

ك
          اسددددددتث نئ ن

ك
      

ك
                                     الاتتعجددددددباان ددددددري واألددددددىاانل مددددددواال ددددددنفواأدددددد ا ا ،         

       ددددري وا                                                                    أما دددنااتدددأج  اانالددددن اااال ن دددوانغ ددد ا نيددددنااان دددك اان ددد انددددمايدددتمااسدددت فنءاان

     ت ث:                     االاننت ثاانتنن ا ،                                               ألىاانل مواال نفواأايهنا  ا  تأجر هنام ا ن ايهن

                                                                     دد ا ددنلاكددنثام ددراطر دد اانالددرا دد اانطعائدداام ا دد اا لددخن االا ددعي ثاانتددن ا ثا  . 0

                                                                   نلدددددددددددن,ام ا ددددددددددد اايقا اااانان دددددددددددوام االبس دددددددددددنااانان دددددددددددوام اان ادددددددددددريناام ااتحدددددددددددنقااا

. ا    8102            ا  اانانةا                             ذنكانغنيوانهنيواانفصياان ن  ا ،        ان ارينا
ك
  م ن
ك
     

 ا    .810                  ياان دددددن  ا ددددد اانادددددنةا                      ذندددددكانغنيدددددوانهنيدددددواانفصددددد ا ،                      ددددد اسدددددنئراالادددددنالااا لدددددرد   . 8

 
ك
  م ن
ك
    .  

                                                                الا اطدددددد االاافددددددعثاالشددددددمعنعثااأ اددددددنةاهددددددذ االددددددنق ا دددددد ا  ددددددماان ددددددري واالتاالدددددددوا

         الاتفددددددرضا ا ،                                                            اما ددددددنااتددددددأج  اانالددددددن اااال ن ددددددوانغ دددددد ا نيددددددنااان ددددددك االددددددذكع  امأددددددا 

ابهن               انغرا نااألىاال
ك
    فننفنااالتاالوا  ن ر 
ك
                             ذنكا م االلياالذكع  امأا . ا ،                     
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ا اما ددددددنااتددددددأج  ا
ك
               عمددددددناالاتتعجددددددباانغرا ددددددنااالتاالددددددوا  ن ددددددر 
ك
                     انالددددددن اااال ن ددددددوانغ دددددد ا                                   

                                      دددددد اهددددددذ االددددددنق اأدددددد اانف دددددد  اانا لددددددوانتددددددن ي ا ا 8                              نيددددددنااان ددددددك االشددددددمعنوا دددددد اان  ددددددرا

                اما دددددناا دددددم ا لادددددوا                                        ددددد ا دددددنلاانتصدددددريحا تأقيدددددواان دددددري واأددددد اهدددددذ اان ا ،    .810 ت 0 ت  11

  .    8102/ 2/  10       ماصنهنا

 ا ،                                                                  يتعجدددباألددددىاا لدددخن اانددددذي ايلع دددعثااتددددأج  األدددن ااا  ن ددددوانغ ددد ا نيددددنااان ددددك 

ا فددد ا دددنا  قا ددد اان  دددرا
ك
                      صدددرا
ك
اانن دددري واألدددىا ا ،             ددد اهدددذ االدددنق  ا 0    

ك
                ددد االسدددجا ثاسدددنالن
ك
                 

                                                       انددددددذي االايزانددددددعثايمن سددددددعثاتاددددددكااناما ددددددناا انددددددذي اتتددددددعفرانددددددر هما ا ،             انل مددددددواال ددددددنفو

                         انتلددرةا دد ا ريريددواان ددري وا ا    8102 ت 0 ت  11                              الخ ددعدااينزا دد انا ددري وااتددن ي ا      ددر  ا

             االا اتبددد  ثا ا    8102 ت  12 ت  10                                              ألدددىاانل مدددواال دددنفوااطادددباتسدددج الما ددد ا لادددواماصدددنهنا

انردا ريريواان ري واألىاانل مواال نفوا  ا
ك
                                          سجا ثا كمن
ك
  .    8102 ت . ت 0           

                 ل ن ددددوانغ دددد ا نيددددناا          انالددددن اااا                                            عمددددنا اتبدددد اا لددددخن اانددددذي ايلع ددددعثا اما ددددنااتددددأج  ا

ا دددد اان ددددري واألددددىا                                      ان ددددك ا  دددد االشددددمعن ثا دددد اانفلددددر اان ددددنالو,ا
ك
                   دددد االسددددجا ثاسددددنالن
ك
                  

        تدددددعفراا ا    .810 ت . ت 0                                                       انل مددددواال ددددنفو,ااندددددذي اكددددنةعاايمن سددددعثاتادددددكااناما ددددناااتددددن ي ا

اندددردا ا    .810 ت 0 ت  11                                         ندددر هما دددر  االخ دددعدااينزا ددد انا دددري وااتدددن ي ا
ك
      سدددجا ثا كمدددن
ك
           

                             ,ا م ددناهددبالءاانددذي اتددعفراافدديهما    .810 ت . ت 0               مددواال ددنفوا دد ا                       ريريددواان ددري واألددىاانل

                  ,اف اتبدددددد  ثا سددددددجا ثا    .810 ت 0 ت  11                                       ددددددر  االخ ددددددعدااينزا دددددد ااتددددددن ي اال دددددد انتددددددن ي ا

ا ارا لري ا  اتعفرا ر  االخ عدانر هم.
ك
                                      كمن
ك
     

                                                                      تتدددددعلىا ريريددددددواان دددددري واألددددددىاانل مدددددواال ددددددنفوااجدددددراءاانتاددددددرياااان دددددريت واانام ددددددوا

                                                       اانالدددن اااال ن دددوانغ ددد ا نيدددنااان دددك اأددد اانف ددد اااالشدددمعنوا                    انانئدددر اناما دددنااتدددأج 

األدددىاطادددبا ا ،                                                          بهدددذ االدددنق ،ا تن يدددياان دددرائبا انغرا دددنااانصدددنق  ا ددد ا دددنلا جعقهدددن     ك         ا دددنءك

                                                                     يلر ددددهاالاادددداالددددالا لاددددواسددددتوام ددددلرا دددد اتددددن ي ا شددددراهددددذااانلددددنةعث,األددددىامثاتاتبدددد ا

           ا ددددددددددنااتددددددددددأج  ا     أدددددددددد اأم ا    .810 ت 0 ت  10                                      ان ددددددددددرائبا انغرا ددددددددددنااال ددددددددددرق انغنيددددددددددوااتددددددددددن ي ا

ان خزي واالايمك ااس  قاقهن. ا ،                                انالن اااال ن وانغ  ا نينااان ك 
ك
ا كت  ن

ك
                           لن

ك
       

ك
    

                                                                    انادباكديا دد ايتلدرةااطادبااسدد  قاقاق ثا جدها دد ا عدذنكاكديا دد ا اطد ا ااع ددناا

                                                                        ددد احدددا حو,اسدددعاءاكدددنثاالنندددكام اال دددتأجر,ااننغرا دددنااال صدددع اأ هدددنا ددد االرسدددعةا

                      ااألددددددددىا فننفددددددددواانلددددددددعاة ثا          )فددددددددرضا را ددددددددن ا    0021 ت 0 ت  00      تددددددددن ي ا ا   030     اددددددددما ا        اال دددددددد  ا  

         النن و(.

                                                           تحرقاقانئ اتط   اهذ االنق اامعجباارا ايصر اأ ا ميراالنن و.
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                                           مدة صالحية جواز السفر والرسوم املتوجبة عليه:  :          والثالثون          الثامنة      املادة 
 

                )تنظتتتتتتيم الجتتتتتتوازات       1908 / 1 / 8      تتتتتتتاريخ     08 /  11               متتتتتتمل القتتتتتتانون رقتتتتتتم    7            تعتتتتتتديل املتتتتتتادة 

           وتعديالتها:    88 /  40              مل القانون رقم  م   4                لبنانية( واملادة         السفر ال

                    )ت  دد ماجددعاماااان ددفرا ا    0002 ت 0 ت 2      تددن ي ا ا  02 ت  00                دد اانلددنةعثا اددما ا .           تاددرلاالددنق ا -   م

                              انا  نة و(ااح ذاتص حاكننتنل :

انطادددددبا
ك
       اطددددد اجدددددعاماان دددددفرالدددددر اسددددد وام المدددددساسددددد عااام اأشدددددراسددددد عااا فلدددددن
ك
                                                      

                                    ال تر  ،ا ي رلا يجرقانلنءا سماجرير.

                              تارياتهنااح ذاتص حاكننتنل : ا  22 ت  0.                 اانلنةعثا اما ا .      النق ا     تارلا -   ب

                      تحرقا سعةاا   اانانة:
 

 قيمة الرسم نوع الرسم

                    جواز سفر أو تجديده:

              لر اس وا ا ر  ا-

              لر المساس عاا ا-

              لر اأشراس عاا ا-

 

    ل.ل ا      01,111

    ل.ل ا       111,111

    ل.ل ا       311,111

 

ا اطدددد اانا  ددددنة عثاالسددددجاعثا دددد   - ج
ك
                           اسددددتث نئ ن
ك
                                   اناددددعائحااالةتفنا ددددوا دددد االخددددن  اجددددعامااا ا         

                                                                  سددددفرالددددر ا ددددلري انتمك دددد هما دددد اا ددددن لمااددددعاج همااالةتفددددن  ا لنادددديا سددددماا متددددها

  .    8102 ت 3 ت  83                                                       مناان   ان  نة واألىامثاالايتارداتن ي ااارا اجعاماان فرا
 

                   ان نق اق ثاتاريي

 

 

        يين ملتتتتتدة                                      إصتتتتتدار إجتتتتتازات عمتتتتل للعتتتتتاملين ايتتتتر اللبنتتتتتان          والثالثتتتتون:          التاستتتتتعة      املتتتتادة 

      سنتين
 

                                                                         يمكددد اندددعما  اانامدددديااادددرا ااجدددنماااأمددددياناادددن ا ثا  ددد اانا  ددددنة  ثالدددر اسدددنت ثااددددرلا

                                                                سدددددد وا ا ددددددر األددددددىامثات ددددددتع  ا دددددداااانرسددددددماانددددددذياتتلن ددددددن األددددددىاايجددددددنماااان دددددد ا

                      تصر هنالر اس وا ا ر .
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                                                          إصتتتدار جتتتواز إقامتتتة للعمتتتل لغيتتتر اللبنتتتانيين الحتتتائ يمل ع تتتى إجتتتازة   :         األربعتتتون       املتتتادة 

            ل ملدة سنتين  عم
 

                                                                          يمكدددد انأل دددد ااناددددنةاااددددرا اجددددعامااان ددددواناامدددديانغ دددد اانا  ددددنة  ثاالاددددنئزي األددددىااجددددنم ا

                                                               أمدددديالددددر اسددددنت ثااددددرلاسدددد وا ا ددددر األددددىامثا  ددددتع ىا دددداااانرسددددماالفددددر ضاألددددىا

ُ                   جعاماايان واانذياُيم حالر اس وا ا ر .                   

 

 

         ن متتتتمل رستتتتم  ي ي       اللبنتتتتان        األجتتتتراة             عقتتتتود استتتتتخدام        إعفتتتتاة   :                 الحاديتتتتة واألربعتتتتون       املتتتتادة 

             الطابع املالي
 

                             انا  ددنة  ثاانددذي ايددتماتسدددج الما ا      ا جددراء                                  لافددنا ياةدد ا لددر،اتافدد األددعقااسددتفراةا

                                                        نرداانص ر  اانعطن انا منثااالجتمن  ا  ا سماانطن عاالنل .

                       انا  ددددددددنة  ثاالسددددددددجا ثانددددددددردا ا      ا جددددددددراء                  جم ددددددددعاألددددددددعقااسددددددددتفراةا ا      ايأفددددددددنء          شددددددددمياهددددددددذاا

                                    اتددددددن ي ااددددددر  اهددددددذااانلددددددنةعثاان دددددد انددددددمايددددددتما                               انصدددددد ر  اانددددددعطن انا ددددددمنثااالجتمددددددن  ا

                               است فنءا سماانطن عاالنل اأ هن.

 

 

                                              إعفتتتتاة الالعبتتتتين العتتتترب واألجانتتتتب التتتتريمل يتتتتتم التعاقتتتتد   :                  الثانيتتتتة واألربعتتتتون       املتتتتادة 

                                                       معهتتتتتم متتتتتمل قبتتتتتل أنديتتتتتة التتتتتدرجتين األولتتتتتى والثانيتتتتتة لمافتتتتتة األلعتتتتتاب 

                                                    الرياضتتتتية متتتتمل اشتتتتتراكات الصتتتتتندوق التتتتوط ي لليتتتتمان االجتمتتتتتاعي 

                                        مل رسوم سمات املرور واإلقامة وإجازات العمل  وم
 

ا ياةدد ا لددر،ا افدد ااناأ ددعثااناددربا ا جنةددباانددذي ايددتماانتاناددرا الددما دد ا
ك
                                                                 لافددن
ك
    

                                                                     ا دددددددديامةريددددددددواانددددددددر جت ثاا  لددددددددىا ان نة ددددددددوانانفددددددددواا ناددددددددنباانرين دددددددد و،ا دددددددد اا دددددددد  اكناا

  اا                                                                 انصدددد ر  اانددددعطن انا ددددمنثااالجتمددددن  ا  دددد ا سددددعةاسددددمنااالددددر  ا ايان ددددوا اجددددنما

       انامي.
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 الفصل الرابع

 مواد متفرقة

                                            إلغاة عدد ممل املهسسات العامة واملصال  املستقلة  :                        املادة الثالثة واألربعون 
   

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 

 

 

                     تعوييات أعمال اللجان  :         األربعون           الرابعة و       املادة 

ا ياةدددد ا لددددر،ا اتبدددد ا اددددذاانتا
ك
                          لافددددن
ك
                                     عي ددددنااان دددد ايتلن ددددنهناالع فددددعثاأدددد امأمددددنلا    

                                                                            ان جدددنثاان ددد اتالدددرااجتمنأنتهدددنا ددد ا راعدددزا   دددن  اايقا  الدددن  ام ادددناااندددر اةاانرسددد  ا

                                                                       ام ناواتاعي اةليا اةتلنل,ا ،اتب اان ا نثاام ناواتاعي اأ امأمنلاا نف و.

      عثا دددد ا                                                                 اثاالددددع ف ثاا أ ددددنءا دددد اان جددددنثاالددددذكع  ا دددد اانفلددددر امأددددا ،اانددددذي االاينتلادددد

                                                                     راعددددزاأمالددددم،االايتلن ددددعثاسددددعداالجددددزءا دددد اانتاددددعي االاتبدددد اام ناددددواأمددددياا ددددن  ا

           )ان ا نث(.

 

 

                املمافآت السنوية  :          واألربعون          الخامسة      املادة 

       املعدلتتتتتة       1959 / 0 /  12      تتتتتتاريخ      112                       متتتتتمل املرستتتتتوم االشتتتتتتراعي رقتتتتتم     20            تعتتتتتديل املتتتتتادة 

      تتتتتتتتتاريخ    2   872            واملرستتتتتتتتوم رقتتتتتتتتم       2000 / 7 /  11      تتتتتتتتتاريخ       3379                 بموجتتتتتتتتب املرستتتتتتتتوم رقتتتتتتتتم 

25  / 9 / 2002    :  
 

:
 
 أوال
 
    

       الارندددددددددوا ا    0030 ت 0 ت  08      تدددددددددن ي ا ا   008                        ددددددددد االرسدددددددددعةااال ددددددددد  ا  ا ادددددددددما ا  80           تادددددددددرلاالدددددددددنق ا

      تددددددددددددن ي ا ا    2.88             الرسدددددددددددعةا ادددددددددددما ا    8111 ت . ت  00      تدددددددددددن ي ا ا    11.0                 امعجدددددددددددباالرسدددددددددددعةا ادددددددددددما

                   اح ذاتص حاعمنايل : ا    8118 ت 0 ت  83
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                                                                    يمكدد ااأطددنءاالع ددااانددذيايلددعةا امدديا  ددتر  اانتلددريرا انفددأ اسدد عيوااذااكددنثا  . 0

                                                                     هددذااانامدديايفددع ا شددايا ابدد االتطا ددنااانانقيددواناع  فددو،ام ا  ددنهما دد اتطددعيرا

ان جلددر،األددىامثا
ك
ام االتصددن ا

ك
امع ددرا

ك
ا نن ددن

ك
                تح دد ثااةتنج ددواايقا  ،اامددنايحلدد ا فددرا

ك
           

ك
      

ك
      

ك
                                    

                                 اردا اتبام اتاعي ا لراعحراماف ة.    الاتت

ا د حاالع دداا التاناددرا ا ج د ا انفددأ اسدد عيواا دنف واألددىامالاتت  . 8
ك
                                                        يمكد امي ددن
ك
    اددردا         

ا
ك
  اتددددبا ددددلرانامع دددداام اتاددددعي ا ددددلرانامتاناددددرام اا جددددراانشددددلريانألج دددد ،اتلددددريرا
ك
                                                                  

االددىاتل ددد مايلدددعةا
ك
                يةجددنم االتم ددد الددالاا ن دددهاان أمددنلاال عطدددوااددده،ا ذنددكااسدددت نقا
ك
                                                       

                                                                     ادددهاانرءسدددنءاال ن دددر ث،ااح دددذاتحدددرقاالانفدددأ األدددىامسدددن اانتل ددد ماانتدددنل ا)عفدددعءا

ا ج
ك
 را
ك
ا ا–     عفعءا ا–  

ك
 ج راجرا
ك
         ل عل(. ا–       

                                                                   ايجدددددعمامثاتتجدددددن ماا مدددددواالانفدددددأ اان ددددد عيواانعا دددددر ا ددددد اجم دددددعاا  دددددعالا منة دددددوا  ال   . 1

                         اي ثا لم منيوامناال.ل.

                                                                      تحدددرقاالانفدددأ اان ددد عيواالدددرا ا ددد ااندددعميراالفدددت ا  ن دددر ،ااننن ددد واناامددديااندددذيا  . .

األددىااا دد ا االددريرااناددنةام ا ئدديساانع ددر االددرت ملا  ن ددر ا                     ك                                                       ددتر  اانتلددرير،اا ددنءك

االدددددىاتلريدددددرااندددددرئيساال ن دددددرانامع دددددااالانددددد اي ددددد ثاف دددددهاانامددددديام ا             ادددددننعميرااسدددددت ن
ك
                                                        قا
ك
  

اات دددددددنثا ميااندددددددرئيساا ألدددددددىانادددددددرئيسا
ك
                               ا أمدددددددنلاان ددددددد ات دددددددتر  اانتلدددددددرير،ا شدددددددفعأن
ك
                                  

                 ال ن رااذاا جر.ا

                                                تاغىاجم عاان صع اان  اتتان ضا عام انةاهذااان  .  . 3

 

:
 
 ثانيا
 
   ا      

امأددددددا ،اأ
ك
ا ياةدددددد ا لددددددر،اتط دددددد ام اددددددنةاانفلددددددر ام ال

ك
        لافددددددن

ك
                                 

ك
                    لددددددىاجم ددددددعااناددددددن ا ثا دددددد ا    

                                                                   البس ددددددنااانان ددددددوا ان اددددددريناا اتحددددددنقاااان اددددددريناا سددددددنئراملددددددخن االادددددد ااناددددددنة،ا

                                                                     اصر اان  راأ اع ف واا غننلماناع  فواان  ايتلن عثا  امجالناالانفأ .اددا
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                                           عتتتدم إممانيتتتة نقتتتل اعتمتتتادات إضتتتافية متتتمل الرواتتتتب   :          واألربعتتتون          السادستتتة      املتتتادة 

                واألعمال اإلضافية                      وملحقاتها إلى املمافآت 

 
ا ياةدددددددد ا لددددددددر،االايجددددددددعماةلدددددددديااالأتمددددددددنقاااالفصصددددددددوانر اتددددددددباالددددددددع ف ثا

ك
                                                       لافددددددددن
ك
    

                                                                      اندددددددرائم ثا الدددددددبات ثا   اتدددددددباالتانادددددددري ا مجدددددددع اا جدددددددراءا التادددددددن ا ثا ال تشدددددددن ي ا

                                                                نزينق ااالأتمنقاااانانئر انامانفآاا انتاعي نااأ اا أمنلااي نف و.

 

                         شتتتتتتهداة ستتتتتتاحة الشتتتتتترف والجرحتتتتتتى             تثناة عتتتتتتائالت   استتتتتت  :          واألربعتتتتتتون          الستتتتتتابعة      املتتتتتتادة 

                                                    املعتتوقين فتتي القتتتوى العستتكرية متتمل التقستتتيط املنصتتوص عليتته فتتتي 

     2017 /  40               ممل القانون رقم     18      املادة 

 

ا دد اتددن ي اةفددنذاهددذااانلددنةعث،ات ددت نةاأددنئااا ددلراءاسددن واانشددر ا الجر ددىا
ك
                                                                  اأت ددن ا
ك
       

    دددددد ا ا  02     لددددددنق ا                                                     الاددددددعا ثا دددددد اانلددددددعداانا ددددددكريوا دددددد اانتل دددددد ملاال صددددددع اأا ددددددها دددددد اا

ا دد ام لا ا                                      ،ااح ددذايددرفعا ددنات لدد ا دد اانزيددنق االحت دد و    .810 ت  0.            انلددنةعثا اددما
ك
        اأت ددن ا
ك
       

                                                                          انشددددلرااندددددذيايلددددد اتدددددن ي اةفدددددنذاهدددددذااانلدددددنةعث،ا ذندددددكا ادددددراتز يدددددرا ما  االنن دددددوااأسدددددمنءا

                                 اا ياا جلز اانا كريواالفتصو.                 الجر ىاالاعا ثا        انشلراءا
 

 

                متتتتمل قتتتتانون موازنتتتتة     03                   رة إلتتتتى أحمتتتتام املتتتتادة         إضتتتتافة فقتتتت  :          واألربعتتتتون          الثامنتتتتة      املتتتادة 

         2017      العام 
  

              ) عامةدددددواانادددددنةا ا    .810 ت  00 ت 1      تدددددن ي ا ا  00                ددددد اانلدددددنةعثا ادددددما ا  01                  ي دددددن االدددددىاةددددد االدددددنق ا

                   (،اانفلر اانتنن و:    .810

ا دد ا  دددراتهنام  دد اانادددن ا ثافيهدددن،ا
ك
                                يمكدد انألجلدددز اانا ددكريوااسدددتث نءا دد اتدددرا ا  نسددد ن
ك
                                           

ام   و.                                    ام انةاهذ االنق انر اد 
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                          يشتتري وحتدة ستكنية فتي لبنتان                      منح كل عربت  أو أجنيتي   :                        املادة التاسعة واألربعون 

      إقامة

 

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 

 

 

 

                       متتتمل قتتتانون التتتدفاع التتتتوط ي     90                          إضتتتافة فقتتترة أولتتتى ع تتتى املتتتادة   :         الخمستتتون       املتتتادة 

         1983 / 9 /  10       تاريخ     102                             الصادر باملرسوم االشتراعي  رقم 
 

ا ياةددددد ا لدددددر،ا  دددددتف رام  ا دددددل راسدددددن واانشدددددر ا ددددد اكن ددددديا صدددددتها ددددد ا
ك
                                                       لافدددددن
ك
    

                                                                 الادددنلاانتلنأدددريام ا ددد اتادددعي اانصدددر ا  ددد ا بس دددواانتان دددرا لمدددناكدددنثا  ددداها

       النقي.

 

 

   فتتتع    )ر       2017 /  40               متتتمل القتتتانون رقتتتم     23            تعتتتديل املتتتادة   :                        املتتتادة الحاديتتتة والخمستتتون 

                           الحد األدنى للرواتب واألجور(

 

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                              بموجب قرار املجلس الدستوري رقم       ملغاة 

 

 

 

                العطلة القيائية  :                         املادة الثانية  والخمسون 

     2018 / 5 /  14      تاريخ       2018 / 2                                    ملغاة بموجب قرار املجلس الدستوري رقم 
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                                          إلغتتتتتاة بعتتتتتتل األحمتتتتتتام املتعلقتتتتتة بالقيتتتتتتاة وفأستتتتتتاترة   :                  الثالثتتتتتتة والخمستتتتتتون       املتتتتتادة 

                  الجامعة اللبنانية

 
                                                               م دددعاا  ادددنةاانان دددوا الخنادددواالتاالدددوااننل دددن ا  صددد ر  اتان دددراانل دددن ا      تاغدددىاج

                                                                             ادد ر  اتان ددراانل ئدددواانتاا م ددوا ددد االجن اددواانا  نة دددواان دد ا  قاا ددد اانلددنةعثا ادددما

                                               ،ا السدددد مناتادددددكاانددددعا ق ا ددددد االددددعاقاان نة دددددوا اناشدددددري ا    .810 ت 2 ت  80              انصددددنق ااتدددددن ي ا ا  0.

                                       ه،ا ،ادددنقاانامدددياان  ادددنةاان ددد اكنةدددحاسدددن يوا                                       الانقيدددوا ان ا ددد ثا ان نن دددوا ان ا ددد ثا  ددد

                                               الفاعلاا ياار  اا  انةاالاغن اامعجباهذ االنق .

 

 

                            ا                 إعطتتتتاة القيتتتتاة العتتتتاملين واملتتتتتدراجين والتتتتريمل نقلتتتتوا   :                  الرابعتتتتة والخمستتتتون       املتتتتادة 

                درجات استثنائية                إلى اإلدارة ثال 

 
                اتدددددددن ي اةفدددددددنذاهدددددددذاا                             ي                            اطددددددد اانل دددددددن اانادددددددن اعثا التدددددددر يجعثا اندددددددذي اةلادددددددعااالدددددددىاايقا  

                      ن دددد  ان  نة ددددو،اتددددرليا ددددد ا ا       831,111                                         انلددددنةعثا ددددا اق جددددناااسددددتث نئ و،اا مددددواانر جددددوا

                                                                         مسددن اانراتددبا ددعاا تفددن لمااحللددمااننلددرةاالبهددياناتددر  .ايددتماةلددياال ددنن اانام ددوا

                                                                    نتغط ددددددددواكافددددددددواميددددددددنق اانددددددددر جناااالسددددددددتث نئ وااندددددددد ا ا دددددددد ا عامةددددددددوا ما  ااناددددددددرلا دددددددد ا

                 ا ت نط االعامةو.
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                                        إعفتتتتتتاة الستتتتتتيارات ايتتتتتتر امللوثتتتتتتة للبيئتتتتتتة متتتتتتمل بعتتتتتتل   :                  الخامستتتتتتة والخمستتتتتتون       املتتتتتتادة 

       الرسوم
 

     (ام اEV                                                 ددد االاع دددوانا يئدددواسدددعاءاكنةدددحاتامدددياألدددىاانكلر دددنءا)        الجريدددر ا              تافددد اان ددد ن ااا

النايل :Hybride                  ان  ن اااانهج  وا)
ك
        (ا  ا ا اانرسعةا فلن
ك
                     

 

 
 
 أوال
 
                              ما يتعلأ بالسيارات الخصوصية:       : في   

ففدددددددد اانرسددددددددعةاالجمرع ددددددددوا  سددددددددمااالسدددددددداهاؤاHybride                  ان دددددددد ن اااانهج  ددددددددوا) -
ُ
                                 (:ات
ُ
    

       %افلمل.  81                                                  انرالل االتعجبان خزي واألىاان  ن اااانهج  وانتص حا

ا دد اانرسددعةاEV                     ان دد ن اااانكلر نئ ددوا) -
ك
افدد اان دد ن اااانان اددواألددىاانكلر ددنءاكا ددن

ُ
           (:ات

ك
                                      

ُ
    

                                  الجمرع وا   ا سمااالساهاؤاانرالل .

 

 
 
 ثانيا
 
                         علأ بالسيارات العمومية:      ما يت      : في     

ففدددددددد اانرسددددددددعةاالجمرع ددددددددوا  سددددددددمااالسدددددددداهاؤاHybride                  ان دددددددد ن اااانهج  ددددددددوا) -
ُ
                                 (:ات
ُ
    

افددددد ا  01                                                  اندددددرالل االتعجدددددبان خزي دددددواألدددددىاان ددددد ن اااانهج  دددددوانتصددددد حا
ُ
    %افلدددددمل،ا ت
ُ
         

                                                        ا سماانتسج يا  سماال انة كاأ راتسج النانامر اا  لى.

افدد اان دد ن اااانEV                     ان دد ن اااانكلر نئ ددوا) -
ُ
               (:ات
ُ
ا دد اانرسددعةا    

ك
           ان اددواألددىاانكلر ددنءاكا ددن
ك
                       

                                                                الجمرع ددددوا  دددد ا سددددمااالسدددداهاؤاانددددرالل ا  دددد ا سددددماانتسددددج يا  سددددعةاال انة ددددكا

                         أ راتسج النانامر اا  لى.

 

             نشر القانون   :                  السادسة والخمسون       املادة 
 

                                                اميابهذااانلنةعثافع ا شر ا  االجرير اانرسم و.

 

                      صتتتتتتتتدر عتتتتتتتتمل رئتتتتتتتتيس الجمهوريتتتتتتتتتة

                  رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس مجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزراة

 

                           االميتتاة: ستتعد التتديمل الحريتتري 

 

 

     2018      نيستان     18         بعبدا فتي  
 

                   االميتتتتتتتتتتتاة: ميشتتتتتتتتتتتال عتتتتتتتتتتتون 

 

                  رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس مجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزراة 
 

                           االمياة: ستعد التديمل الحريتري 
 

 

 

 





رقم

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

5,320,700132,532,87575,000,000212,853,575املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

40,911,400750,00041,661,400املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

9,966,10061,00010,027,100املصلحة اإلدارية املشتركة3

249,300249,300إدارة املراقبة العامة4

2,071,763,3162,071,763,316: التحويالت

2,071,563,316مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة

53,516,98753,516,987احتياطي املوازنة7

8,756,3008,756,300الهيئة املنظمة لالتصاالت8

301,499,375301,499,375مساهمة - أوجيرو 9

2,491,983,478133,343,87575,000,0002,700,327,353

2018قانون موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2018االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

3.22%

84,331,252

2,615,996,101

2,700,327,353

5

2017أرقام قانون موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

22,498,2881,531,00024,029,288مديرية اليانصيب الوطني1

71,986,60071,986,600(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2

784,112784,112احتياطي املوازنة4

95,269,0001,531,00096,800,000

-19,000,000

-16.41%

115,800,000

96,800,000

(بآالف الليرات)

2018االعتمادات املرصدة لعام 

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2018قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2017أرقام قانون موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

28,730,090504,00029,234,090املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

أحكام قضائية ومصالحات

1,263,6001,263,600احتياطي املوازنة4

(مال االحتياط)وفر املوازنة 

29,993,690504,00030,497,690

-14,766,310

-32.62%

45,264,000

30,497,690

2018االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2018قانون موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2017أرقام قانون موازنة العام 

2018 أرقام قانون موازنة العام



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

18,686,869,00018,686,869,000

14,276,183,00014,276,183,000اإليرادات الضريبية1

4,410,686,0004,410,686,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

5,204,355,5835,204,355,583

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

18,686,869,0005,204,355,58323,891,224,583

14,824,341-الزيادة أو النقصان

%21.78النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

201823,891,224,583أرقام قانون موازنة العام 

201723,906,048,924أرقام قانون موازنة العام 

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2018قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

2018االعتمادات املرصدة لعام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2018لعام 

2,700,327,353االستثمارالفصل األول

واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,700,327,353

2018أرقام قانون موازنة العام 

2017أرقام قانون موازنة العام 

الزيادة أو النقصان

النسبة املئوية

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)

3.22%

84,331,252

2,615,996,101

2,700,327,353

2018قانون موازنة العام 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2018لعام 

96,800,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1

مأخوذات من مال االحتياط2

96,800,000

96,800,000

115,800,000

-19,000,000

-16.41%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2017أرقام قانون موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 

2018قانون موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2018لعام 

18,882,500املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

11,615,190مساهمة من املوازنة العامة3

مأخوذات من مال االحتياط4

30,497,690

30,497,690

45,264,000

-14,766,310

-32.62% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2017أرقام قانون موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2018قانون موازنة العام 

املجاميع



2017

2017

2018

بيان اإليراداتالفصلالباب
قانون موازنة

 2017
2018 قانون موازنة 2017محصل لعام 

    12,843,69812,380,65714,276,183 االيرادات الضريبية1

           4,224,8594,201,3165,038,688 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

           1,801,1041,413,1031,284,511 ضريبة على االمالك12

           5,426,2395,499,8106,359,742 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

               867,793742,225863,149 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

               523,703524,203730,093 االيرادات الضريبية االخرى15

       3,572,3743,866,4184,410,686 االيرادات غير الضريبية2

           2,518,8362,649,0282,651,404امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

               865,464882,799955,066 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

                  30,44838,62439,123 الغرامات واملصادرات28

               157,626295,967765,093 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

16,416,07216,247,07518,686,869  

       7,139,9764,824,355 القروض الداخلية

       7,139,97604,824,355 مجموع القروض الداخلية

               350,000380,000 القروض الخارجية

           350,0000380,000 مجموع القروض الخارجية

7,489,97605,204,355    

23,906,04816,247,07523,891,224  

مقارنة إجمالي اإليرادات
قانون موازنة

2017محصل لعام 

قانون موازنة

(بماليين الليرات)

:مجموع الجزء األول

:مجموع الجزء الثاني

:املجموع العام

5

57



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون موازنة

 2017
2018 قانون موازنة 2017محصل لعام 

12,843,69812,380,65714,276,183 االيرادات الضريبية   1

4,224,8594,201,3165,038,688 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

4,224,1714,200,2403,997,755 ضريبة على الدخل 111  
2,252,2082,100,9791,493,769 ضريبة الدخل على األرباح11101   

729,359766,707780,414 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

303,563355,583337,670 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

00على قيمة مبيع عقارات مبنية%  1 ضريبة 

845,397904,4471,301,894( باملئة7) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 

93,64472,52484,008(ضريبة على الدخل) غرامات 11109

                   1,040,933                    1,076                        688 ضرائب أخرى على الدخل119  
6881,0761,040,933 ضرائب أخرى على الدخل11901   

1,801,1041,413,1031,284,511 ضريبة على االمالك  12 

272,288282,624220,902 ضريبة على األمالك املبنية 121  
242,435251,286189,556 ضريبة على األمالك املبنية12101   

0100 ضرائب اخرى على االمالك املبنية

29,85331,32831,346(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12109

173,391166,427176,858 رسم االنتقال 122  
165,427159,869168,735 رسم االنتقال12201

7,9646,5588,123(رسم االنتقال) غرامات    

1,355,425964,052886,751 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  
855,318964,014886,642 الرسوم العقارية12301   

500,0983299 ضريبة التحسين12302   

00 رسم تجديد سند ملكية12303   

10610(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 

000 ضرائب على األمالك البحرية 124
000 ضرائب على األمالك البحرية12401 

000 ضرائب أخرى على االمالك 129  
000 ضرائب أخرى على االمالك12901   

5,426,2395,499,8106,359,742 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

1,428,0791,428,2741,762,308 الرسوم الداخلية على السلع 131  
652,463690,800685,928 الرسوم على املواد امللتهبة

10,56811,90345,511 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

00 رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

243,080197,408447,942 رسم التبغ و التنباك

00 رسم السبيرتو

02,15340,000 رسم الترابة13105   

521,873525,889542,748 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

00(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع    

94121179(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 

105,759130,735126,366 أرباح ادارات الحصر 132  
105,422130,571126,021 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

337164345(ارباح ادارات الحصر) غرامات 

قانون موازنة

2017محصل لعام 

قانون موازنة

2018

2017

2017

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)

2 - 7



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون موازنة

 2017
2018 قانون موازنة 2017محصل لعام 

3,8703,3563,967 الرسوم على الخدمات 133  
453410464 ضريبة املالهي13301   

3,2802,9163,362 رسوم  املراهنات13302   

00 رسوم  داخلية على ورق اللعب

13730141(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 

509354406 ضريبة على املبيعات 134  
492341388 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

171318(ضريبة على املبيعات) غرامات 

3,441,0373,475,6063,958,196 الضريبة على القيمة املضافة135
3,421,7173,451,8923,937,932 الضريبة على القيمة املضافة13501

19,32023,71420,264(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

446,986461,485508,499 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  
272,215254,019283,103 رسوم على السيارات13901   

264436464 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

172,928206,116223,160 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

1,5799141,772(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات    

867,793742,225863,149 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

867,793742,225863,149 رسوم على االستيراد 141  
867,793742,225863,149 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

00 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14201   

000 رسوم الجمارك على التصدير 142  
000 رسوم الجمارك على التصدير14201   

000 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  
000 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

523,703524,203730,093 االيرادات الضريبية االخرى  15 

523,703524,203730,093 رسوم الطابع املالي 151  
362,558360,581517,160 رسم طابع نقدي15101   

155,274158,330204,579 رسم طابع اميري15102

5,8715,2928,354(رسوم الطابع املالي) غرامات    

000 الرسم املقطوع152
000 الرسم ااملنهي املقطوع15201

000 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  
000 واردات التعمير15901 

      3,572,3743,866,4184,410,686 االيرادات غير الضريبية   2

               2,518,8362,649,0282,651,404امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

2,348,6242,315,3302,478,400 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  
116,594121,510118,926 ايرادات كازينو لبنان26101   

1,6181,8221,650 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

211,000174,935214,050 ايرادات مرفأ بيروت26103   

00 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

83,18180,50071,986 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

1,936,0101,936,0062,071,563 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

221407225 ايرادات استيراحات

150ايرادات قطاع البترول

61,14360,68361,754 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  
61,14360,68361,754(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون موازنة

 2017
2018 قانون موازنة 2017محصل لعام 

103,059266,215105,120 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  
101,529260,802103,559 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

00 حاصالت من بيع أصول ثابتة

1,5305,4131,561 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

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

6,0106,8006,130 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  
4,9406,6585,039 فوائد26901   

1,0701421,091 حاصالت االسهم الحكومية26902

865,464882,799955,066 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

731,322746,033817,068 رسوم ادارية 271  
39,79244,73370,588 رسوم كتاب العدل27101   

10,1474,07710,868 الرسوم القنصلية27102   

287,266282,333301,630 رسوم االمن العام27103   

277,195329,924282,738 رسوم السير27104   

31,68431,05732,318 الرسوم القضائية27105   

33,81123,50131,038 رسوم السوق27106   

51,42630,40887,888(رسوم ادارية) غرامات 27109   

31,84832,96133,063 عائدات ادارية 272  
00 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

455393477 رسوم املنائر27202   

3,2512,0613,414 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

12,62114,99313,252 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

2,9413,0313,088 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

00 رسوم املطارات27206   

11,86611,74712,103 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

1010(عائدات ادارية) غرامات 

296301302 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى

409435417 رسوم امتحانات الكولوكيوم   

3,4163,4463,485 مبيعات 273  
3,4163,4443,485 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

00 حاصالت مبيعات املجلة القضائية

020 ثمن لوحة عمومية27303   

00 مبيعات اخرى27309   

77,15185,15481,592 رسوم اجازات 274  
63,65973,71368,178 رسوم اجازات عمل27401   

876089 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

01820 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

4,8801,4294,977(رسوم اجازات) غرامات 

8,5259,7708,348 رسوم اخرى على االجازات27409   

21,72615,20519,858 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  
7148 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات

18019 رسوم االحراج 

446663319(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 

21,25414,52819,512 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

30,44838,62439,123 الغرامات واملصادرات  28 

30,15838,18738,804 غرامات واحكام نقدية 281  
30,13837,95938,782 غرامات سير28101   

2122822 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون موازنة

 2017
2018 قانون موازنة 2017محصل لعام 

7348 مصادرات 282  
7348 مصادرات28201 

283403311 عقوبات 283  
283403311 عقوبات28301   

157,626295,967765,093 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

155,547221,370311,093 حسومات تقاعدية 291  
155,547221,370311,093 حسومات تقاعدية29101   

09040 حاصالت البريد 292 

000 الهبات الجارية الداخلية 294  
000 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

000 هبات جارية من حكومات اجنبية29402

000 تبرعات وهبات لصالح الخزينة   

060,9160 الهبات الجارية الخارجية 295  
01,2780 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

059,6380 هبات جارية من منظمات دولية29502   

000 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

000 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

2,08012,777454,000 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  
869573200,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

1,21112,2040 استردادات29902   

00254,000 ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية

000 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29903   

16,416,07216,247,07518,686,869         

964,2271,277,188983,511 ايرادات خزينة مختلفة   3

964,2271,277,188983,511 ايردات الخزينة

0 الذمم
0 البلديات
0 الودائع

0 حسابات الغير االخرى

17,380,29817,524,26319,670,380

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام
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قانون موازنة2018

(بماليين الليرات)

قيمـةشــرحالرمز

14,276,183 االيرادات الضريبية1

4,410,686 االيرادات غير الضريبية2

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى 



قانون موازنة2018

بيان اإليراداتالرمز
قانون موازنة

2017

قانون موازنة

 2018

7,139,9764,824,355 القروض الداخلية5

7,139,9764,824,355القروض الداخلية56

7,139,9764,824,355القروض الداخلية561

7,139,9764,824,355القروض الداخلية56101

350,000380,000 القروض الخارجية57

350,000380,000  ديون خارجية

(بماليين الليرات)

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى 



4,000,000,000-44,000,000,00040,000,000,000حاصالت بيع األوراق1

44,000,000,00040,000,000,000-4,000,000,000

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

15,000,000,000-15,000,000,0000وفر سنين سابقة غير محولة5

15,000,000,0000-15,000,000,000

115,800,000,00096,800,000,000-19,000,000,000

115,800,000,00096,800,000,000-19,000,000,000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2018قانون موازنة العام 

5مجموع البند رقم 

108مجموع الباب رقم 

الواردات املقدرة

2017لعام 

الواردات املقدرة

2018للعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



نقصانزيادة 

9,717,500-28,000,00018,282,500مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

600,000600,000إيرادات متفرقة2

إيرادات مرفأ بيروت3

28,600,00018,882,500-9,717,500

رسوم القمح املستورد للغير1

رسوم الدقيق املستورد للغير2

رسوم السكر واملصنوعات السكرية3

رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية4

5,048,810-16,664,00011,615,190مساهمة من املوازنة العامة لتغطية العجز1

16,664,00011,615,1900-5,048,810

مأخوذات لتغذية املوازنة1

45,264,00030,497,6900-14,766,310 مجموع قسم الواردات

14,766,310-2018-2017مجموع الفرق بين العامين 

مآخوذات من مال االحتياط: الفصل الرابع

مجموع الفصل الرابع

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: الفصل األول

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 

2018قانون موازنة العام 

(بآالف الليرات)

رقم

البند
بيان التبويب

الواردات املقدرة

2017للعام 

الواردات املقدرة

2018للعام 

الفرق 



إجمالي الوارداتالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافينقصانزيادة20172018

1
إيرادات مساهمات الغير في 

نفقات اإلنشاء
0060,000,000م000030.000

0060,000,000

1297,200,000,00010,800,000,000.* ل9.000*م412,274,808,620570,440,256,640158,165,448,020900.000

61,620,000,000180,000,000.* ل9.000*م30.000

12238,140,000,000* ل49*د450*م900.000

63,969,000,000* ل49*د450*م30.000

12179,280,000,000* ل166*د100*م900.000: مخابرات خليوية

62,988,000,000* ل166*د100*م30.000: مخابرات خليوية

: خطوط موقوفة التحصيل قيمتها

  2016/12لغاية إصدار . ل. ل435.080.072.000

(%4نسبة التحصيل )

17,403,202,880

: خطوط حكومية التحصيل قيمتها

  2016/12لغاية إصدار . ل. ل746.001.344.000

(%4نسبة التحصيل )

29,840,053,760

570,440,256,64051,858,205,14910,980,000,000

1.50067,197,600,0006,108,872,727* دأ 0.1267*د/د188,395,167,815107,197,600,000-81,197,567,815353.578.532(INCOMING)مخابرات دولية 

1.140,000,000,000*408*د/ د89126559(OUTGOING)مخابرات دولية 

107,197,600,0006,108,872,727

9,609,680-9,609,68000إيرادات التلكس4

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2018 موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 

(. ل.ل )

 T.V.Aطوابع رقم

البند

الفرق
إيضاحاتبيان التبويب

3

:مجموع البند األول

2

:مجموع البند الثاني

:مجموع البند الثالث

:مجموع البند الرابع

إيرادات املخابرات

املحلية والخارجية



إجمالي الوارداتالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافينقصانزيادة20172018
 T.V.Aطوابع رقم

البند

الفرق
إيضاحاتبيان التبويب

3,060,000,000278,181,818خطوط تأجيرية محلية

60,000,000,0005,454,545,4551,300,000(IN+LL+DT)خطوط تأجيرية دولية 

120,000,000,00010,909,090,909خطوط ذات منفعة خاصة

1,500,000,000136,363,636400,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

1,000,000,00090,909,091800,000تراخيص استيراد أجهزة

150,000,0000سلفات

500,000,00045,454,545الغرامات

3,060,000,000278,181,818خدمات النجمة

102,000,0009,272,727ترقيم مختصر

ISDN530,400,00048,218,182خطوط  

E16,120,000,000556,363,636خطوط  

DSL 123,318,000,00011,210,727,273

714,000,00064,909,091بث فضائي دائم

SNG800,000,00072,727,273380,000محطات  

320,854,400,00029,154,945,4542,880,000

1,980,000,000,0001,980,000,000,0000تخابر 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

2,880,067,851,1152,978,492,256,640179,631,583,020-81,207,177,4952,978,492,256,640267,122,023,33011,042,880,000

2,978,492,256,640

278,164,903,330

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310

2,880,067,851,115264,071,749,3532,615,996,101,762 : هي2017مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

278,164,903,330

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

98,424,405,525 2018-2017الفرق بين عامي 

:املجموع العام

299,388,265,000 إيرادات متنوعة

:مجموع البند الخامس

:مجموع البند السادس

5

: هي2018مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة لعام * 

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

21,466,135,000 320,854,400,000

- = 

- = 

 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 صافينقصانزيادة20172018

00000060,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

2
إيرادات املخابرات

املحلية والخارجية
412,274,808,620570,440,256,640158,165,448,0200570,440,256,64051,858,205,14910,980,000,000

(INCOMING)مخابرات دولية 

(OUTGOING)مخابرات دولية 

9,609,680000-9,609,68000إيرادات التلكس4

299,388,265,000320,854,400,00021,466,135,0000320,854,400,00029,154,945,4542,880,000إيرادات متنوعة5

1,980,000,000,0001,980,000,000,000001,980,000,000,000180,000,000,0000تخابر الخليوي6

2,880,067,851,1152,978,492,256,640179,631,583,020-81,207,177,4952,978,492,256,640267,122,023,33011,042,880,000

98,424,405,525

2,978,492,256,640

278,164,903,330:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310

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

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2018 موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 

(. ل.ل )

رقم

بيان التبويبالبند
الفرق

 T.V.Aطوابع

: هي2017مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2017

:املجموع العام

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

278,164,903,330

2018

: هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

-81,197,567,815 0 107,197,600,000 188,395,167,8150 6,108,872,727 107,197,600,000

2017-2016الفرق بين عامي 

: هي2018مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة للعام * 

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 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 111 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

مكاتبلل قرطاسية 1   180,000  240,000 -60,000 

وصحف ومراجع كتب 2   140,000  200,000 -60,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   28,000  48,000 -20,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    348,000  488,000 -140,000 

ادارية لوازم 2  

 128,000  128,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   768,000  960,000 -192,000 

للمولدات وزيوت قاتمحرو 4   40,000  80,000 -40,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   20,000  40,000 -20,000 

اخرى ادارية لوازم 9   64,000  80,000 -16,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,020,000  1,288,000 -268,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   215,000  280,000 -65,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    215,000  280,000 -65,000 

 مبيدات 5

 15,000  15,000  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

زراعية مواد 6  

 15,000  15,000  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   140,000  200,000 -60,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    155,000  215,000 -60,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,هرباءك,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   52,200  34,400  17,800 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   800,000  640,000  160,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,150,000  920,000  230,000 

  والسلكية سلكية تواتصاال مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 100,000  80,000  20,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,102,200  1,674,400  427,800 

11 رقم  البند مجموع    3,855,200  3,960,400 -105,200 

1 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 111 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 450,000  450,000 

2 قمر  الفقرة مجموع    450,000  450,000 

 بريد 3

 3,000  3,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000  3,000  اعالنات 1

 30,000- 150,000  120,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   2,160,000  2,700,000 -540,000 

اخرى عامة عالقات 9   280,000  350,000 -70,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,563,000  3,203,000 -640,000 

 تامين 5

 40,000- 200,000  160,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    160,000  200,000 -40,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   1,141,660  1,000,000  141,660 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   400,000  500,000 -100,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,541,660  1,500,000  41,660 

12 رقم  البند مجموع    4,717,660  5,356,000 -638,340 

2 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 111 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   150,000  150,000 

الدائمين الموظفين رواتب 2   401,540  212,000  189,540 

1 رقم  الفقرة مجموع    551,540  362,000  189,540 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,125,128  650,000  475,128 

 1,000,000  1,000,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    2,125,128  1,650,000  475,128 

 تعويضات 3

ةاضافي اعمال عن تعويضات 2   245,000  350,000 -105,000 

مؤقت نقل تعويض 3   297,500  350,000 -52,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    542,500  700,000 -157,500 

 مكافاءات 5

 15,000- 75,000  60,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    60,000  75,000 -15,000 

13 رقم  البند مجموع    3,279,168  2,787,000  492,168 

3 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 111 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   120,000  150,000 -30,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    120,000  150,000 -30,000 

14 رقم  البند مجموع    120,000  150,000 -30,000 

4 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

نفقاتال   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 111 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   10,000  10,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   225,000  225,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    235,000  235,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   800,000  800,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   50,000  50,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    850,000  850,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,000,000  1,400,000 -400,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,400,000 -400,000 

16 رقم  البند مجموع    2,085,000  2,485,000 -400,000 

111 رقم الوظيفة مجموع    14,057,028  14,738,400 -681,372 

5 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

1 

1 

 1041 

االول الجزء  

الجمهورية رئاسة  

الجمهورية رئاسة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   5,000  3,000  2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,000  3,000  2,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   25,000  25,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    25,000  25,000 

15 رقم  البند مجموع    30,000  28,000  2,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   30,000  28,000  2,000 

1 رقم الفصل مجموع    14,087,028  14,766,400 -679,372 

1 رقم  الباب مجموع    14,087,028  14,766,400 -679,372 

6 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 113 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   100,000  80,000  20,000 

وصحف ومراجع كتب 2   100,000  80,000  20,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   50,000  80,000 -30,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    250,000  240,000  10,000 

ادارية لوازم 2  

 120,000  480,000  600,000  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   50,000  40,000  10,000 

للتدفئة وزيوت اتمحروق 5   50,000  40,000  10,000 

اخرى ادارية لوازم 9   50,000  40,000  10,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    750,000  600,000  150,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   1,900,000  1,520,000  380,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   100,000  80,000  20,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000,000  1,600,000  400,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   50,000  50,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   1,200,000  960,000  240,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,500,000  1,200,000  300,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 20,000  16,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,770,000  2,226,000  544,000 

11 رقم  البند مجموع    5,770,000  4,666,000  1,104,000 

7 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 113 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

االنشاءاتو والتجهيزات  

 50,000  50,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 10,000  10,000  اعالنات 1

 600,000- 1,200,000  600,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   75,000  75,000 

اخرى عامة عالقات 9   30,000  30,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    715,000  1,315,000 -600,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   300,000  350,000 -50,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    300,000  350,000 -50,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   1,500,000  1,500,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,500,000  1,500,000 

12 رقم  البند وعمجم    2,565,000  3,215,000 -650,000 

8 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 113 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

وملحقاتها واالجور والرواتب اتالمخصص   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   12,400,000  12,400,000 

الدائمين الموظفين رواتب 2   33,000,000  22,000,000  11,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    45,400,000  34,400,000  11,000,000 

والمستشارين والمتعاملين راءاالج واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   3,500,000  1,700,000  1,800,000 

االجراء اجور 2   100,000  194,000 -94,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,600,000  1,894,000  1,706,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   50,000  100,000 -50,000 

مؤقت نقل تعويض 3   900,000  900,000 

مختلفة تعويضات 9   50,000  100,000 -50,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,100,000 -100,000 

13 رقم  البند مجموع    50,000,000  37,394,000  12,606,000 

9 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

7201  

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 113 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   650,000  650,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    650,000  650,000 

14 مرق  البند مجموع    650,000  650,000 

10 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 113 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الخارج في وانتقال نقل 2   20,000  19,000  1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    20,000  19,000  1,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   1,300,000  1,300,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   1,400,000  1,400,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,700,000  2,700,000 

 دراسات 5

 150,000- 350,000  200,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    200,000  350,000 -150,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   600,000  600,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    600,000  600,000 

16 رقم  البند مجموع    3,520,000  3,669,000 -149,000 

113 رقم الوظيفة مجموع    62,505,000  49,594,000  12,911,000 

11 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 1041 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية عويضاتت 3  

عائلية تعويضات 1   1,000,000  1,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,000,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   50,000  50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

15 رقم  البند مجموع    1,050,000  1,050,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,050,000  1,050,000 

12 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

2 

1 

 1091 

االول الجزء  

النواب مجلس  

النواب مجلس  

مصنفة غير عيةاجتما حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   867,000  876,000 -9,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    867,000  876,000 -9,000 

التعاضد صناديق في الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  اضدتع صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 2

 النواب

 14,000,000  14,000,000 

  تعاضد صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 5

النواب مجلس موظفي  

 1,900,000  1,900,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    15,900,000  15,900,000 

15 رقم  البند مجموع    16,767,000  16,776,000 -9,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   16,767,000  16,776,000 -9,000 

1 رقم الفصل مجموع    80,322,000  67,420,000  12,902,000 

2 رقم  الباب مجموع    80,322,000  67,420,000  12,902,000 

13 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 112 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   84,000  80,000  4,000 

وصحف ومراجع كتب 2   37,000  40,000 -3,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

1 رقم  لفقرةا مجموع    122,920  122,400  520 

ادارية لوازم 2  

 13,010- 98,342  85,332  مالبس 1

تغذية نفقات 2   189,000  180,000  9,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   192,000  240,000 -48,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   192,000  240,000 -48,000 

اخرى ادارية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

2 رقم  الفقرة مجموع    661,532  762,342 -100,810 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   210,400  198,000  12,400 

3 رقم  الفقرة مجموع    210,400  198,000  12,400 

 مبيدات 5

 3,200- 16,000  12,800  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,800  16,000 -3,200 

زراعية مواد 6  

 960- 4,800  3,840  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   19,200  24,000 -4,800 

6 رقم  الفقرة مجموع    23,040  28,800 -5,760 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   20,000  20,000 

2 ( عيةمقطو بدل) كهرباء   1,200,000  1,200,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   480,000  480,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 100,000  60,000  40,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,800,000  1,760,000  40,000 

11 رقم  البند مجموع    2,830,692  2,887,542 -56,850 

14 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 112 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات اتايجار 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   250,000  300,000 -50,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   130,000  70,000  60,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    380,000  370,000  10,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

شاءاتواالن والتجهيزات  

 48,000  60,000 -12,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

 بريد 3

 20,000- 30,000  10,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    10,000  30,000 -20,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000- 15,000  12,000  اعالنات 1

 185,484- 2,050,000  1,864,516  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   400,000  500,000 -100,000 

اخرى عامة عالقات 9   160,000  200,000 -40,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,436,516  2,765,000 -328,484 

 تامين 5

 6,000- 30,000  24,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات ستئجارا 1   40,000  50,000 -10,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   335,580  400,000 -64,420 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   800,000  1,000,000 -200,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,135,580  1,400,000 -264,420 

12 رقم  البند مجموع    4,074,096  4,705,000 -630,904 

15 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 112 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

اءالوزر مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   970,000  970,000 

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,954,159  1,800,000  1,154,159 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,924,159  2,770,000  1,154,159 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور اقدينالمتع رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,766,223  1,100,000  666,223 

االجراء اجور 2   231,364  50,000  181,364 

 200,000  550,000  750,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    2,747,587  1,700,000  1,047,587 

 تعويضات 3

اضافية لاعما عن تعويضات 2   805,000  1,150,000 -345,000 

مؤقت نقل تعويض 3   280,000  300,000 -20,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,085,000  1,450,000 -365,000 

 مكافاءات 5

 34,000- 170,000  136,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    136,000  170,000 -34,000 

13 رقم  البند مجموع    7,892,746  6,090,000  1,802,746 

16 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 112 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

التالتحوي   14 

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   3,273,405  3,247,205  26,200 

  اعتراض بها المنوط المستقلة الهيئة  ـ 

الهاتفية المخابرات  

 152,000 

اللبناني السوري االعلى للمجلس مساهمة  ـ    708,000 

  قدرات تعزيز مشروع لدعم مساعدة  ـ 

الوزراء مجلس قرراتم  

 2,172,205 

الفلسطيني اللبناني الحوار لجنة  ـ    241,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,273,405  3,247,205  26,200 

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   40,800  51,000 -10,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    40,800  51,000 -10,200 

14 رقم  دالبن مجموع    3,314,205  3,298,205  16,000 

17 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 112 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

الخارج في وانتقال نقل 2   4,000  5,000 -1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   500,000  750,000 -250,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    508,000  760,000 -252,000 

 دراسات 5

 5,000- 25,000  20,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   20,000  25,000 -5,000 

متنوعة شتى نفقات 9   160,000  200,000 -40,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    180,000  225,000 -45,000 

16 رقم  البند مجموع    714,400  1,018,000 -303,600 

112 رقم الوظيفة مجموع    18,826,139  17,998,747  827,392 

18 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   1,025,000  1,025,000 

مختلفة نفقات  ـ الحج شؤون رعاية ةهيئ  ـ    1,025,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,025,000  1,025,000 

14 رقم  البند مجموع    1,025,000  1,025,000 

810 رقم الوظيفة مجموع    1,025,000  1,025,000 

19 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 1024 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

للشيخوخة أخرى تقديمات  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   40,000  50,000 -10,000 

الدولة موظفي مىقدا  ـ    40,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

14 رقم  البند مجموع    40,000  50,000 -10,000 

1024 رقم الوظيفة مجموع   40,000  50,000 -10,000 

20 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   50,000  50,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

االجتماعي للضمان الوطني لصندوقا في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   60,000  60,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    60,000  60,000 

15 رقم  البند مجموع    110,000  110,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   110,000  110,000 

21 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 1045 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

المرأة حقوق حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   804,114  1,005,142 -201,028 

اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة  ـ    724,114 

النسائي المجلس  ـ    80,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    804,114  1,005,142 -201,028 

14 رقم  البند مجموع    804,114  1,005,142 -201,028 

1045 رقم الوظيفة مجموع   804,114  1,005,142 -201,028 

22 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   200,000 -200,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    200,000 -200,000 

14 رقم  البند مجموع    200,000 -200,000 

23 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

1 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

مدرسية تقديمات 6   12,000  12,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

التعاضد صناديق يف الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  تعاضد صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 4

المذهبية الشرعية المحاكم قضاة  

 5,000,000  5,000,000 

  تعاضد صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 8

القضائيين المساعدين  

 260,000  260,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,260,000  5,260,000 

15 رقم  البند مجموع    5,272,000  5,272,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   5,272,000  5,472,000 -200,000 

1 رقم الفصل مجموع    26,077,253  25,660,889  416,364 

24 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 115 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المحاسبة ديوان  

المحاسبة ديوان  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   12,600  12,000  600 

وصحف ومراجع كتب 2   22,680  21,600  1,080 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,840  4,800 -960 

1 رقم  الفقرة مجموع    39,120  38,400  720 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   12,800  16,000 -3,200 

اخرى ادارية لوازم 9   3,840  4,800 -960 

2 رقم  الفقرة مجموع    16,640  20,800 -4,160 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   18,000  18,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    18,000  18,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   75,000  60,000  15,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   160,000  128,000  32,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 3,200  3,200 

7 رقم  الفقرة مجموع    238,200  191,200  47,000 

11 رقم  البند مجموع    311,960  268,400  43,560 

25 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 115 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المحاسبة ديوان  

المحاسبة ديوان  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,110,500  1,110,500 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   90,000  50,000  40,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,200,500  1,160,500  40,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 29,727  37,000 -7,273 

2 رقم  الفقرة مجموع    29,727  37,000 -7,273 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 6,000- 30,000  24,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   10,000  10,000 

اخرى عامة عالقات 9   3,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    38,600  45,000 -6,400 

 تامين 5

 1,000- 5,000  4,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   63,485  75,000 -11,515 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   119,880  120,000 -120 

9 رقم  الفقرة مجموع    183,365  195,000 -11,635 

12 رقم  البند مجموع    1,461,792  1,449,500  12,292 

26 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بويبالت بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 115 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المحاسبة ديوان  

المحاسبة ديوان  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   5,829,026  3,880,000  1,949,026 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,829,026  3,880,000  1,949,026 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   455,499  245,000  210,499 

االجراء اجور 2   167,315  135,000  32,315 

2 رقم  الفقرة مجموع    622,814  380,000  242,814 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   630,000  900,000 -270,000 

مؤقت نقل تعويض 3   280,500  330,000 -49,500 

مختلفة تعويضات 9   195,000  195,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,105,500  1,425,000 -319,500 

 مكافاءات 5

 46,000  120,000  166,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    166,000  120,000  46,000 

13 رقم  البند مجموع    7,723,340  5,805,000  1,918,340 

27 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 115 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المحاسبة ديوان  

المحاسبة ديوان  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   12,000  12,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

14 رقم  البند مجموع    12,000  12,000 

28 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 115 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المحاسبة ديوان  

المحاسبة ديوان  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   12,000  15,000 -3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

 دراسات 5

 28,000- 40,000  12,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  40,000 -28,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   13,600  17,000 -3,400 

9 رقم  الفقرة مجموع    13,600  17,000 -3,400 

16 مرق  البند مجموع    37,600  72,000 -34,400 

115 رقم الوظيفة مجموع    9,546,692  7,606,900  1,939,792 

29 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

2 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس سةرئا  

المحاسبة ديوان  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   60,000  60,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    60,000  60,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   15,000  15,000 

7 قمر  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

15 رقم  البند مجموع    75,000  75,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   75,000  75,000 

2 رقم الفصل مجموع    9,621,692  7,681,900  1,939,792 

30 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

نفقاتال   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 

 141 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

عامة وظيفة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   55,000  28,000  27,000 

وصحف ومراجع كتب 2   16,000  16,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,000  4,000 -1,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    74,000  48,000  26,000 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   42,000  48,000 -6,000 

اخرى ادارية لوازم 9   5,000  4,000  1,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    47,000  52,000 -5,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   20,000  14,400  5,600 

3 رقم  الفقرة مجموع    20,000  14,400  5,600 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   6,000  5,000  1,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   40,000  40,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   100,000  96,000  4,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 7,000  4,000  3,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    153,000  145,000  8,000 

11 رقم  البند مجموع    294,000  259,400  34,600 

31 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام نونقا

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 
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االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

عامة وظيفة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   565,000  565,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    565,000  565,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 35,000  35,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000- 15,000  12,000  اعالنات 1

 10,000- 60,000  50,000  مطبوعات 2

وتمثيل ياداع 3   35,000  25,000  10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    97,000  100,000 -3,000 

 تامين 5

 5,950  4,050  10,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    10,000  4,050  5,950 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   10,000  10,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   50,000  50,000 

9 رقم  الفقرة جموعم    60,000  60,000 

12 رقم  البند مجموع    767,000  764,050  2,950 

32 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 

 141 

االول الجزء  

الوزراء لسمج رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

عامة وظيفة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,606,914  1,241,000  1,365,914 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,606,914  1,241,000  1,365,914 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   792,039  408,000  384,039 

االجراء اجور 2   126,680  94,000  32,680 

المتعاملين اجور 3   171,934  118,000  53,934 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,090,653  620,000  470,653 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   733,000  733,000 

مؤقت لنق تعويض 3   243,000  264,000 -21,000 

مختلفة تعويضات 9   1,000,000  1,407,000 -407,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,976,000  2,404,000 -428,000 

 مكافاءات 5

 150,000  150,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    150,000  150,000 

13 رقم  البند مجموع    5,823,567  4,415,000  1,408,567 

33 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 
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االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

عامة وظيفة  

مختلفة نفقات   16 

لوانتقا نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   60,000  60,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   50,000  150,000 -100,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    110,000  210,000 -100,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   5,000  5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    5,000  5,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   1,000  1,000 

متنوعة شتى نفقات 9   10,000  10,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    11,000  11,000 

16 رقم  البند مجموع    126,000  226,000 -100,000 

141 رقم الوظيفة مجموع    7,010,567  5,664,450  1,346,117 

34 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   مقدرةال النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   45,000  30,000  15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    45,000  30,000  15,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   24,000  23,000  1,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    24,000  23,000  1,000 

15 رقم  البند مجموع    69,000  53,000  16,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   69,000  53,000  16,000 

35 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

3 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

مدرسية تقديمات 6   30,000  30,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

15 رقم  البند مجموع    30,000  30,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   30,000  30,000 

3 رقم الفصل مجموع    7,109,567  5,717,450  1,392,117 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

4 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي التفتيش  

إدارية مراقبة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   32,800  36,000 -3,200 

وصحف ومراجع كتب 2   33,600  32,000  1,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,000  1,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    67,400  69,000 -1,600 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   10,440  12,800 -2,360 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   960  1,200 -240 

اخرى ةاداري لوازم 9   7,680  9,600 -1,920 

2 رقم  الفقرة مجموع    19,080  23,600 -4,520 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   6,000  7,500 -1,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,000  7,500 -1,500 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) هرباءك   60,000  48,000  12,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   100,000  80,000  20,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    164,000  132,000  32,000 

11 رقم  البند مجموع    256,480  232,100  24,380 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

4 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي التفتيش  

إدارية مراقبة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,119,000  1,119,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,119,000  1,119,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 32,000  40,000 -8,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000  2,000  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   8,000  10,000 -2,000 

اخرى عامة عالقات 9   2,400  3,000 -600 

4 رقم  لفقرةا مجموع    24,400  30,000 -5,600 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   5,000  8,000 -3,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,000  8,000 -3,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

تعابا بدالت 2   94,000  30,000  64,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   150,000  125,000  25,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    244,000  155,000  89,000 

12 رقم  البند مجموع    1,434,000  1,364,000  70,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

4 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي التفتيش  

إدارية مراقبة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   7,625,000  3,522,000  4,103,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,625,000  3,522,000  4,103,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   747,000  367,000  380,000 

االجراء اجور 2   233,000  172,000  61,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    980,000  539,000  441,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن ضاتتعوي 2   1,575,000  2,250,000 -675,000 

مؤقت نقل تعويض 3   483,450  437,000  46,450 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,058,450  2,687,000 -628,550 

 مكافاءات 5

 150,000- 750,000  600,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    600,000  750,000 -150,000 

13 رقم  البند مجموع    11,263,450  7,498,000  3,765,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

4 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي التفتيش  

ةإداري مراقبة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   795,000  950,000 -155,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    795,000  950,000 -155,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

مختلفة ئبوضرا رسوم 1   800  1,000 -200 

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

16 رقم  البند مجموع    806,200  964,000 -157,800 

142 رقم الوظيفة مجموع    13,760,130  10,058,100  3,702,030 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

4 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي التفتيش  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   89,000  101,000 -12,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    89,000  101,000 -12,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   34,000  33,300  700 

7 رقم  الفقرة مجموع    34,000  33,300  700 

15 رقم  البند مجموع    123,000  134,300 -11,300 

1041 رقم الوظيفة مجموع   123,000  134,300 -11,300 

4 رقم الفصل مجموع    13,883,130  10,192,400  3,690,730 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 810 

االول الجزء  

وزراءال مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   9,600  12,000 -2,400 

وصحف ومراجع كتب 2   6,400  8,000 -1,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

1 رقم  الفقرة مجموع    19,200  24,000 -4,800 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   14,400  14,400 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   12,000  14,400 -2,400 

اخرى ادارية لوازم 9   7,680  9,600 -1,920 

2 رقم  الفقرة مجموع    34,080  38,400 -4,320 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   12,000  12,000 

3 رقم  قرةالف مجموع    12,000  12,000 

 مبيدات 5

 2,400  2,400  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  2,400 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   2,000  2,400 -400 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   100,000  80,000  20,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   80,000  50,000  30,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    186,000  136,400  49,600 

11 رقم  البند مجموع    253,680  213,200  40,480 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

ةالوظيف  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب اراتايج 1   150,000  150,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    150,000  150,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 17,600  22,000 -4,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    17,600  22,000 -4,400 

 بريد 3

 2,000  2,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 1,200- 6,000  4,800  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   12,000  15,000 -3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    28,800  36,000 -7,200 

 تامين 5

 8,000  8,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

12 رقم  البند مجموع    206,400  218,000 -11,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 810 

االول الجزء  

زراءالو مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,593,260  909,000  1,684,260 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,593,260  909,000  1,684,260 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   34,440  19,100  15,340 

االجراء اجور 2   178,212  116,000  62,212 

2 رقم  الفقرة مجموع    212,652  135,100  77,552 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   32,060  45,800 -13,740 

مؤقت نقل تعويض 3   214,250  125,000  89,250 

3 رقم  الفقرة مجموع    246,310  170,800  75,510 

 مكافاءات 5

 3,000- 15,000  12,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

13 رقم  البند مجموع    3,064,222  1,229,900  1,834,322 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   8,000  8,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

14 رقم  البند مجموع    8,000  8,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

16 رقم  البند مجموع    22,400  28,000 -5,600 

810 رقم الوظيفة مجموع    3,554,702  1,697,100  1,857,602 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

5 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االفتاء دوائر  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   158,000  78,000  80,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    158,000  78,000  80,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   19,000  15,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    19,000  15,000  4,000 

15 رقم  البند مجموع    177,000  93,000  84,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   177,000  93,000  84,000 

5 رقم الفصل مجموع    3,731,702  1,790,100  1,941,602 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

6 

 337 

االول الجزء  

راءالوز مجلس رئاسة  

السنية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   19,200  24,000 -4,800 

وصحف ومراجع كتب 2   6,400  8,000 -1,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

1 رقم  الفقرة مجموع    28,800  36,000 -7,200 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   8,000  9,600 -1,600 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   12,800  16,000 -3,200 

اخرى ادارية لوازم 9   60,000  56,000  4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    80,800  81,600 -800 

 مبيدات 5

 800- 4,000  3,200  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   4,000  4,800 -800 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   20,000  40,000 -20,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   73,600  73,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    97,600  118,400 -20,800 

11 رقم  البند مجموع    210,400  240,000 -29,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

6 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

سنيةال الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   550,000  538,000  12,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    550,000  538,000  12,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 21,600  27,000 -5,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    21,600  27,000 -5,400 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 1,200- 6,000  4,800  اعالنات 1

 4,400- 22,000  17,600  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    25,400  31,000 -5,600 

12 رقم  البند مجموع    602,600  603,000 -400 

49 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

6 

 337 

االول زءالج  

الوزراء مجلس رئاسة  

السنية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   4,517,120  3,196,537  1,320,583 

1 رقم  الفقرة مجموع    4,517,120  3,196,537  1,320,583 

والمستشارين والمتعاملين االجراء اجورو المتعاقدين رواتب 2  

االجراء اجور 2   574,280  427,000  147,280 

2 رقم  الفقرة مجموع    574,280  427,000  147,280 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   35,000  50,000 -15,000 

مؤقت نقل تعويض 3   331,500  390,000 -58,500 

مختلفة تعويضات 9   26,000  26,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    392,500  466,000 -73,500 

 مكافاءات 5

 13,000- 65,000  52,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    52,000  65,000 -13,000 

13 رقم  البند مجموع    5,535,900  4,154,537  1,381,363 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   لمقدرةا النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

6 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

السنية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   24,000  36,000 -12,000 

3 رقم  فقرةال مجموع    24,000  36,000 -12,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   3,000  4,000 -1,000 

متنوعة شتى نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    15,000  19,000 -4,000 

16 رقم  البند مجموع    39,000  55,000 -16,000 

337 رقم الوظيفة مجموع    6,387,900  5,052,537  1,335,363 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

6 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

السنية الشرعية المحاكم  

عائلية تقديمات  

اعيةاجتم منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   235,000  235,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    235,000  235,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   75,000  75,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    75,000  75,000 

15 رقم  البند مجموع    310,000  310,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   310,000  310,000 

6 رقم الفصل مجموع    6,697,900  5,362,537  1,335,363 

52 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   5,000  6,400 -1,400 

وصحف ومراجع كتب 2   3,000  3,600 -600 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,000  1,600 -600 

1 رقم  الفقرة مجموع    9,000  11,600 -2,600 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   9,000  9,200 -200 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   7,000  7,200 -200 

اخرى ادارية لوازم 9   100,000  84,800  15,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    116,000  101,200  14,800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية كيةسل اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   8,000  6,800  1,200 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   30,000  24,000  6,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   80,000  80,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  1,600  2,400 

7 رقم  الفقرة مجموع    122,000  112,400  9,600 

11 رقم  البند مجموع    247,000  225,200  21,800 

53 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   125,000  125,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    125,000  125,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 6,000  9,000 -3,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,000  9,000 -3,000 

 بريد 3

 400- 2,000  1,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 5,000  3,000  اعالنات 1

 6,000- 12,000  6,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   6,000  6,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    15,000  23,000 -8,000 

12 رقم  البند مجموع    147,600  159,000 -11,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في قالفر  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   722,449  378,000  344,449 

1 رقم  الفقرة مجموع    722,449  378,000  344,449 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   129,580  65,000  64,580 

االجراء اجور 2   215,704  154,000  61,704 

2 رقم  الفقرة مجموع    345,284  219,000  126,284 

تتعويضا 3  

اضافية اعمال عن تعويضات 2   14,700  21,000 -6,300 

مؤقت نقل تعويض 3   111,350  131,000 -19,650 

3 رقم  الفقرة مجموع    126,050  152,000 -25,950 

 مكافاءات 5

 1,200- 6,000  4,800  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

13 رقم  البند مجموع    1,198,583  755,000  443,583 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة دعموال واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   5,000  7,000 -2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,000  7,000 -2,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   3,000  14,000 -11,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,000  14,000 -11,000 

16 رقم  البند مجموع    8,000  21,000 -13,000 

810 رقم الوظيفة مجموع    1,601,183  1,160,200  440,983 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   25,000  30,000 -5,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    25,000  30,000 -5,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   28,000  29,000 -1,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    28,000  29,000 -1,000 

15 رقم  البند مجموع    53,000  59,000 -6,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   53,000  59,000 -6,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

قاتالنف   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

7 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االعلى الشيعي االسالمي المجلس  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   2,500  5,000 -2,500 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,500  5,000 -2,500 

15 رقم  البند مجموع    2,500  5,000 -2,500 

1091 رقم الوظيفة مجموع   2,500  5,000 -2,500 

7 رقم الفصل مجموع    1,656,683  1,224,200  432,483 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   2,560  3,200 -640 

وصحف ومراجع كتب 2   640  800 -160 

اخرى مكتبية لوازم 9   640  800 -160 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   3,200  4,000 -800 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   6,400  8,000 -1,600 

اخرى ادارية لوازم 9   18,400  18,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    28,000  30,400 -2,400 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   960  1,200 -240 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   9,600  12,000 -2,400 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   20,000  8,000  12,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 1,920  2,400 -480 

7 رقم  الفقرة مجموع    32,480  23,600  8,880 

11 رقم  البند مجموع    64,320  58,800  5,520 

59 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   65,216  65,500 -284 

1 رقم  الفقرة مجموع    65,216  65,500 -284 

طفيف تصليحو عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 6,000  6,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,000  6,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 200- 5,000  4,800  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    7,200  8,000 -800 

12 رقم  البند مجموع    78,416  79,500 -1,084 

60 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,950,180  1,190,000  760,180 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,950,180  1,190,000  760,180 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

االجراء اجور 2   119,910  82,000  37,910 

2 رقم  الفقرة مجموع    119,910  82,000  37,910 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   10,500  15,000 -4,500 

مؤقت نقل تعويض 3   104,000  104,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    114,500  119,000 -4,500 

 مكافاءات 5

 3,000- 15,000  12,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

13 رقم  البند مجموع    2,196,590  1,406,000  790,590 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   6,000  6,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,000  6,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   3,200  4,000 -800 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

16 رقم  البند مجموع    9,200  10,000 -800 

810 رقم الوظيفة مجموع    2,348,526  1,554,300  794,226 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   80,496  80,000  496 

3 رقم  الفقرة مجموع    80,496  80,000  496 

تماعياالج للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   15,000  15,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

15 رقم  البند مجموع    95,496  95,000  496 

1041 رقم الوظيفة مجموع   95,496  95,000  496 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

8 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفري االفتاء  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   2,000  4,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,000  4,000 -2,000 

15 رقم  البند مجموع    2,000  4,000 -2,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   2,000  4,000 -2,000 

8 رقم الفصل مجموع    2,446,022  1,653,300  792,722 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

7201  

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

9 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفرية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   19,000  20,000 -1,000 

وصحف ومراجع كتب 2   4,480  5,600 -1,120 

اخرى مكتبية ملواز 9   8,580  9,600 -1,020 

1 رقم  الفقرة مجموع    32,060  35,200 -3,140 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   12,000  12,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   50,400  48,000  2,400 

اخرى ادارية لوازم 9   49,920  50,400 -480 

2 رقم  الفقرة مجموع    112,320  110,400  1,920 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   5,000  4,000  1,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   35,000  28,000  7,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   88,000  88,000 

  والسلكية سلكية االتواتص مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 25,000  20,000  5,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    153,000  140,000  13,000 

11 رقم  البند مجموع    297,380  285,600  11,780 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

9 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفرية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   824,000  825,000 -1,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    824,000  825,000 -1,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 24,000  30,000 -6,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة اتوعالق مطبوعات اعالنات 4  

 600- 3,000  2,400  اعالنات 1

 6,000- 30,000  24,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    29,400  36,000 -6,600 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   57,000  40,000  17,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    57,000  40,000  17,000 

12 رقم  البند مجموع    940,000  938,000  2,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

9 
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االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

ريةالجعف الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   5,066,200  3,940,000  1,126,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,066,200  3,940,000  1,126,200 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

جراءاال اجور 2   580,872  455,000  125,872 

2 رقم  الفقرة مجموع    580,872  455,000  125,872 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   24,500  35,000 -10,500 

مؤقت نقل تعويض 3   358,000  380,000 -22,000 

مختلفة تعويضات 9   15,000  15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    397,500  430,000 -32,500 

 مكافاءات 5

 7,000- 35,000  28,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

13 رقم  البند مجموع    6,072,572  4,860,000  1,212,572 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

لنفقاتا   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

9 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفرية الشرعية المحاكم  

الدينية المحاكم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   28,000  35,000 -7,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,800  6,000 -1,200 

متنوعة شتى نفقات 9   28,000  35,000 -7,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    32,800  41,000 -8,200 

16 رقم  البند مجموع    60,800  76,000 -15,200 

337 رقم الوظيفة مجموع    7,370,752  6,159,600  1,211,152 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

9 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الجعفرية الشرعية المحاكم  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   235,000  225,000  10,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    235,000  225,000  10,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   45,000  42,000  3,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    45,000  42,000  3,000 

15 رقم  البند مجموع    280,000  267,000  13,000 

1041 رقم الوظيفة جموعم   280,000  267,000  13,000 

9 رقم الفصل مجموع    7,650,752  6,426,600  1,224,152 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين طائفة عقل مشيخة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   4,000  4,800 -800 

وصحف ومراجع كتب 2   2,000  2,400 -400 

اخرى مكتبية لوازم 9   500  800 -300 

1 رقم  قرةالف مجموع    6,500  8,000 -1,500 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   14,000  11,200  2,800 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   6,000  4,800  1,200 

اخرى ادارية لوازم 9   2,000  2,800 -800 

2 رقم  الفقرة مجموع    22,000  18,800  3,200 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة اتمحروق 1   15,000  12,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,000  12,000  3,000 

 مبيدات 5

 400- 500  100  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    100  500 -400 

زراعية مواد 6  

 300- 400  100  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   100  400 -300 

6 رقم  الفقرة مجموع    200  800 -600 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,ياهم  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   2,000  1,836  164 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   20,000  16,000  4,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   20,000  18,626  1,374 

7 رقم  الفقرة مجموع    42,000  36,462  5,538 

11 رقم  البند مجموع    85,800  76,562  9,238 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز موحدينال طائفة عقل مشيخة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 9,000  9,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    9,000  9,000 

 بريد 3

 1,000  1,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 500  100  اعالنات 1

 4,500- 8,000  3,500  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   6,500  10,000 -3,500 

4 رقم  الفقرة مجموع    10,100  18,500 -8,400 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   8,000  12,000 -4,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,000  12,000 -4,000 

12 رقم  البند مجموع    28,100  40,500 -12,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 810 

لاالو الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين طائفة عقل مشيخة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   355,580  233,000  122,580 

1 رقم  الفقرة مجموع    355,580  233,000  122,580 

ضاتتعوي 3  

اضافية اعمال عن تعويضات 2   22,400  22,000  400 

مؤقت نقل تعويض 3   25,500  30,000 -4,500 

مختلفة تعويضات 9   1,000  10,000 -9,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    48,900  62,000 -13,100 

 مكافاءات 5

 800- 14,000  13,200  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    13,200  14,000 -800 

13 رقم  البند مجموع    417,680  309,000  108,680 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز لموحدينا طائفة عقل مشيخة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   7,500  12,000 -4,500 

2 رقم  الفقرة مجموع    7,500  12,000 -4,500 

14 رقم  البند مجموع    7,500  12,000 -4,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين طائفة عقل مشيخة  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

نتقالوا نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   1,500  2,000 -500 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,500  2,000 -500 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   2,000  4,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,000  4,000 -2,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   3,500  5,000 -1,500 

9 رقم  قرةالف مجموع    3,500  5,000 -1,500 

16 رقم  البند مجموع    7,000  11,000 -4,000 

810 رقم الوظيفة مجموع    546,080  449,062  97,018 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

10 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين طائفة عقل مشيخة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   16,000  16,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    16,000  16,000 

15 رقم  البند مجموع    16,000  16,000 

1041 رقم وظيفةال مجموع   16,000  16,000 

10 رقم الفصل مجموع    562,080  465,062  97,018 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

11 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدرزية المذهبية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   6,720  6,400  320 

وصحف ومراجع كتب 2   2,560  3,200 -640 

اخرى مكتبية لوازم 9   2,394  2,992 -598 

1 رقم  الفقرة مجموع    11,674  12,592 -918 

ادارية لوازم 2  

للتدفئة وزيوت حروقاتم 5   19,320  18,400  920 

اخرى ادارية لوازم 9   10,080  9,600  480 

2 رقم  الفقرة مجموع    29,400  28,000  1,400 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   3,200  3,200 

2 ( يةمقطوع بدل) كهرباء   8,000  8,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   40,000  15,000  25,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 2,940  2,940 

7 رقم  الفقرة مجموع    54,140  29,140  25,000 

11 رقم  البند مجموع    95,214  69,732  25,482 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

11 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدرزية المذهبية المحاكم  

الدينية المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب اراتايج 1   202,225  208,000 -5,775 

1 رقم  الفقرة مجموع    202,225  208,000 -5,775 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 12,000  12,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

 بريد 3

 840- 4,200  3,360  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    3,360  4,200 -840 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 600- 3,000  2,400  اعالنات 1

 10,000  10,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    15,400  16,000 -600 

12 رقم  البند مجموع    232,985  240,200 -7,215 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

11 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدرزية المذهبية المحاكم  

الدينية المحاكم  

حقاتهاومل واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,955,000  1,380,000  575,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,955,000  1,380,000  575,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   36,980  20,000  16,980 

االجراء اجور 2   480,408  350,000  130,408 

2 رقم  الفقرة مجموع    517,388  370,000  147,388 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   24,500  15,000  9,500 

مؤقت نقل تعويض 3   187,500  210,000 -22,500 

مختلفة تعويضات 9   12,000  12,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    224,000  237,000 -13,000 

افاءاتمك 5  

 20,000  20,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

13 رقم  البند مجموع    2,716,388  2,007,000  709,388 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

11 

 337 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدرزية المذهبية المحاكم  

الدينية المحاكم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   25,000  25,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    25,000  25,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   9,000  10,000 -1,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    9,000  10,000 -1,000 

16 رقم  البند مجموع    34,000  35,000 -1,000 

337 رقم الوظيفة مجموع    3,078,587  2,351,932  726,655 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

11 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدرزية المذهبية المحاكم  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   49,000  48,000  1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    49,000  48,000  1,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   28,000  30,000 -2,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    28,000  30,000 -2,000 

15 رقم  البند مجموع    77,000  78,000 -1,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   77,000  78,000 -1,000 

11 رقم الفصل مجموع    3,155,587  2,429,932  725,655 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

12 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

العلوي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   3,200  3,693 -493 

وصحف ومراجع كتب 2   2,400  2,400 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,600  1,994 -394 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,200  8,087 -887 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   2,400  2,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,400  2,400 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   800  800 

3 رقم  الفقرة مجموع    800  800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   4,800  4,800 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   8,800  8,800 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء فقاتن 9

 اخرى

 1,000  1,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    14,600  14,600 

11 رقم  البند مجموع    25,000  25,887 -887 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

12 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

العلوي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   40,800  40,800 

1 رقم  الفقرة مجموع    40,800  40,800 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 2,400  3,000 -600 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

 بريد 3

 200- 1,000  800  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    800  1,000 -200 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

ناتاعال 1   1,600  2,000 -400 

 780- 3,900  3,120  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,200  4,000 -800 

اخرى عامة عالقات 9   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    9,520  11,900 -2,380 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

12 رقم  البند مجموع    55,920  59,700 -3,780 

82 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

12 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

العلوي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   56,364  125,000 -68,636 

1 رقم  الفقرة مجموع    56,364  125,000 -68,636 

لمستشارينوا والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   756,660  531,000  225,660 

2 رقم  الفقرة مجموع    756,660  531,000  225,660 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   5,600  8,000 -2,400 

مؤقت نقل تعويض 3   85,000  100,000 -15,000 

مختلفة تعويضات 9   1,800  1,800 

3 رقم  الفقرة مجموع    92,400  109,800 -17,400 

 مكافاءات 5

 1,600- 8,000  6,400  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

13 رقم  البند مجموع    911,824  773,800  138,024 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في قالفر  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

12 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

العلوي االسالمي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   5,000  5,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,000  5,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

16 رقم  البند مجموع    7,400  8,000 -600 

810 رقم الوظيفة مجموع    1,000,144  867,387  132,757 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

12 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

العلوي االسالمي المجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   3,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   70,000  70,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    70,000  70,000 

15 رقم  البند مجموع    73,000  73,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   73,000  73,000 

12 رقم الفصل مجموع    1,073,144  940,387  132,757 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

13 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للتأديب العليا الهيئة  

إدارية مراقبة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب ةقرطاسي 1   1,400  2,400 -1,000 

وصحف ومراجع كتب 2   4,000  3,200  800 

اخرى مكتبية لوازم 9   200  400 -200 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,600  6,000 -400 

ادارية لوازم 2  

للتدفئة وزيوت محروقات 5   2,000  3,200 -1,200 

اخرى ادارية لوازم 9   19,000  15,200  3,800 

2 رقم  قرةالف مجموع    21,000  18,400  2,600 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   9,000  8,000  1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    9,000  8,000  1,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   700  600  100 

2 ( مقطوعية بدل) باءكهر   7,000  5,600  1,400 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   13,000  10,400  2,600 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 8,000  7,200  800 

7 رقم  الفقرة مجموع    28,700  23,800  4,900 

11 رقم  البند مجموع    64,300  56,200  8,100 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

13 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للتأديب العليا الهيئة  

إدارية مراقبة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة خدماتو ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   31,000  31,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    31,000  31,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 10,000  10,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

 بريد 3

 1,000- 2,000  1,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  2,000 -1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 1,000- 2,000  1,000  اعالنات 1

 500- 2,000  1,500  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   5,000  5,000 

اخرى عامة عالقات 9   4,000  6,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    11,500  15,000 -3,500 

 تامين 5

 500- 1,800  1,300  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,300  1,800 -500 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   500  2,000 -1,500 

6 رقم  الفقرة مجموع    500  2,000 -1,500 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,000  5,000 -1,000 

9 رقم  قرةالف مجموع    4,000  5,000 -1,000 

12 رقم  البند مجموع    59,300  66,800 -7,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

13 

 142 

االول الجزء  

لوزراءا مجلس رئاسة  

للتأديب العليا الهيئة  

إدارية مراقبة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   464,400  260,000  204,400 

1 رقم  الفقرة مجموع    464,400  260,000  204,400 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   65,760  30,000  35,760 

االجراء اجور 2   50,016  65,000 -14,984 

2 رقم  الفقرة مجموع    115,776  95,000  20,776 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   156,100  223,000 -66,900 

مؤقت نقل تعويض 3   33,100  46,000 -12,900 

3 رقم  الفقرة مجموع    189,200  269,000 -79,800 

 مكافاءات 5

 9,600- 48,000  38,400  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    38,400  48,000 -9,600 

13 رقم  البند مجموع    807,776  672,000  135,776 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في لفرقا  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

13 

 142 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للتأديب العليا الهيئة  

إدارية مراقبة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   3,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

 دراسات 5

 25,000- 30,000  5,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    5,000  30,000 -25,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   20,000  20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

16 رقم  البند مجموع    28,000  53,000 -25,000 

142 رقم الوظيفة مجموع    959,376  848,000  111,376 
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 الجزء

بابال  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

13 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للتأديب العليا الهيئة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   10,000  10,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

15 رقم  البند مجموع    10,000  10,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   10,000  10,000 

13 رقم الفصل مجموع    969,376  858,000  111,376 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

8201 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

14 

 122 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي االحصاء ادارة  

واحصاء تخطيط  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   22,400  28,000 -5,600 

وصحف ومراجع كتب 2   10,080  9,600  480 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,680  1,600  80 

1 رقم  الفقرة مجموع    34,160  39,200 -5,040 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   5,700  7,000 -1,300 

2 رقم  الفقرة مجموع    5,700  7,000 -1,300 

 مبيدات 5

 800  1,000  1,800  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,800  1,000  800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   5,000  5,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   30,000  20,000  10,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   44,000  44,000 

  السلكيةو سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    83,000  68,000  15,000 

11 رقم  البند مجموع    124,660  115,200  9,460 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

14 

 122 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي االحصاء ادارة  

واحصاء تخطيط  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   700,000  1,329,000 -629,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    700,000  1,329,000 -629,000 

يفطف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 16,000  20,000 -4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 4,000- 20,000  16,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   6,400  8,000 -1,600 

4 رقم  الفقرة مجموع    30,400  38,000 -7,600 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   3,000  3,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   2,000  2,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   43,000  35,000  8,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    45,000  37,000  8,000 

12 رقم  البند مجموع    800,000  1,434,000 -634,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

7201  

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

14 

 122 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي االحصاء ادارة  

واحصاء تخطيط  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,551,251  1,585,000  966,251 

1 رقم  ةالفقر مجموع    2,551,251  1,585,000  966,251 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   208,800  136,000  72,800 

2 رقم  الفقرة مجموع    208,800  136,000  72,800 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   220,500  315,000 -94,500 

مؤقت نقل يضتعو 3   221,000  260,000 -39,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    441,500  575,000 -133,500 

 مكافاءات 5

 15,000- 75,000  60,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    60,000  75,000 -15,000 

13 رقم  البند مجموع    3,261,551  2,371,000  890,551 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

14 

 122 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي االحصاء ادارة  

واحصاء تخطيط  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   136,000  170,000 -34,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    136,000  170,000 -34,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,800  6,000 -1,200 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   4,000  4,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

16 رقم  البند وعمجم    144,800  180,000 -35,200 

122 رقم الوظيفة مجموع    4,331,011  4,100,200  230,811 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

14 

 1041 

االول جزءال  

الوزراء مجلس رئاسة  

المركزي االحصاء ادارة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   30,000  30,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   10,000  10,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

15 رقم  البند مجموع    40,000  40,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   40,000  40,000 

14 رقم الفصل مجموع    4,371,011  4,140,200  230,811 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

15 

 250 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للدفاع االعلى للمجلس العامة االمانة  

( مصنفة غير) الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   6,000  6,000 

وصحف ومراجع كتب 2   1,600  2,000 -400 

اخرى مكتبية لوازم 9   320  400 -80 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,920  8,400 -480 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   640  800 -160 

2 رقم  الفقرة مجموع    640  800 -160 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   17,920  22,400 -4,480 

3 رقم  الفقرة مجموع    17,920  22,400 -4,480 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   2,400  2,400 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,400  2,400 

11 رقم  البند مجموع    28,880  34,000 -5,120 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

15 

 250 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للدفاع االعلى للمجلس العامة االمانة  

( مصنفة غير) الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية يانةص 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 16,000  20,000 -4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000  3,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   6,400  8,000 -1,600 

4 رقم  الفقرة مجموع    9,400  11,000 -1,600 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

12 رقم  البند مجموع    27,000  33,000 -6,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

15 

 250 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للدفاع االعلى للمجلس العامة االمانة  

( مصنفة غير) الدفاع  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

16 رقم  البند مجموع    8,000  10,000 -2,000 

250 رقم الوظيفة مجموع    63,880  77,000 -13,120 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

15 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

للدفاع االعلى للمجلس لعامةا االمانة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   1,800  3,600 -1,800 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,800  3,600 -1,800 

15 رقم  البند مجموع    1,800  3,600 -1,800 

1091 رقم فةالوظي مجموع   1,800  3,600 -1,800 

15 رقم الفصل مجموع    65,680  80,600 -14,920 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 360 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   148,600  132,000  16,600 

وصحف ومراجع كتب 2   21,000  20,000  1,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   16,280  13,600  2,680 

1 رقم  الفقرة مجموع    185,880  165,600  20,280 

ادارية لوازم 2  

 220,000- 720,000  500,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   1,168,000  920,000  248,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   8,400  8,000  400 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   12,600  12,000  600 

اخرى ادارية لوازم 9   134,200  124,000  10,200 

2 رقم  الفقرة وعمجم    1,823,200  1,784,000  39,200 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   5,000,000  5,500,000 -500,000 

وشحوم زيوت 2   50,400  48,000  2,400 

النقل لوسائل غيار قطع 3   412,400  448,000 -35,600 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,462,800  5,996,000 -533,200 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 100,000- 3,100,000  3,000,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   71,000  70,000  1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    3,071,000  3,170,000 -99,000 

 مبيدات 5

 1,000- 8,000  7,000  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    7,000  8,000 -1,000 

زراعية مواد 6  

وشتول بونصو بذور 3   2,000  2,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   25,000  25,000 

100 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 360 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   465,000  465,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,425,000  1,375,000  50,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 50,000  32,000  18,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,965,000  1,897,000  68,000 

11 رقم  البند مجموع    12,516,880  13,022,600 -505,720 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   لمقدرةا النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 360 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

انتهاوصي مكاتب ايجارات 1   700,000  700,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    700,000  700,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 129,000  155,000 -26,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    129,000  155,000 -26,000 

 بريد 3

 2,000  2,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 15,000  15,000  اعالنات 1

 1,000  45,000  46,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   40,000  40,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    101,000  100,000  1,000 

 تامين 5

 21,000- 365,000  344,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    344,000  365,000 -21,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   10,000  10,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   235,000  100,000  135,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    235,000  100,000  135,000 

12 رقم  البند مجموع    1,521,000  1,432,000  89,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 360 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

ولةالد المن العامه المديرية  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   67,280,000  45,825,000  21,455,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    67,280,000  45,825,000  21,455,000 

والمستشارين ينوالمتعامل االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   648,000  366,000  282,000 

االجراء اجور 2   270,000  210,000  60,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    918,000  576,000  342,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   2,800  4,000 -1,200 

مؤقت نقل تعويض 3   106,250  125,000 -18,750 

مختلفة ضاتتعوي 9   3,580,000  2,700,000  880,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,689,050  2,829,000  860,050 

 مكافاءات 5

 7,000- 100,000  93,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    93,000  100,000 -7,000 

13 رقم  البند مجموع    71,980,050  49,330,000  22,650,050 
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ءالجز  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 360 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

مختلفة نفقات   16 

سرية نفقات 2  

سرية نفقات 1   4,500,000  4,500,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    4,500,000  4,500,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   45,000  45,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    45,000  45,000 

 دراسات 5

 600- 3,000  2,400  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   300,000  300,000 

متنوعة شتى نفقات 9   43,000  50,000 -7,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    343,000  350,000 -7,000 

16 رقم  البند مجموع    4,890,400  4,898,000 -7,600 

360 رقم الوظيفة مجموع    90,908,330  68,682,600  22,225,730 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 731 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

العام باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

مختلفة تنفقا   16 

استشفاء نفقات 7  

استشفاء نفقات 1   30,000  30,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

16 رقم  البند مجموع    30,000  30,000 

731 رقم الوظيفة مجموع    30,000  30,000 

105 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 952 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

الخارج في تدريبية دورات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,100,000  1,450,000  650,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,100,000  1,450,000  650,000 

13 رقم  البند مجموع    2,100,000  1,450,000  650,000 

952 رقم الوظيفة مجموع    2,100,000  1,450,000  650,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    امع قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 1011 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

 المرض

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

المستشفيات في معالجة نفقات 5   5,640,000  5,000,000  640,000 

المختلفة الطبية المراكز في المعالجة نفقات 8   1,320,000  1,200,000  120,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    6,960,000  6,200,000  760,000 

15 رقم  البند مجموع    6,960,000  6,200,000  760,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   6,960,000  6,200,000  760,000 
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 الجزء

لبابا  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 1031 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية صاتمخص 4  

وفاة تقديمات 4   200,000  120,000  80,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    200,000  120,000  80,000 

15 رقم  البند مجموع    200,000  120,000  80,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   200,000  120,000  80,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

ةالوظيف  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   1,449,000  1,435,000  14,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,449,000  1,435,000  14,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   196,000  120,000  76,000 

والدة تقديمات 3   115,000  100,000  15,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    311,000  220,000  91,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة راكاتاشت 7  

عائلية تعويضات 2   35,000  35,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

15 رقم  البند مجموع    1,795,000  1,690,000  105,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,795,000  1,690,000  105,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

16 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدولة المن العامه المديرية  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وأمومة مرض تقديمات 1   2,350,000  2,350,000 

مدرسية تقديمات 6   7,400,000  7,200,000  200,000 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   560,000  560,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    10,310,000  10,110,000  200,000 

15 رقم  البند مجموع    10,310,000  10,110,000  200,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   10,310,000  10,110,000  200,000 

16 رقم الفصل مجموع    112,303,330  88,282,600  24,020,730 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

17 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين لطائفة المذهبي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   4,000  4,000 

وصحف ومراجع كتب 2   2,500  3,200 -700 

اخرى مكتبية لوازم 9   2,400  2,400 

1 رقم  الفقرة مجموع    8,900  9,600 -700 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   3,000  4,800 -1,800 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   3,000  4,800 -1,800 

اخرى ادارية لوازم 9   800  800 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,800  10,400 -3,600 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة روقاتمح 1   6,400  6,400 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,400  6,400 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   4,000  8,000 -4,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   22,000  16,000  6,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت كهرباءمياه،و نفقات 9

 اخرى

 5,600  5,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    31,600  29,600  2,000 

11 رقم  البند مجموع    53,700  56,000 -2,300 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات الفبآ  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

17 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين لطائفة المذهبي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   225,000  232,000 -7,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    225,000  232,000 -7,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 10,000  10,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

 بريد 3

 1,500- 2,000  500  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    500  2,000 -1,500 

عامة وعالقات مطبوعات ناتاعال 4  

 2,500- 3,000  500  اعالنات 1

 2,000- 9,000  7,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    11,500  17,000 -5,500 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

مختلفة ةاستهالكي خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   3,000  4,000 -1,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,000  4,000 -1,000 

12 رقم  البند مجموع    251,600  267,000 -15,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

17 

 810 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين لطائفة المذهبي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,578,000  855,000  723,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,578,000  855,000  723,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   61,500  75,000 -13,500 

مؤقت نقل تعويض 3   97,250  125,000 -27,750 

3 رقم  الفقرة مجموع    158,750  200,000 -41,250 

 مكافاءات 5

 10,000- 50,000  40,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة عمجمو    40,000  50,000 -10,000 

13 رقم  البند مجموع    1,776,750  1,105,000  671,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

17 

 810 

الولا الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين لطائفة المذهبي المجلس  

باألديان الخاصة والدعم واللوازم اإلدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   3,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   500  2,000 -1,500 

4 رقم  الفقرة مجموع    500  2,000 -1,500 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   2,900  3,000 -100 

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    10,900  13,000 -2,100 

16 رقم  البند مجموع    14,400  18,000 -3,600 

810 رقم الوظيفة مجموع    2,096,450  1,446,000  650,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

17 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الدروز الموحدين لطائفة المذهبي المجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   47,000  45,000  2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    47,000  45,000  2,000 

15 رقم  البند مجموع    47,000  45,000  2,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   47,000  45,000  2,000 

17 رقم الفصل مجموع    2,143,450  1,491,000  652,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 160 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

العامة باالدارة خاصة وإنماء بحوث  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   12,600  12,000  600 

وصحف ومراجع كتب 2   3,360  3,200  160 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

1 رقم  الفقرة مجموع    17,880  17,600  280 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   3,000  4,000 -1,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,000  4,000 -1,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   6,400  8,000 -1,600 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

 مبيدات 5

 80  1,600  1,680  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,680  1,600  80 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   72,000  57,600  14,400 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   204,000  220,000 -16,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 124,000  4,000  120,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    400,000  281,600  118,400 

11 رقم  البند مجموع    428,960  312,800  116,160 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 160 

لاالو الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

العامة باالدارة خاصة وإنماء بحوث  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   975,000  975,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   25,000  25,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,000,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 20,000  25,000 -5,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

 بريد 3

 800  6,000  6,800  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    6,800  6,000  800 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 14,000  30,000  44,000  اعالنات 1

 1,000- 5,000  4,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   8,000  10,000 -2,000 

ومهرجانات معارض 4   1,200  1,500 -300 

4 رقم  الفقرة مجموع    57,200  46,500  10,700 

 تامين 5

 700- 3,500  2,800  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,800  3,500 -700 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   7,000  5,000  2,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    7,000  5,000  2,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   30,000  15,000  15,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    38,000  25,000  13,000 

12 رقم  البند مجموع    1,131,800  1,111,000  20,800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 160 

االول الجزء  

الوزراء مجلس ةرئاس  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

العامة باالدارة خاصة وإنماء بحوث  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   196,000  190,000  6,000 

االجراء اجور 2   27,153  25,000  2,153 

المتعاملين اجور 3   1,304,000  1,100,000  204,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    1,563,153  1,351,000  212,153 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   70,000  100,000 -30,000 

مؤقت نقل تعويض 3   34,000  40,000 -6,000 

لفةمخت تعويضات 9   300,000  300,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    404,000  440,000 -36,000 

 مكافاءات 5

 6,000- 30,000  24,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

13 رقم  البند مجموع    1,991,153  1,821,000  170,153 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يبالتبو بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 160 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

العامة باالدارة خاصة وإنماء بحوث  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في تقالوان نقل 1   3,000  6,000 -3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  6,000 -3,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   40,000  50,000 -10,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    44,000  55,000 -11,000 

 دراسات 5

 400- 2,000  1,600  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   20,000  25,000 -5,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

16 رقم  البند مجموع    68,600  88,000 -19,400 

160 رقم الوظيفة مجموع    3,620,513  3,332,800  287,713 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 511 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

وتلف معالجة استثمار, ادارة,  

لتحويالتا   14 

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   35,456,495  22,511,617  12,944,878 

   ـ للبلديات اخرى نفقات في مساهمات  ـ 

الصلبة النفايات معالجة معامل وصيانة لتشغيل  

 31,515,495 

االنمائي المتحدة االمم برنامج في مساهمة  ـ    3,941,000 

UNDP 

1 رقم  الفقرة مجموع    35,456,495  22,511,617  12,944,878 

14 رقم  البند مجموع    35,456,495  22,511,617  12,944,878 

511 رقم الوظيفة مجموع    35,456,495  22,511,617  12,944,878 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

18 

 1041 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

االدارية التنمية لشؤون الدولة وزير نفقات  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

مةوأمو مرض 1   126,000  126,000 

عائلية تعويضات 2   85,000  25,000  60,000 

الخدمة نهاية تعويضات 3   109,000  109,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    320,000  25,000  295,000 

15 رقم  البند مجموع    320,000  25,000  295,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   320,000  25,000  295,000 

18 رقم صلالف مجموع    39,397,008  25,869,417  13,527,591 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

200 

 1072 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - جرينللمه المركزي الصندوق  

 المهجرين

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   4,600,000  4,600,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   1,800,000  2,000,000 -200,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    6,400,000  6,600,000 -200,000 

41 رقم  البند مجموع    6,400,000  6,600,000 -200,000 

1072 رقم الوظيفة مجموع   6,400,000  6,600,000 -200,000 

200 رقم الفصل مجموع    6,400,000  6,600,000 -200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات الفبآ  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

201 

 1071 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - الجنوب مجلس  

اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   15,694,620  9,150,000  6,544,620 

1 رقم  الفقرة مجموع    15,694,620  9,150,000  6,544,620 

14 رقم  البند مجموع    15,694,620  9,150,000  6,544,620 

1071 رقم الوظيفة مجموع   15,694,620  9,150,000  6,544,620 

201 رقم الفصل مجموع    15,694,620  9,150,000  6,544,620 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

202 

 4751 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - اإلعمار و اإلنماء مجلس  

المشاريع وتنمية ادارة  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

ورواألج للرواتب مساهمة 1   23,000,000  23,000,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   13,500,000  15,000,000 -1,500,000 

المحلية القضائية االحكام مصاريف منها  ـ    10,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    36,500,000  38,000,000 -1,500,000 

14 رقم  البند مجموع    36,500,000  38,000,000 -1,500,000 

4751 رقم الوظيفة جموعم   36,500,000  38,000,000 -1,500,000 

202 رقم الفصل مجموع    36,500,000  38,000,000 -1,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

203 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - االجتماعي و االقتصادي المجلس  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   1,300,000  355,000  945,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   2,423,000  1,645,000  778,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,723,000  2,000,000  1,723,000 

14 رقم  البند مجموع    3,723,000  2,000,000  1,723,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    3,723,000  2,000,000  1,723,000 

203 رقم الفصل مجموع    3,723,000  2,000,000  1,723,000 
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 الجزء

 الباب

لفصلا  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

204 

 150 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - العلمية للبحوث الوطني المجلس  

اساسية بحوث  

 14  التحويالت

العام القطاع خلدا المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   4,800,000  4,800,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   5,200,000  5,200,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  10,000,000 

14 رقم  البند مجموع    10,000,000  10,000,000 

150 رقم الوظيفة مجموع    10,000,000  10,000,000 

204 رقم الفصل مجموع    10,000,000  10,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

205 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

وزراءال مجلس رئاسة - اليسار مؤسسة  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   2,129,500  2,394,000 -264,500 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   1,152,450  1,016,000  136,450 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,281,950  3,410,000 -128,050 

14 رقم  البند مجموع    3,281,950  3,410,000 -128,050 

121 رقم الوظيفة مجموع    3,281,950  3,410,000 -128,050 

205 رقم الفصل مجموع    3,281,950  3,410,000 -128,050 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات فبآال  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

207 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - للخصخصة األعلى المجلس  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   1,000,000  1,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,000,000 

14 رقم  البند مجموع    1,000,000  1,000,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    1,000,000  1,000,000 

207 رقم الفصل مجموع    1,000,000  1,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

208 

 144 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - الوطنية المحفوظات مؤسسة  

الوطنية المحفوظات  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   1,000,000  1,000,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   1,080,000  1,200,000 -120,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,080,000  2,200,000 -120,000 

14 رقم  البند مجموع    2,080,000  2,200,000 -120,000 

144 رقم الوظيفة مجموع    2,080,000  2,200,000 -120,000 

208 رقم الفصل مجموع    2,080,000  2,200,000 -120,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

209 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - لبنان في االستثمارات لتشجيع العامة المؤسسة  

االقتصادية الشؤون  

لتحويالتا   14 

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   2,860,000  2,587,000  273,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   4,176,000  4,913,000 -737,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,036,000  7,500,000 -464,000 

14 رقم  البند مجموع    7,036,000  7,500,000 -464,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    7,036,000  7,500,000 -464,000 

209 رقم الفصل مجموع    7,036,000  7,500,000 -464,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

210 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - طرابلس في الخاصة االقتصادية للمنطقة العامة الهيئة  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   1,056,000  1,056,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,056,000  1,056,000 

14 رقم  البند مجموع    1,056,000  1,056,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    1,056,000  1,056,000 

210 رقم الفصل مجموع    1,056,000  1,056,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

211 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - لإلغاثة العليا الهيئة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   1,250,000  1,502,000 -252,000 

1 رقم  لفقرةا مجموع    1,250,000  1,502,000 -252,000 

14 رقم  البند مجموع    1,250,000  1,502,000 -252,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   1,250,000  1,502,000 -252,000 

211 رقم الفصل مجموع    1,250,000  1,502,000 -252,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة اتالنفق 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

212 

 1091 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

المدنية الخدمة مجلس - الدولة موظفي تعاونية   

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

التعاضد اديقصن في الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  موظفي تعاونية في الدولة ومساهمات اشتراكات 1

 الدولة

 328,000,000  318,000,000  10,000,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    328,000,000  318,000,000  10,000,000 

15 رقم  البند مجموع    328,000,000  318,000,000  10,000,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   328,000,000  318,000,000  10,000,000 

212 رقم الفصل مجموع    328,000,000  318,000,000  10,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

213 

 141 

االول الجزء  

الوزراء مجلس ئاسةر  

المدنية الخدمة مجلس - لإلدارة الوطني المعهد  

عامة وظيفة  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   5,312,000  3,455,000  1,857,000 

 رواتب لتغطية  ل.ل 3.900.000.000 منها
 

  الثالثة الدورة في المعينين الطالب وتعويضات

  االعداد فرع من العليا الدرجة في والعشرون

  المرسوم بموجب الثالثة الفئة لوظائف

  المادة الى وسندا2014/11/9تاريخ559رقم

  بالمرسوم الملحق االعداد نظام من السابعه

2003/ 11044رقم أخرى جارية لنفقات مساهمات 2    100,000  245,000 -145,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,412,000  3,700,000  1,712,000 

14 رقم  البند مجموع    5,412,000  3,700,000  1,712,000 

141 رقم الوظيفة مجموع    5,412,000  3,700,000  1,712,000 

213 رقم الفصل مجموع    5,412,000  3,700,000  1,712,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

238 

 321 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - المرورية للسالمة الوطني المجلس  

المدنية الحماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

جورواأل للرواتب مساهمة 1   1,000,000  1,000,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   900,000  1,000,000 -100,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,900,000  2,000,000 -100,000 

14 رقم  البند مجموع    1,900,000  2,000,000 -100,000 

321 رقم الوظيفة مجموع    1,900,000  2,000,000 -100,000 

238 مرق الفصل مجموع    1,900,000  2,000,000 -100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

3 

239 

 121 

االول الجزء  

الوزراء مجلس رئاسة  

الوزراء مجلس رئاسة - كيةاالستهال لالسواق العامة المؤسسة  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   871,000  871,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    871,000  871,000 

14 رقم  البند مجموع    871,000  871,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    871,000  871,000 

239 رقم الفصل مجموع    871,000  871,000 

3 رقم  الباب مجموع    667,119,937  597,255,574  69,864,363 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

4 

1 

 114 

ولاال الجزء  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   2,500  2,500 

وصحف ومراجع كتب 2   13,000  13,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,152  1,440 -288 

1 رقم  الفقرة مجموع    16,652  16,940 -288 

ادارية لوازم 2  

 1,600- 8,000  6,400  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   7,680  9,600 -1,920 

2 رقم  الفقرة مجموع    14,080  17,600 -3,520 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   2,560  3,200 -640 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,560  3,200 -640 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   2,000  2,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   11,200  11,200 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   17,600  17,600 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 7,200  7,200 

7 رقم  الفقرة مجموع    38,000  38,000 

11 رقم  البند مجموع    71,292  75,740 -4,448 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

4 

1 

 114 

االول الجزء  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 8,000  8,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 13,000  13,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   5,000  5,000 

اخرى عامة عالقات 9   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    20,400  21,000 -600 

 تامين 5

 2,500  2,500  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,500  2,500 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   12,000  15,000 -3,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   22,000  25,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة عمجمو    34,000  40,000 -6,000 

12 رقم  البند مجموع    64,900  71,500 -6,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

4 

1 

 114 

االول الجزء  

الدستوري سالمجل  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

 تعويضات 3

مختلفة تعويضات 9   1,579,200  1,579,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,579,200  1,579,200 

 مكافاءات 5

 3,200- 16,000  12,800  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,800  16,000 -3,200 

13 رقم  البند مجموع    1,592,000  1,595,200 -3,200 

139 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

4 

1 

 114 

االول الجزء  

الدستوري المجلس  

يالدستور المجلس  

الدستوري المجلس  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   15,000  15,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

14 رقم  البند مجموع    15,000  15,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام انونق

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

4 

1 

 114 

االول الجزء  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

الدستوري المجلس  

مختلفة نفقات   16 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   8,000  8,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   50,000  50,000 

4 رقم  الفقرة جموعم    58,000  58,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   20,000  20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

16 رقم  البند مجموع    78,000  78,000 

114 رقم الوظيفة مجموع    1,821,192  1,835,440 -14,248 

1 رقم الفصل مجموع    1,821,192  1,835,440 -14,248 

4 رقم  الباب مجموع    1,821,192  1,835,440 -14,248 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 330 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

 العدل

استهالكية وادم   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   128,000  160,000 -32,000 

وصحف ومراجع كتب 2   100,000  176,000 -76,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   10,000  16,000 -6,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    238,000  352,000 -114,000 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   128,000  160,000 -32,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    128,000  160,000 -32,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   26,240  28,800 -2,560 

3 رقم  الفقرة مجموع    26,240  28,800 -2,560 

 مبيدات 5

 480- 2,400  1,920  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,920  2,400 -480 

زراعية مواد 6  

 480- 2,400  1,920  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   1,920  2,400 -480 

6 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   40,000  32,000  8,000 

3 ( مقطوعية بدل) سلكيةوال سلكية اتصاالت   300,000  240,000  60,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 80,000  100,000 -20,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    420,000  372,000  48,000 

11 رقم  البند مجموع    818,000  920,000 -102,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب نبيا   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 330 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

 العدل

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات تجهيزاتوال  

 100,000  125,000 -25,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    100,000  125,000 -25,000 

 بريد 3

 16,000- 80,000  64,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    64,000  80,000 -16,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 10,000- 40,000  30,000  اعالنات 1

 24,000- 120,000  96,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   32,000  40,000 -8,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    158,000  200,000 -42,000 

 تامين 5

 1,000- 5,000  4,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   20,000  25,000 -5,000 

وتنظيفات ةخدم نفقات 3   296,000  370,000 -74,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    316,000  395,000 -79,000 

12 رقم  البند مجموع    642,000  805,000 -163,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

يراتالل بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 330 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

 العدل

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   6,560,000  3,960,024  2,599,976 

1 رقم  قرةالف مجموع    6,663,500  4,063,524  2,599,976 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   3,250,000  2,781,702  468,298 

االجراء اجور 2   134,500  104,500  30,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    3,420,500  2,922,202  498,298 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   105,000  150,000 -45,000 

مؤقت نقل تعويض 3   482,500  450,000  32,500 

مختلفة تعويضات 9   500,000  650,000 -150,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,087,500  1,250,000 -162,500 

 مكافاءات 5

 30,000- 150,000  120,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    120,000  150,000 -30,000 

13 رقم  البند مجموع    11,291,500  8,385,726  2,905,774 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 330 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

 العدل

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   30,150  57,075 -26,925 

6 رقم  الفقرة مجموع    30,150  57,075 -26,925 

14 رقم  البند مجموع    30,150  57,075 -26,925 
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جزءال  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 330 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

 العدل

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   10,000  15,000 -5,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,000  15,000 -5,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   20,000  30,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    20,000  30,000 -10,000 

 دراسات 5

 50,000- 100,000  50,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    50,000  100,000 -50,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   12,000  15,000 -3,000 

متنوعة شتى نفقات 9   20,000  25,000 -5,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

16 رقم  البند مجموع    112,000  185,000 -73,000 

330 رقم الوظيفة مجموع    12,893,650  10,352,801  2,540,849 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 337 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

الدينية المحاكم  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   4,100,000  4,100,000 

المسيحية الروحية المحاكم  

2 رقم  الفقرة مجموع    4,100,000  4,100,000 

14 رقم  البند مجموع    4,100,000  4,100,000 

337 رقم الوظيفة مجموع    4,100,000  4,100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 1041 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   125,000  150,000 -25,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    125,000  150,000 -25,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   100,000  125,000 -25,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    100,000  125,000 -25,000 

15 رقم  البند مجموع    225,000  275,000 -50,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   225,000  275,000 -50,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 1091 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   700,000  700,000 

  بالقاصرين تعنى التي للمؤسسات مساهمة

المنحرفين والقاصرات  

2 رقم  الفقرة مجموع    700,000  700,000 

14 رقم  البند مجموع    700,000  700,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة تالنفقا 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

1 

 1091 

االول الجزء  

العدل وزارة  

المركزية االدارة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

التعاضد صناديق في الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  تعاضد صندوق في لةالدو ومساهمات اشتراكات 3

 القضاة

 12,000,000  12,000,000 

  تعاضد صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 8

القضائيين المساعدين  

 1,100,000  1,100,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    13,100,000  13,100,000 

15 رقم  البند مجموع    13,100,000  13,100,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   13,800,000  13,800,000 

1 رقم الفصل مجموع    31,018,650  28,527,801  2,490,849 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

2 

 335 

االول الجزء  

العدل وزارة  

العدلية مالمحاك  

والمدنية االدارية المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   125,000  164,000 -39,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   10,000  16,000 -6,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    135,000  180,000 -45,000 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   125,000  168,000 -43,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   60,000  80,000 -20,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    185,000  248,000 -63,000 

 مبيدات 5

 1,600- 4,000  2,400  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  4,000 -1,600 

زراعية مواد 6  

 1,600- 4,000  2,400  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   2,400  4,000 -1,600 

6 رقم  الفقرة مجموع    4,800  8,000 -3,200 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   70,000  80,000 -10,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   800,000  640,000  160,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,000,000  800,000  200,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 50,000  100,000 -50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,920,000  1,620,000  300,000 

11 رقم  البند مجموع    2,247,200  2,060,000  187,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

2 

 335 

االول الجزء  

العدل وزارة  

العدلية المحاكم  

والمدنية االدارية المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   644,000  644,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    644,000  644,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 250,000  640,000 -390,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    250,000  640,000 -390,000 

 بريد 3

 850,000  850,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    850,000  850,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 45,000- 145,000  100,000  اعالنات 1

 64,000- 184,000  120,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   20,000  45,000 -25,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    240,000  374,000 -134,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب دالتب 2   720,000  720,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   1,250,000  1,455,000 -205,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,970,000  2,175,000 -205,000 

12 رقم  البند مجموع    3,954,000  4,683,000 -729,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

2 

 335 

االول الجزء  

العدل وزارة  

العدلية المحاكم  

والمدنية االدارية المحاكم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   64,197,888  56,372,396  7,825,492 

1 رقم  الفقرة مجموع    64,197,888  56,372,396  7,825,492 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

االجراء اجور 2   510,640  413,640  97,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    510,640  413,640  97,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   122,500  175,000 -52,500 

مؤقت نقل تعويض 3   3,039,600  3,576,000 -536,400 

مختلفة تعويضات 9   375,000  25,000  350,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,537,100  3,776,000 -238,900 

 مكافاءات 5

 30,000- 150,000  120,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    120,000  150,000 -30,000 

13 رقم  البند مجموع    68,365,628  60,712,036  7,653,592 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  
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 :  
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 335 

االول الجزء  

العدل وزارة  

العدلية المحاكم  

والمدنية االدارية محاكمال  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   15,000  15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,000  8,000 -4,000 

متنوعة شتى نفقات 9   10,000  20,000 -10,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    14,000  28,000 -14,000 

16 رقم  البند مجموع    29,000  43,000 -14,000 

335 رقم الوظيفة مجموع    74,595,828  67,498,036  7,097,792 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

5 

2 

 1041 

االول الجزء  

العدل وزارة  

العدلية المحاكم  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   1,700,000  2,087,000 -387,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,700,000  2,087,000 -387,000 

15 رقم  البند مجموع    1,700,000  2,087,000 -387,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,700,000  2,087,000 -387,000 

2 رقم الفصل مجموع    76,295,828  69,585,036  6,710,792 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  
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 332 

االول الجزء  

العدل وزارة  

الدولة شورى مجلس  

الدولة شورى مجلس  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   23,680  29,600 -5,920 

وصحف ومراجع كتب 2   38,400  48,000 -9,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,280  1,600 -320 

1 رقم  الفقرة مجموع    63,360  79,200 -15,840 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   28,000  28,000 

اخرى ادارية لوازم 9   32,800  64,800 -32,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    60,800  64,800 -4,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( وعيةمقط بدل) مياه   6,000  4,800  1,200 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   80,800  80,800 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   144,000  144,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 40,000  40,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    270,800  269,600  1,200 

11 رقم  البند مجموع    394,960  413,600 -18,640 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

الدولة شورى مجلس  

الدولة شورى مجلس  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,000,000  1,000,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   80,000  100,000 -20,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,080,000  1,100,000 -20,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات هيزاتوالتج  

 21,600  27,000 -5,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    21,600  27,000 -5,400 

 بريد 3

 2,200- 11,000  8,800  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 600- 3,000  2,400  اعالنات 1

 2,400- 12,000  9,600  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   16,000  20,000 -4,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,800  6,000 -1,200 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   100,000  125,000 -25,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    104,800  131,000 -26,200 

12 رقم  البند مجموع    1,243,200  1,304,000 -60,800 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

الدولة شورى مجلس  

الدولة شورى مجلس  

وملحقاتها واالجور لرواتبوا المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   5,370,000  4,500,000  870,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,370,000  4,500,000  870,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   84,000  120,000 -36,000 

مؤقت نقل تعويض 3   131,750  155,000 -23,250 

3 رقم  الفقرة مجموع    215,750  275,000 -59,250 

 مكافاءات 5

 5,000- 25,000  20,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

13 رقم  البند مجموع    5,605,750  4,800,000  805,750 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

الدولة شورى مجلس  

الدولة شورى مجلس  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   2,400  3,000 -600 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

14 رقم  البند مجموع    2,400  3,000 -600 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

لةالدو شورى مجلس  

الدولة شورى مجلس  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   40,000  50,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

 دراسات 5

 6,000- 30,000  24,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   11,200  14,000 -2,800 

9 رقم  الفقرة مجموع    11,200  14,000 -2,800 

16 رقم  البند مجموع    77,600  97,000 -19,400 

332 رقم الوظيفة مجموع    7,323,910  6,617,600  706,310 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

الدولة شورى مجلس  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   70,000  70,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    70,000  70,000 

15 رقم  البند مجموع    70,000  70,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   70,000  70,000 

3 رقم الفصل مجموع    7,393,910  6,687,600  706,310 
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التبويب بيان   المقدرة لنفقاتا 

2018 لعام  
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االول الجزء  

العدل وزارة  

التمييز محكمة  

والمدنية االدارية المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   16,800  16,000  800 

وصحف ومراجع كتب 2   17,640  16,800  840 

1 رقم  الفقرة مجموع    34,440  32,800  1,640 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   3,000  2,400  600 

7 رقم  الفقرة مجموع    3,000  2,400  600 

11 رقم  البند مجموع    37,440  35,200  2,240 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

التمييز محكمة  

والمدنية االدارية المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 10,000  10,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة القاتوع مطبوعات اعالنات 4  

 3,000  3,000  اعالنات 1

 1,200- 16,000  14,800  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   24,000  30,000 -6,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    41,800  46,000 -4,200 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,000  5,000 -1,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

12 رقم  البند وعمجم    61,400  68,000 -6,600 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

التمييز محكمة  

نيةوالمد االدارية المحاكم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   42,000  60,000 -18,000 

مختلفة تعويضات 9   128,000 -128,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    42,000  188,000 -146,000 

 مكافاءات 5

 8,000- 40,000  32,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

13 رقم  البند مجموع    74,000  228,000 -154,000 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

ييزالتم محكمة  

والمدنية االدارية المحاكم  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   20,000  20,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

14 رقم  البند مجموع    20,000  20,000 
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االول الجزء  

العدل وزارة  

التمييز محكمة  

والمدنية االدارية المحاكم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   3,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   50,000  50,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

 دراسات 5

 25,000  25,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    25,000  25,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   99,000  5,000  94,000 

لتمييزيا العام المدعي لزوم مليون 85 منها  

9 رقم  الفقرة مجموع    99,000  5,000  94,000 

16 رقم  البند مجموع    177,000  5,000  172,000 

335 رقم الوظيفة مجموع    369,840  356,200  13,640 

4 رقم الفصل مجموع    369,840  356,200  13,640 

5 رقم  الباب مجموع    115,078,228  105,156,637  9,921,591 
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االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

الخارجية الشؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   64,000  80,000 -16,000 

وصحف ومراجع كتب 2   38,400  48,000 -9,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,400  8,000 -1,600 

1 رقم  الفقرة مجموع    108,800  136,000 -27,200 

ادارية لوازم 2  

 2,400- 12,000  9,600  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   29,120  34,400 -5,280 

اخرى ادارية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

2 رقم  الفقرة مجموع    41,920  50,400 -8,480 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   33,000  40,000 -7,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    33,000  40,000 -7,000 

 مبيدات 5

 800- 4,000  3,200  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

زراعية مواد 6  

 160- 800  640  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   1,920  2,400 -480 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,560  3,200 -640 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   15,000  15,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   100,000  100,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   300,000  300,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 170,000  120,000  50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    585,000  535,000  50,000 

11 رقم  البند مجموع    774,480  768,600  5,880 
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االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

الخارجية الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات اراتايج 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   900,000  800,000  100,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   15,000,000  15,000,000 

االسكوا مبنى ايجار   

1 رقم  الفقرة مجموع    15,900,000  15,800,000  100,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية زمللوا طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 60,000  75,000 -15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    60,000  75,000 -15,000 

 بريد 3

 80,000- 400,000  320,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    320,000  400,000 -80,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 10,000- 50,000  40,000  اعالنات 1

 16,000- 80,000  64,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   280,000  350,000 -70,000 

اخرى عامة عالقات 9   400,000  500,000 -100,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    784,000  980,000 -196,000 

 تامين 5

 10,000- 50,000  40,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   15,000  25,000 -10,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    15,000  25,000 -10,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   400,000  500,000 -100,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   60,000  75,000 -15,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    460,000  575,000 -115,000 

12 رقم  البند مجموع    17,579,000  17,905,000 -326,000 
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االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

الخارجية الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,734,064  1,500,000  1,234,064 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,837,564  1,603,500  1,234,064 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,638,188  900,000  738,188 

االجراء اجور 2   16,000  16,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    1,690,188  952,000  738,188 

 تعويضات 3

افيةاض اعمال عن تعويضات 2   644,000  920,000 -276,000 

مؤقت نقل تعويض 3   612,000  720,000 -108,000 

مختلفة تعويضات 9   52,000  52,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,308,000  1,692,000 -384,000 

 مكافاءات 5

 50,000- 250,000  200,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    200,000  250,000 -50,000 

13 رقم  البند مجموع    6,035,752  4,497,500  1,538,252 

169 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

1 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

الخارجية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   40,000  50,000 -10,000 

اللبنانيين السفراء منتدى  

2 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   8,500,000  8,500,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    8,500,000  8,500,000 

14 رقم  البند مجموع    8,540,000  8,550,000 -10,000 
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2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

1 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

الخارجية الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   15,000  15,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   4,000,000  4,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,015,000  4,000,000  15,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   1,000,000  1,500,000 -500,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   7,000,000  9,000,000 -2,000,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,000,000  10,500,000 -2,500,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   400,000  600,000 -200,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    400,000  600,000 -200,000 

16 رقم  البند مجموع    12,415,000  15,100,000 -2,685,000 

130 رقم الوظيفة مجموع    45,344,232  46,821,100 -1,476,868 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

لنفقاتا   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

1 

 1041 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

المركزية االدارة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   65,000  65,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    65,000  65,000 

االجتماعي للضمان الوطني قالصندو في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   35,000  35,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

15 رقم  البند مجموع    100,000  100,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   100,000  100,000 

1 رقم الفصل مجموع    45,444,232  46,921,100 -1,476,868 
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 الجزء

 الباب

لالفص  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

2 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

الخارج في البعثات  

الخارجية الشؤون  

استهالكية مواد   11 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   5,299,458  5,502,713 -203,255 

للمكاتب قرطاسية  ـ    497,000 

وصحف ومراجع كتب  ـ    414,000 

اخرى مكتبية لوازم  ـ    248,000 

مالبس  ـ    248,000 

  سلكية واتصاالت وكهرباء مياه نفقات 

 والسلكية

 2,236,000 

مطبوعات  ـ    414,000 

بريد  ـ    497,000 

شتى نفقات  ـ    745,458 

2 رقم  الفقرة مجموع    5,299,458  5,502,713 -203,255 

11 رقم  البند مجموع    5,299,458  5,502,713 -203,255 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

2 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

الخارج في البعثات  

الخارجية الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   10,600,000  10,600,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   14,500,000  14,500,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    25,100,000  25,100,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

وتمثيل اعياد 3   6,300,000  6,300,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    6,300,000  6,300,000 

12 رقم  البند مجموع    31,400,000  31,400,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    معا قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

2 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

الخارج في البعثات  

الخارجية الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   42,201,052  36,000,000  6,201,052 

المؤقتين الموظفين رواتب 3   40,000,000  40,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    82,201,052  76,000,000  6,201,052 

 تعويضات 3

مختلفة تعويضات 9   2,000,000  2,000,000 

( سكن بدل ) 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000,000  2,000,000 

13 رقم  البند مجموع    84,201,052  78,000,000  6,201,052 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

2 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

الخارج في البعثات  

الخارجية الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الخارج في وانتقال نقل 2   2,500,000  2,500,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,500,000  2,500,000 

16 رقم  البند مجموع    2,500,000  2,500,000 

130 رقم الوظيفة مجموع    123,400,510  117,402,713  5,997,797 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يبالتبو بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

2 

 1041 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

الخارج في البعثات  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   1,300,000  1,300,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,300,000  1,300,000 

15 رقم  البند مجموع    1,300,000  1,300,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,300,000  1,300,000 

2 رقم الفصل مجموع    124,700,510  118,702,713  5,997,797 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

3 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

للمغتربين العامة المديرية  

الخارجية الشؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   7,680  9,600 -1,920 

وصحف عومراج كتب 2   12,800  16,000 -3,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    20,480  25,600 -5,120 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   1,600  1,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,600  1,600 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   3,840  4,800 -960 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   10,000  8,000  2,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   30,000  24,000  6,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 12,000  8,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    52,000  40,000  12,000 

11 رقم  البند مجموع    77,920  72,000  5,920 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

3 

 130 

ولاال الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

للمغتربين العامة المديرية  

الخارجية الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   549,000  549,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    549,000  549,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 8,800  11,000 -2,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

 بريد 3

 2,800- 14,000  11,200  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    11,200  14,000 -2,800 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000  3,000  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   28,000  35,000 -7,000 

اخرى عامة عالقات 9   32,000  40,000 -8,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    75,000  93,000 -18,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   5,000  10,000 -5,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,000  10,000 -5,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   10,000  15,000 -5,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   40,000  40,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    50,000  55,000 -5,000 

12 رقم  البند مجموع    699,000  732,000 -33,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

0182 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

3 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

للمغتربين العامة المديرية  

الخارجية الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,037,015  582,000  455,015 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,037,015  582,000  455,015 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   129,600  72,000  57,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    129,600  72,000  57,600 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   29,400  42,000 -12,600 

مؤقت نقل تعويض 3   79,050  93,000 -13,950 

3 رقم  الفقرة مجموع    108,450  135,000 -26,550 

 مكافاءات 5

 5,000- 25,000  20,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

13 رقم  البند مجموع    1,295,065  814,000  481,065 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

3 

 130 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

للمغتربين العامة المديرية  

الخارجية الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

قالوانت نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   4,000  5,000 -1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   12,000  15,000 -3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

 دراسات 5

 1,000- 5,000  4,000  دراسات 1

5 مرق  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

16 رقم  البند مجموع    32,000  40,000 -8,000 

130 رقم الوظيفة مجموع    2,103,985  1,658,000  445,985 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

6 

3 

 1041 

االول الجزء  

المغتربين و الخارجية وزارة  

للمغتربين العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   22,000  26,000 -4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    22,000  26,000 -4,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   4,500  5,000 -500 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,500  5,000 -500 

15 رقم  البند مجموع    26,500  31,000 -4,500 

1041 قمر الوظيفة مجموع   26,500  31,000 -4,500 

3 رقم الفصل مجموع    2,130,485  1,689,000  441,485 

6 رقم  الباب مجموع    172,275,227  167,312,813  4,962,414 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات فبآال  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

1 

 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   76,500  112,000 -35,500 

المشتركة االدارية المديرية ـ    30,000 

المطار امن جهاز  ـ    9,000 

المطار امن تعزيز  تدريب مركز  ـ    5,000 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    13,300 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    19,200 

وصحف ومراجع كتب 2   21,920  42,400 -20,480 

المشتركة االدارية المديرية ـ    15,000 

المطار امن جهاز  ـ    200 

المطار امن  تعزيز تدريب مركز ـ    1,000 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    3,800 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    1,920 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,550  11,200 -4,650 

المشتركة االدارية المديرية ـ    470 

المطار امن جهاز  ـ    100 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    1,280 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    1,500 

المخابرات اعتراض مركز ـ    3,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    104,970  165,600 -60,630 

ادارية لوازم 2  

 12,600  20,000  32,600  مالبس 1

المطار امن جهاز  ـ    23,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز   9,600 

للمولدات وزيوت محروقات 4   1,000  16,000 -15,000 

لمشتركةا االدارية المديرية ـ    1,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   100  1,600 -1,500 

المطار امن جهاز  ـ    100 

اخرى ادارية لوازم 9   20,440  27,600 -7,160 

المشتركة االدارية المديرية   6,000 

المطار امن جهاز  ـ    2,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    960 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    3,800 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    7,680 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

1 

 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

ركةالمشت االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

2 رقم  الفقرة مجموع    54,140  65,200 -11,060 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   166,800  168,000 -1,200 

المشتركة االدارية المديريه ـ    20,000 

المطار امن جهاز  ـ    130,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    16,800 

3 رقم  الفقرة مجموع    166,800  168,000 -1,200 

زراعية مواد 6  

 2,150- 2,400  250  اسمدة 1

المشتركة االدارية المديرية ـ    250 

وشتول ونصوب بذور 3   250  2,400 -2,150 

المشتركة االدارية المديرية ـ    250 

6 رقم  الفقرة مجموع    500  4,800 -4,300 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة دفعت)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   500  4,000 -3,500 

المشتركة االدارية المديرية ـ    500 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   200,000  247,680 -47,680 

المشتركة االدارية المديرية ـ    200,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ   

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   286,000  341,600 -55,600 

المشتركة االدارية المديرية   260,000 

المطار امن جهاز   22,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ   

المركزي الداخلي االمن مجلس   4,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 49,720  42,400  7,320 

المشتركة يةاالدار المديرية ـ    36,000 

المطار امن جهاز  ـ    1,600 

المطار امن تعزيز  تدريب مركز ـ   ـ    2,520 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    9,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    536,220  635,680 -99,460 

11 رقم  البند مجموع    862,630  1,039,280 -176,650 

184 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

1 

 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح ةعادي صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 168,800  215,000 -46,200 

المشتركة االدارية المديرية  ـ    30,000 

المطار امن جهاز  ـ    49,300 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    12,000 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    17,500 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    60,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    168,800  215,000 -46,200 

 بريد 3

 2,300- 6,000  3,700  بريد 1

المشتركة االدارية المديرية   1,000 

المركزي الداخلي االمن مجلس   1,500 

المخابرات اعتراض مركز   1,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,700  6,000 -2,300 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 6,200- 8,000  1,800  اعالنات 1

المشتركة االدارية المديرية   1,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    800 

 30,400- 78,000  47,600  مطبوعات 2

المشتركة االدارية المديرية   25,000 

المطار امن جهاز  ـ    2,000 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    1,600 

المركزي ليالداخ االمن مجلس  ـ    3,000 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    16,000 

وتمثيل اعياد 3   50,700  55,000 -4,300 

المشتركة االدارية المديرية ـ    40,000 

المطار امن جهاز  ـ    500 

المطار امن تعزيز تدريب  مركز  ـ    2,400 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    3,000 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    4,800 

اخرى عامة عالقات 9   3,000  5,000 -2,000 

المشتركة االدارية المديرية  ـ    3,000 

المطار امن تعزيز تدريب  مركز  ـ   
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 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

4 رقم  الفقرة مجموع    103,100  146,000 -42,900 

 تامين 5

 21,500- 32,500  11,000  تامين 1

المشتركة االدارية المديرية ـ    3,000 

المطار امن جهاز  ـ    8,000 

5 رقم  لفقرةا مجموع    11,000  32,500 -21,500 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   5,400  27,000 -21,600 

المشتركة االدارية المديرية  ـ    3,000 

المخابرات اعتراض مركز   2,400 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,400  27,000 -21,600 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

باتعا بدالت 2   244,700  295,000 -50,300 

المشتركة االدارية المديرية  ـ    50,000 

المطار امن جهاز  ـ    100 

المطار امن تعزيز تدريب مركز  ـ    1,600 

المركزي الداخلي االمن مجلس   1,000 

المخابرات اعتراض مركز   192,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   175,000  207,900 -32,900 

المشتركة االدارية المديرية  ـ    175,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    419,700  502,900 -83,200 

12 رقم  البند مجموع    711,700  929,400 -217,700 
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 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   455,000  260,000  195,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    558,500  363,500  195,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   203,000  132,000  71,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    239,000  168,000  71,000 

 تعويضات 3

اضافية عمالا عن تعويضات 2   28,000  40,000 -12,000 

مؤقت نقل تعويض 3   45,000  45,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    73,000  85,000 -12,000 

 مكافاءات 5

 30,000  30,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

13 رقم  البند مجموع    900,500  646,500  254,000 
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 310 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الشرطة خدمات  

مختلفة نفقات   16 

سرية نفقات 2  

ةسري نفقات 1   540,000  540,000 

المشتركه االدارية المديرية  ـ     480,000 

المطار امن جهاز  ـ    60,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    540,000  540,000 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   1,000  3,000 -2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  3,000 -2,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في مراتومؤت وفود 1   10,100  15,000 -4,900 

المشتركة االدارية المديرية   3,000 

المطار امن تعزيز  تدريب مركز   2,400 

المركزي الداخلي االمن مجلس   4,700 

4 رقم  الفقرة مجموع    10,100  15,000 -4,900 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   10,050  15,000 -4,950 

المشتركة الداريةا المديرية  ـ    1,000 

المطار امن جهاز  ـ    50 

المطار امن تعزيز  تدريب مركز  ـ    800 

المركزي الداخلي االمن مجلس   1,000 

المخابرات اعتراض مركز   7,200 

متنوعة شتى نفقات 9   26,150  41,000 -14,850 

المشتركة االدارية المديرية ـ    3,000 

المطار امن جهاز  ـ    50 

المطار امن تعزيز تدريب  مركز   ـ    2,400 

المركزي الداخلي االمن مجلس  ـ    4,700 

المخابرات اعتراض مركز  ـ    16,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    36,200  56,000 -19,800 

16 رقم  البند مجموع    587,300  614,000 -26,700 

310 رقم الوظيفة مجموع    3,062,130  3,229,180 -167,050 
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 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   9,000  9,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    9,000  9,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   10,000  10,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

15 رقم  البند مجموع    19,000  19,000 

1041 رقم فةالوظي مجموع   19,000  19,000 

1 رقم الفصل مجموع    3,081,130  3,248,180 -167,050 
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 360 

االول الجزء  

البلديات و خليةالدا وزارة  

( والالجئين السياسية للشؤون العامة المديرية) االدارية الدوائر  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   7,000  7,200 -200 

وصحف ومراجع كتب 2   3,000  3,200 -200 

اخرى مكتبية لوازم 9   500  800 -300 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,500  11,200 -700 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   5,000  4,800  200 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   600  1,000 -400 

اخرى ادارية لوازم 9   500  800 -300 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,100  6,600 -500 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

ةسائل محروقات 1   6,000  6,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,000  6,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   4,000  5,000 -1,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   10,500  16,000 -5,500 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   19,000  12,000  7,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 1,500  2,000 -500 

7 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

11 رقم  البند مجموع    57,600  58,800 -1,200 
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 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

( والالجئين السياسية للشؤون العامة المديرية) االدارية الدوائر  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب اتايجار 1   224,000  224,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    224,000  224,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 25,000  30,000 -5,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    25,000  30,000 -5,000 

 بريد 3

 1,000- 2,000  1,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  2,000 -1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 4,000  2,000  اعالنات 1

 3,000- 10,000  7,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   5,000  5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    14,000  19,000 -5,000 

 تامين 5

 300- 2,000  1,700  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,700  2,000 -300 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   200  500 -300 

6 رقم  الفقرة مجموع    200  500 -300 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   6,500  10,000 -3,500 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   69,300  69,300 

9 رقم  الفقرة مجموع    75,800  79,300 -3,500 

12 رقم  البند مجموع    341,700  356,800 -15,100 
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 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

( والالجئين السياسية للشؤون العامة المديرية) االدارية الدوائر  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   2,243,600  1,469,000  774,600 

  لداخليةل العامة المديرية موظفي رواتب   منها

  واآلليات السير ادارة بهيئة والملحقين" سابقا

 والمركبات

 1,200,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,243,600  1,469,000  774,600 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   320,800  164,000  156,800 

االجراء اجور 2   15,000 -15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    320,800  179,000  141,800 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   38,500  55,000 -16,500 

مؤقت نقل تعويض 3   257,550  303,000 -45,450 

  العامة المديرية لموظفي نقل تعويض منها 

  السير ادارة بهيئة والملحقين سابقا للداخلية

اتوالمركب واالليات  

 225,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    296,050  358,000 -61,950 

 مكافاءات 5

 6,000- 30,000  24,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

13 رقم  البند مجموع    2,884,450  2,036,000  848,450 
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 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

( والالجئين السياسية للشؤون العامة المديرية) االدارية الدوائر  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   1,500  2,000 -500 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,500  2,000 -500 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   1,500  2,000 -500 

متنوعة شتى نفقات 9   30,000  4,530,000 -4,500,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    31,500  4,532,000 -4,500,500 

16 رقم  البند مجموع    33,000  4,534,000 -4,501,000 

360 رقم الوظيفة مجموع    3,316,750  6,985,600 -3,668,850 
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 1041 

االول ءالجز  

البلديات و الداخلية وزارة  

( والالجئين السياسية للشؤون العامة المديرية) االدارية الدوائر  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   158,000  158,000 

  المديرية لموظفي عائلية تعويضات   منها

  ادارة يئةبه والملحقين"سابقا للداخلية العامة

والمركبات واالليات السير  

 136,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    158,000  158,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

15 رقم  البند مجموع    162,000  162,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   162,000  162,000 

2 رقم الفصل مجموع    3,478,750  7,147,600 -3,668,850 
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االول الجزء  

البلديات و اخليةالد وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   1,092,000  1,040,000  52,000 

وصحف ومراجع كتب 2   60,000  60,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   12,000  15,000 -3,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,164,000  1,115,000  49,000 

ادارية لوازم 2  

 2,000,000- 8,000,000  6,000,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   200,000  160,000  40,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   50,000  120,000 -70,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   50,000  120,000 -70,000 

اخرى ادارية لوازم 9   230,000  280,000 -50,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,530,000  8,680,000 -2,150,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   54,000,000  64,000,000 -10,000,000 

وشحوم زيوت 2   710,000  960,000 -250,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   4,800,000  6,000,000 -1,200,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    59,510,000  70,960,000 -11,450,000 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 31,500,000  31,500,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   800,000  1,000,000 -200,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    32,300,000  32,500,000 -200,000 

 مبيدات 5

 4,800- 24,000  19,200  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    19,200  24,000 -4,800 

زراعية مواد 6  

علفية مواد 2   25,000  48,000 -23,000 

وشتول ونصوب بذور 3   1,920  2,400 -480 

بيطرية مواد 4   9,600  12,000 -2,400 

6 رقم  الفقرة مجموع    36,520  62,400 -25,880 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

3 

 312 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( وعيةمقط بدل) مياه   92,240  92,240 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   1,400,000  2,400,000 -1,000,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   3,200,000  3,200,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 50,000  40,000  10,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,742,240  5,732,240 -990,000 

متخصصة لوازم 8  

متخصصة لوازم 1   1,680,000  1,600,000  80,000 

8 رقم  الفقرة مجموع    1,680,000  1,600,000  80,000 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   175,000  200,000 -25,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    175,000  200,000 -25,000 

11 رقم  البند مجموع    106,156,960  120,873,640 -14,716,680 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 312 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

سجونال و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   950,000  800,000  150,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   250,000  250,000 

المالكين بين مشتركة خدمات 4   5,000  5,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,205,000  1,055,000  150,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 1,450,000  1,450,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,450,000  1,450,000 

 بريد 3

 250,000- 750,000  500,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    500,000  750,000 -250,000 

عامة وعالقات مطبوعات الناتاع 4  

 20,000- 100,000  80,000  اعالنات 1

 160,000- 800,000  640,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   50,000  35,000  15,000 

ومهرجانات معارض 4   24,000  30,000 -6,000 

اخرى عامة عالقات 9   11,200  14,000 -2,800 

4 رقم  الفقرة مجموع    805,200  979,000 -173,800 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   560,000  700,000 -140,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    560,000  700,000 -140,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   1,500,000  150,000  1,350,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   200,000  300,000 -100,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,700,000  450,000  1,250,000 

12 رقم  البند مجموع    6,220,200  5,384,000  836,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 312 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   788,310,000  632,000,000  156,310,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    788,310,000  632,000,000  156,310,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   7,471,904  5,000,000  2,471,904 

االجراء اجور 2   1,778,632  1,300,000  478,632 

2 رقم  الفقرة مجموع    9,250,536  6,300,000  2,950,536 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   1,750  2,500 -750 

مؤقت نقل تعويض 3   1,275,000  1,500,000 -225,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,276,750  1,502,500 -225,750 

 مكافاءات 5

 3,400,000  500,000  3,900,000  مكافاءات 1

  الوزراء مجلس لقرار" تنفيذا مليار 3.5 منها

2017/5/31 في الصادر 1 رقم  

5 رقم  الفقرة مجموع    3,900,000  500,000  3,400,000 

13 رقم  البند مجموع    802,737,286  640,302,500  162,434,786 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 312 

االول جزءال  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   700,000  650,000  50,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    700,000  650,000  50,000 

14 رقم  البند مجموع    700,000  650,000  50,000 

199 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 312 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الشرطة خدمات تشغيل  

مختلفة نفقات   16 

سرية نفقات 2  

سرية نفقات 1   15,000,000  15,000,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    15,000,000  15,000,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   80,000  100,000 -20,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    80,000  100,000 -20,000 

شتى نفقات 9  

فةمختل وضرائب رسوم 1   350,000  500,000 -150,000 

متنوعة شتى نفقات 9   400,000  500,000 -100,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    750,000  1,000,000 -250,000 

16 رقم  البند مجموع    15,830,000  16,100,000 -270,000 

312 رقم الوظيفة مجموع    931,644,446  783,310,140  148,334,306 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون
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  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 341 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

تأديبية ادارة  

استهالكية مواد   11 

ادارية لوازم 2  

تغذية نفقات 2   7,000,000  7,000,000 

اخرى ادارية لوازم 9   128,000  160,000 -32,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    7,128,000  7,160,000 -32,000 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 6,000,000  6,000,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   200,000  200,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    6,200,000  6,200,000 

11 رقم  البند مجموع    13,328,000  13,360,000 -32,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 341 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي مناأل قوى  

تأديبية ادارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 150,000  150,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    150,000  150,000 

12 رقم  البند مجموع    150,000  150,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 341 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

تأديبية ادارة  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   80,000  100,000 -20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    80,000  100,000 -20,000 

16 رقم  البند مجموع    80,000  100,000 -20,000 

341 رقم الوظيفة مجموع    13,558,000  13,610,000 -52,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

0182 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 731 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

العام باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

مختلفة نفقات   16 

استشفاء نفقات 7  

استشفاء نفقات 1   4,750,000  5,750,000 -1,000,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,750,000  5,750,000 -1,000,000 

16 رقم  البند مجموع    4,750,000  5,750,000 -1,000,000 

731 رقم الوظيفة مجموع    4,750,000  5,750,000 -1,000,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام نونقا

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 952 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

الخارج في تدريبية دورات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   10,000,000  9,000,000  1,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  9,000,000  1,000,000 

13 رقم  البند مجموع    10,000,000  9,000,000  1,000,000 

952 رقم الوظيفة مجموع    10,000,000  9,000,000  1,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   رةالمقد النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

3 

 1011 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

 المرض

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

المستشفيات في معالجة نفقات 5   95,000,000  95,000,000 

المختلفة الطبية المراكز في المعالجة نفقات 8   14,000,000  14,000,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    109,000,000  109,000,000 

15 رقم  البند مجموع    109,000,000  109,000,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   109,000,000  109,000,000 
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بالبا  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 1031 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية خصصاتم 4  

وفاة تقديمات 4   2,000,000  2,500,000 -500,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,000,000  2,500,000 -500,000 

15 رقم  البند مجموع    2,000,000  2,500,000 -500,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   2,000,000  2,500,000 -500,000 
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جزءال  
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 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

تماعيةاج تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   26,000,000  26,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    26,000,000  26,000,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   2,000,000  2,500,000 -500,000 

والدة تقديمات 3   2,000,000  2,500,000 -500,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,000,000  5,000,000 -1,000,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   250,000  250,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    250,000  250,000 

15 رقم  البند مجموع    30,250,000  31,250,000 -1,000,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   30,250,000  31,250,000 -1,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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 1091 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

السجون و الداخلي األمن قوى  

فةمصن غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وأمومة مرض تقديمات 1   24,000,000  24,000,000 

مدرسية تقديمات 6   84,988,150  82,500,000  2,488,150 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   1,420,000  1,420,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    110,408,150  107,920,000  2,488,150 

15 رقم  البند مجموع    110,408,150  107,920,000  2,488,150 

1091 رقم الوظيفة مجموع   110,408,150  107,920,000  2,488,150 

3 رقم الفصل مجموع    1,211,610,596  1,062,340,140  149,270,456 
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 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   650,000  520,000  130,000 

وصحف ومراجع كتب 2   20,000  20,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   50,000  75,000 -25,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    720,000  615,000  105,000 

ادارية لوازم 2  

 20,000  20,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   550,000  600,000 -50,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   450,000  600,000 -150,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   750,000  1,200,000 -450,000 

اخرى ادارية لوازم 9   35,000  35,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,805,000  2,455,000 -650,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   14,000,000  15,500,000 -1,500,000 

وشحوم زيوت 2   45,000  48,000 -3,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   75,000  75,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    14,120,000  15,548,000 -1,428,000 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 5,000,000  5,000,000  ادوية 1

4 رقم  الفقرة مجموع    5,000,000  5,000,000 

 مبيدات 5

 6,000- 16,000  10,000  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    10,000  16,000 -6,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   25,000  20,000  5,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   325,000  250,000  75,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   900,000  960,000 -60,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء اتنفق 9

 اخرى

 75,000  56,000  19,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,325,000  1,286,000  39,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 
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 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

متخصصة لوازم 8  

متخصصة لوازم 1   300,000  220,000  80,000 

8 رقم  الفقرة مجموع    300,000  220,000  80,000 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   50,000  80,000 -30,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    50,000  80,000 -30,000 

11 رقم  البند مجموع    23,330,000  25,220,000 -1,890,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,200,000  1,160,000  40,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   350,000  630,000 -280,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,550,000  1,790,000 -240,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 250,000  275,000 -25,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    250,000  275,000 -25,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 5,000- 25,000  20,000  اعالنات 1

 200,000- 1,000,000  800,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   30,000  40,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    850,000  1,065,000 -215,000 

 تامين 5

 20,000- 120,000  100,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    100,000  120,000 -20,000 

واليات سيارات اراستئج 6  

واليات سيارات استئجار 1   75,000  100,000 -25,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    75,000  100,000 -25,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   100,000  150,000 -50,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   1,370,000  1,800,000 -430,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,470,000  1,950,000 -480,000 

12 رقم  البند مجموع    4,295,000  5,300,000 -1,005,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 360 

االول الجزء  

البلديات و داخليةال وزارة  

العام األمن  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   207,480,000  161,000,000  46,480,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    207,480,000  161,000,000  46,480,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور عاقدينالمت رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   186,000  105,000  81,000 

االجراء اجور 2   376,000  290,000  86,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    562,000  395,000  167,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   32,900  47,000 -14,100 

مؤقت نقل تعويض 3   85,000  100,000 -15,000 

مختلفة تعويضات 9   500,000  500,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    617,900  147,000  470,900 

 مكافاءات 5

 10,000- 35,000  25,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    25,000  35,000 -10,000 

13 رقم  البند مجموع    208,684,900  161,577,000  47,107,900 

213 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 360 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

( المصنفة غير) العام واألمن التنظيم  

مختلفة نفقات   16 

سرية نفقات 2  

سرية نفقات 1   10,000,000  10,000,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  10,000,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   15,000  20,000 -5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    15,000  20,000 -5,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   60,000  75,000 -15,000 

متنوعة شتى نفقات 9   60,000  80,000 -20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    120,000  155,000 -35,000 

16 رقم  البند مجموع    10,135,000  10,175,000 -40,000 

360 رقم الوظيفة مجموع    246,444,900  202,272,000  44,172,900 

214 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

تبويبال بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 731 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

العام باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

مختلفة نفقات   16 

استشفاء نفقات 7  

استشفاء نفقات 1   300,000  300,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    300,000  300,000 

16 رقم  البند مجموع    300,000  300,000 

731 رقم الوظيفة مجموع    300,000  300,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

يراتالل بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 952 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

الخارج في تدريبية دورات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,250,000  1,500,000 -250,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,250,000  1,500,000 -250,000 

13 رقم  البند مجموع    1,250,000  1,500,000 -250,000 

952 رقم الوظيفة مجموع    1,250,000  1,500,000 -250,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 1011 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

 المرض

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

المستشفيات في معالجة نفقات 5   17,000,000  17,000,000 

المختلفة الطبية المراكز في المعالجة نفقات 8   1,700,000  1,700,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    18,700,000  18,700,000 

15 رقم  البند مجموع    18,700,000  18,700,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   18,700,000  18,700,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 1031 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وفاة تقديمات 4   520,000  275,000  245,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    520,000  275,000  245,000 

15 رقم  البند مجموع    520,000  275,000  245,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   520,000  275,000  245,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   3,700,000  3,700,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,700,000  3,700,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   790,000  550,000  240,000 

والدة تقديمات 3   405,000  350,000  55,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,195,000  900,000  295,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   35,000  35,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

15 رقم  بندال مجموع    4,930,000  4,635,000  295,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   4,930,000  4,635,000  295,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

4 

 1091 

االول جزءال  

البلديات و الداخلية وزارة  

العام األمن  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وأمومة مرض تقديمات 1   9,000,000  9,000,000 

مدرسية تقديمات 6   14,500,000  18,000,000 -3,500,000 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   450,000  900,000 -450,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    23,950,000  27,900,000 -3,950,000 

التعاضد صناديق في الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  تعاضد صناديق في الدولة ومساهمات اشتراكات 9

 اخرى

 1,000,000  1,250,000 -250,000 

( العام االمن احتياط صندوق  ) 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  1,250,000 -250,000 

15 رقم  البند مجموع    24,950,000  29,150,000 -4,200,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   24,950,000  29,150,000 -4,200,000 

4 رقم الفصل مجموع    297,094,900  256,832,000  40,262,900 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة قاتالنف 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

5 

 172 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشخصية لألحوال العامة المديرية  

الشخصية األحوال  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   104,000  80,000  24,000 

وصحف ومراجع كتب 2   9,600  12,000 -2,400 

اخرى مكتبية لوازم 9   2,520  2,400  120 

1 رقم  الفقرة مجموع    116,120  94,400  21,720 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   5,000  5,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   9,600  12,000 -2,400 

اخرى ادارية لوازم 9   5,760  7,200 -1,440 

2 رقم  الفقرة مجموع    20,360  24,200 -3,840 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   4,000  5,000 -1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   8,000  8,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   16,000  16,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   100,000  100,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    124,000  124,000 

11 رقم  البند مجموع    264,480  247,600  16,880 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة نفقاتال 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

5 

 172 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشخصية لألحوال العامة المديرية  

الشخصية األحوال  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

تهاوصيان مكاتب ايجارات 1   440,000  450,000 -10,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    440,000  450,000 -10,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 52,000  65,000 -13,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    52,000  65,000 -13,000 

 بريد 3

 20,000  20,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 200,000- 1,000,000  800,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    811,000  1,013,000 -202,000 

 تامين 5

 2,500  2,500  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,500  2,500 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   1,900,000  1,900,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   152,800  191,000 -38,200 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,052,800  2,091,000 -38,200 

12 رقم  البند مجموع    3,378,300  3,641,500 -263,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

5 

 172 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشخصية لألحوال العامة المديرية  

الشخصية األحوال  

وملحقاتها الجوروا والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   7,000,000  4,000,000  3,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,000,000  4,000,000  3,000,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   2,297,176  1,500,000  797,176 

االجراء اجور 2   458,304  100,000  358,304 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,755,480  1,600,000  1,155,480 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   157,500  225,000 -67,500 

مؤقت نقل تعويض 3   872,500  850,000  22,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,030,000  1,075,000 -45,000 

افاءاتمك 5  

 28,000- 140,000  112,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    112,000  140,000 -28,000 

13 رقم  البند مجموع    10,897,480  6,815,000  4,082,480 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

قاتالنف   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

5 

 172 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشخصية لألحوال العامة المديرية  

الشخصية األحوال  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   8,000  10,000 -2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

شتى قاتنف 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,800  6,000 -1,200 

متنوعة شتى نفقات 9   50,000  70,000 -20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    54,800  76,000 -21,200 

16 رقم  البند مجموع    62,800  86,000 -23,200 

172 رقم الوظيفة مجموع    14,603,060  10,790,100  3,812,960 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

5 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشخصية لألحوال العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   200,000  250,000 -50,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    200,000  250,000 -50,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   125,000  125,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    125,000  125,000 

15 رقم  البند مجموع    325,000  375,000 -50,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   325,000  375,000 -50,000 

5 رقم الفصل مجموع    14,928,060  11,165,100  3,762,960 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

6 

 321 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المدني للدفاع العامة المديرية  

المدنية الحماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   10,000,000  10,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  10,000,000 

14 رقم  البند مجموع    10,000,000  10,000,000 

321 رقم الوظيفة مجموع    10,000,000  10,000,000 

6 رقم الفصل مجموع    10,000,000  10,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

7 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المحلية المجالس و لالدارات العامة المديرية  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   7,680  9,600 -1,920 

وصحف ومراجع كتب 2   4,200  4,000  200 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,280  1,600 -320 

1 رقم  الفقرة مجموع    13,160  15,200 -2,040 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   320  400 -80 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   320  400 -80 

اخرى ادارية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   4,640  1,800  2,840 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,640  1,800  2,840 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   3,000  2,400  600 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   8,000  8,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   40,000  32,000  8,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 13,600  13,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    64,600  56,000  8,600 

11 رقم  البند مجموع    86,240  77,800  8,440 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

7 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المحلية المجالس و لالدارات العامة المديرية  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف حوتصلي عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 8,000  10,000 -2,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

 بريد 3

 2,000  2,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 2,000- 10,000  8,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    13,600  17,000 -3,400 

 تامين 5

 800  1,000  1,800  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,800  1,000  800 

12 رقم  البند مجموع    25,400  30,000 -4,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بالتبوي بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

7 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المحلية المجالس و لالدارات العامة المديرية  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب تمخصصا 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   738,930  450,000  288,930 

1 رقم  الفقرة مجموع    738,930  450,000  288,930 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   749,840  460,000  289,840 

االجراء اجور 2   59,860  57,000  2,860 

2 رقم  الفقرة عمجمو    809,700  517,000  292,700 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   35,000  50,000 -15,000 

مؤقت نقل تعويض 3   102,000  120,000 -18,000 

مختلفة تعويضات 9   100,000  100,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    237,000  270,000 -33,000 

 مكافاءات 5

 9,000- 45,000  36,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    36,000  45,000 -9,000 

13 رقم  البند مجموع    1,821,630  1,282,000  539,630 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

7 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المحلية المجالس و لالدارات العامة المديرية  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   5,600  7,000 -1,400 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ؤتمراتوم وفود 1   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   3,200  4,000 -800 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

16 رقم  البند مجموع    11,200  14,000 -2,800 

116 رقم الوظيفة مجموع    1,944,470  1,403,800  540,670 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

7 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المحلية المجالس و لالدارات العامة المديرية  

ئليةعا تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   17,000  13,000  4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    17,000  13,000  4,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   20,000  20,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    20,000  20,000 

15 رقم  البند مجموع    37,000  33,000  4,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   37,000  33,000  4,000 

7 رقم الفصل مجموع    1,981,470  1,436,800  544,670 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

لليراتا بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

8 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

بيروت محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   3,000  2,400  600 

وصحف ومراجع كتب 2   900  2,400 -1,500 

اخرى مكتبية لوازم 9   500  1,600 -1,100 

1 رقم  الفقرة عمجمو    4,400  6,400 -2,000 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   800  800 

2 رقم  الفقرة مجموع    800  800 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   5,000  4,800  200 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,000  4,800  200 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة فعتد)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   920  1,200 -280 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 800  800 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,720  2,000 -280 

11 رقم  البند مجموع    11,920  14,000 -2,080 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

8 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

بيروت محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية ةصيان 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 3,000  4,000 -1,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,000  4,000 -1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000  3,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   2,100  3,000 -900 

4 رقم  الفقرة مجموع    5,100  6,000 -900 

واليات سيارات ئجاراست 6  

واليات سيارات استئجار 1   500  500 

6 رقم  الفقرة مجموع    500  500 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   3,000  4,000 -1,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,000  4,000 -1,000 

12 رقم  البند مجموع    11,600  14,500 -2,900 
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 الجزء

 الباب

لالفص  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

8 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

بيروت محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   131,124  90,000  41,124 

1 رقم  الفقرة مجموع    131,124  90,000  41,124 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   37,280  20,000  17,280 

2 رقم  الفقرة مجموع    37,280  20,000  17,280 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن ويضاتتع 2   9,725  13,000 -3,275 

مؤقت نقل تعويض 3   10,200  12,000 -1,800 

مختلفة تعويضات 9   7,500  7,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    27,425  32,500 -5,075 

 مكافاءات 5

 1,200- 6,000  4,800  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

13 رقم  البند مجموع    200,629  148,500  52,129 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

8 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

بيروت محافظة  

ناطقالم شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   1,500  1,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,500  1,500 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   1,900  3,000 -1,100 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,900  3,000 -1,100 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,000  1,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,000  1,000 

16 رقم  البند مجموع    4,400  5,500 -1,100 

116 رقم الوظيفة مجموع    228,549  182,500  46,049 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

تالليرا بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

8 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

بيروت محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   3,000  3,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,000  3,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية عويضاتت 2   2,000  2,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

15 رقم  البند مجموع    5,000  5,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   5,000  5,000 

8 رقم الفصل مجموع    233,549  187,500  46,049 

236 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

9 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

لبنان جبل محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   11,200  11,200 

وصحف ومراجع كتب 2   5,200  6,400 -1,200 

اخرى مكتبية لوازم 9   640  800 -160 

1 رقم  الفقرة مجموع    17,040  18,400 -1,360 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   800  3,200 -2,400 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   3,200  4,000 -800 

اخرى ادارية لوازم 9   800  3,200 -2,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    4,800  10,400 -5,600 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   4,000  4,800 -800 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,800 -800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   6,000  6,120 -120 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   32,000  25,600  6,400 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   60,000  24,000  36,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 3,680  4,600 -920 

7 رقم  الفقرة مجموع    101,680  60,320  41,360 

11 رقم  البند مجموع    127,520  93,920  33,600 
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زءالج  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

لبنان جبل محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

تركةمش وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   36,000  36,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    36,000  36,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 24,000  25,000 -1,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,000  25,000 -1,000 

 بريد 3

 1,520- 7,600  6,080  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    6,080  7,600 -1,520 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 2,400- 12,000  9,600  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,000  5,000 -1,000 

اخرى عامة عالقات 9   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    16,800  21,000 -4,200 

 تامين 5

 380- 1,900  1,520  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,520  1,900 -380 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   1,600  2,000 -400 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   800  1,000 -200 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   332,572  415,714 -83,142 

9 رقم  الفقرة مجموع    333,372  416,714 -83,342 

12 رقم  البند مجموع    419,372  510,214 -90,842 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

9 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

لبنان جبل محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   727,176  417,000  310,176 

1 رقم  الفقرة مجموع    727,176  417,000  310,176 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   339,120  250,000  89,120 

2 رقم  الفقرة مجموع    339,120  250,000  89,120 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   21,000  30,000 -9,000 

مؤقت نقل تعويض 3   85,000  100,000 -15,000 

مختلفة تعويضات 9   36,630  20,000  16,630 

3 رقم  الفقرة مجموع    142,630  150,000 -7,370 

 مكافاءات 5

 2,000- 10,000  8,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

13 رقم  البند مجموع    1,216,926  827,000  389,926 
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 الجزء

 الباب

لفصلا  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

9 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

لبنان جبل محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

لداخلا في وانتقال نقل 1   4,800  6,000 -1,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   2,000  2,500 -500 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,500 -500 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   1,600  2,000 -400 

متنوعة شتى نفقات 9   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

16 رقم  البند مجموع    10,800  13,500 -2,700 

116 رقم الوظيفة مجموع    1,774,618  1,444,634  329,984 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

تالنفقا   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

9 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

لبنان جبل محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   15,000  19,000 -4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,000  19,000 -4,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق يف الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   15,000  18,000 -3,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    15,000  18,000 -3,000 

15 رقم  البند مجموع    30,000  37,000 -7,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   30,000  37,000 -7,000 

9 رقم الفصل مجموع    1,804,618  1,481,634  322,984 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

10 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشمال محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   7,680  9,600 -1,920 

وصحف ومراجع كتب 2   3,200  4,000 -800 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,280  1,600 -320 

1 رقم  الفقرة مجموع    12,160  15,200 -3,040 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   3,000  5,600 -2,600 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   6,400  8,000 -1,600 

اخرى ادارية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

2 رقم  الفقرة مجموع    11,320  16,000 -4,680 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   10,080  9,600  480 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,080  9,600  480 

زراعية مواد 6  

 160- 800  640  اسمدة 1

ولوشت ونصوب بذور 3   1,280  1,600 -320 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,920  2,400 -480 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   10,000  8,000  2,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   100,000  80,000  20,000 

3 ( مقطوعية دلب) والسلكية سلكية اتصاالت   60,000  60,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 8,000  8,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    178,000  156,000  22,000 

11 رقم  البند مجموع    213,480  199,200  14,280 

242 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

10 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشمال محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   93,000  95,000 -2,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    93,000  95,000 -2,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 24,000  30,000 -6,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 200- 1,000  800  اعالنات 1

 2,000- 10,000  8,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,800  6,000 -1,200 

4 رقم  الفقرة مجموع    13,600  17,000 -3,400 

 تامين 5

 600- 3,000  2,400  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   1,600  2,000 -400 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   7,200  9,000 -1,800 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   515,578  466,000  49,578 

9 رقم  الفقرة مجموع    522,778  475,000  47,778 

12 رقم  البند مجموع    665,378  632,000  33,378 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

10 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشمال محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,069,000  430,000  639,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,069,000  430,000  639,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين تبروا 1   297,600  103,500  194,100 

االجراء اجور 2   36,300  12,500  23,800 

2 رقم  الفقرة مجموع    333,900  116,000  217,900 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   21,000  30,000 -9,000 

مؤقت نقل تعويض 3   65,280  76,800 -11,520 

مختلفة تعويضات 9   7,500  7,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    93,780  114,300 -20,520 

 مكافاءات 5

 6,000- 30,000  24,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

13 رقم  البند مجموع    1,520,680  690,300  830,380 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 املع  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

10 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشمال محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   15,000  15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

 دراسات 5

 1,200- 6,000  4,800  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   1,600  2,000 -400 

متنوعة ىشت نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    13,600  17,000 -3,400 

16 رقم  البند مجموع    35,800  41,000 -5,200 

116 رقم الوظيفة مجموع    2,435,338  1,562,500  872,838 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

10 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الشمال محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   15,500  13,500  2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,500  13,500  2,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   2,000  1,900  100 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,000  1,900  100 

15 رقم  البند مجموع    17,500  15,400  2,100 

1041 رقم الوظيفة مجموع   17,500  15,400  2,100 

10 رقم الفصل مجموع    2,452,838  1,577,900  874,938 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

11 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

البقاع محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   2,560  3,200 -640 

وصحف ومراجع كتب 2   1,000  2,000 -1,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   600  1,600 -1,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    4,160  6,800 -2,640 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   5,760  7,200 -1,440 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   22,000  25,000 -3,000 

اخرى ادارية لوازم 9   1,600  2,000 -400 

2 رقم  الفقرة مجموع    29,360  34,200 -4,840 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   10,080  9,600  480 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,080  9,600  480 

زراعية مواد 6  

 160- 800  640  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   640  800 -160 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,280  1,600 -320 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   8,000  8,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   16,000  16,000 

3 ( مقطوعية دلب) والسلكية سلكية اتصاالت   20,000  20,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    44,000  44,000 

11 رقم  البند مجموع    88,880  96,200 -7,320 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

11 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

البقاع محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 12,000  15,000 -3,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

 بريد 3

 1,400- 7,000  5,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 200- 1,000  800  اعالنات 1

 1,000- 5,000  4,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,800  6,000 -1,200 

4 رقم  الفقرة مجموع    9,600  12,000 -2,400 

 تامين 5

 200- 1,000  800  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    800  1,000 -200 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   1,200  1,500 -300 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,200  1,500 -300 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   176,000  220,000 -44,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    176,000  220,000 -44,000 

12 رقم  البند مجموع    205,200  256,500 -51,300 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

11 

 116 

االول الجزء  

البلديات و لداخليةا وزارة  

البقاع محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   564,440  336,000  228,440 

1 رقم  الفقرة مجموع    564,440  336,000  228,440 

لمستشارينوا والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   102,712  70,000  32,712 

2 رقم  الفقرة مجموع    102,712  70,000  32,712 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   25,900  37,000 -11,100 

مؤقت نقل تعويض 3   46,750  55,000 -8,250 

مختلفة تعويضات 9   8,000  8,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    80,650  100,000 -19,350 

 مكافاءات 5

 4,000- 20,000  16,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

13 رقم  البند مجموع    763,802  526,000  237,802 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في فرقال  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

11 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

البقاع محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

راتومؤتم وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,600  2,000 -400 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

16 رقم  البند مجموع    5,600  7,000 -1,400 

116 رقم الوظيفة مجموع    1,063,482  885,700  177,782 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

11 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

البقاع محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   12,000  12,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

15 رقم  البند مجموع    16,000  16,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   16,000  16,000 

11 رقم الفصل مجموع    1,079,482  901,700  177,782 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

12 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الجنوب محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   5,320  10,400 -5,080 

وصحف ومراجع كتب 2   1,840  4,800 -2,960 

اخرى مكتبية لوازم 9   480  600 -120 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,640  15,800 -8,160 

ريةادا لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   12,760  11,200  1,560 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   9,200  9,000  200 

اخرى ادارية لوازم 9   2,975  3,200 -225 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,935  23,400  1,535 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   9,320  8,400  920 

3 مرق  الفقرة مجموع    9,320  8,400  920 

زراعية مواد 6  

 160- 800  640  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   720  2,400 -1,680 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,360  3,200 -1,840 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   12,000  12,000 

2 ( مقطوعية بدل) هرباءك   200,000  200,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   54,600  33,600  21,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,500  3,600  900 

7 رقم  الفقرة مجموع    271,100  249,200  21,900 

11 رقم  البند مجموع    314,355  300,000  14,355 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

12 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الجنوب محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 26,000  32,500 -6,500 

2 رقم  الفقرة مجموع    26,000  32,500 -6,500 

 بريد 3

 800- 4,000  3,200  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 200- 1,000  800  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   6,000  6,000 

اخرى عامة عالقات 9   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    20,400  24,000 -3,600 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

واليات سيارات تئجاراس 6  

واليات سيارات استئجار 1   800  1,000 -200 

6 رقم  الفقرة مجموع    800  1,000 -200 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   465,315  484,704 -19,389 

9 رقم  الفقرة مجموع    465,315  484,704 -19,389 

12 رقم  البند مجموع    517,315  548,204 -30,889 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

12 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الجنوب محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   496,258  274,000  222,258 

1 رقم  الفقرة مجموع    496,258  274,000  222,258 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   172,440  108,000  64,440 

االجراء اجور 2   124,460  110,000  14,460 

2 رقم  الفقرة مجموع    296,900  218,000  78,900 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   17,500  25,000 -7,500 

مؤقت نقل تعويض 3   68,000  80,000 -12,000 

مختلفة تعويضات 9   13,320  13,320 

3 رقم  الفقرة مجموع    98,820  118,320 -19,500 

افاءاتمك 5  

 3,000- 15,000  12,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

13 رقم  البند مجموع    903,978  625,320  278,658 
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 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

ليراتال بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

12 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الجنوب محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   4,800  6,000 -1,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   1,600  2,000 -400 

متنوعة شتى نفقات 9   7,200  9,000 -1,800 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

16 رقم  البند مجموع    13,600  17,000 -3,400 

116 رقم الوظيفة مجموع    1,749,248  1,490,524  258,724 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 

12 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الجنوب محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   12,000  12,000 

3 قمر  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   12,000  12,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

15 رقم  البند مجموع    24,000  24,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   24,000  24,000 

12 رقم الفصل مجموع    1,773,248  1,514,524  258,724 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

13 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

النبطية محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

يةاستهالك مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   8,960  11,200 -2,240 

وصحف ومراجع كتب 2   3,360  3,200  160 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,000  1,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    13,320  15,400 -2,080 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   14,520  14,400  120 

تدفئةلل وزيوت محروقات 5   6,400  8,000 -1,600 

اخرى ادارية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

2 رقم  الفقرة مجموع    22,840  24,800 -1,960 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   11,080  9,600  1,480 

3 رقم  الفقرة مجموع    11,080  9,600  1,480 

زراعية مواد 6  

 20  400  420  اسمدة 1

وشتول ونصوب ذورب 3   420  400  20 

6 رقم  الفقرة مجموع    840  800  40 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   6,000  5,800  200 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   15,000  15,000 

3 ( ةمقطوعي بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   38,400  38,400 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  3,200  800 

7 رقم  الفقرة مجموع    63,400  62,400  1,000 

11 رقم  البند مجموع    111,480  113,000 -1,520 

257 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام نونقا

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

النبطية محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   3,500  3,500 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,500  3,500 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 27,000  25,000  2,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    27,000  25,000  2,000 

 بريد 3

 3,000- 15,000  12,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

عامة وعالقات مطبوعات الناتاع 4  

 200- 1,000  800  اعالنات 1

 1,600- 8,000  6,400  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    9,600  12,000 -2,400 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

لياتوا سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   1,600  2,000 -400 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   280,600  277,000  3,600 

9 رقم  الفقرة مجموع    280,600  277,000  3,600 

12 رقم  البند مجموع    335,900  336,500 -600 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

النبطية محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

هاوملحقات واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   738,000  340,000  398,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    738,000  340,000  398,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   39,200  20,000  19,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    39,200  20,000  19,200 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   37,500  35,000  2,500 

مؤقت نقل تعويض 3   36,550  43,000 -6,450 

مختلفة تعويضات 9   15,000  19,000 -4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    89,050  97,000 -7,950 

 مكافاءات 5

 9,000  15,000  24,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    24,000  15,000  9,000 

13 رقم  البند مجموع    890,250  472,000  418,250 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و خليةالدا وزارة  

النبطية محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   6,000  5,000  1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,000  5,000  1,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

16 رقم  البند مجموع    10,800  11,000 -200 

116 رقم الوظيفة مجموع    1,348,430  932,500  415,930 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   مقدرةال النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

النبطية محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   18,000  18,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    18,000  18,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

15 رقم  البند مجموع    22,000  22,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   22,000  22,000 

13 رقم الفصل مجموع    1,370,430  954,500  415,930 
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 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الهرمل بعلبك محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   5,040  4,800  240 

وصحف ومراجع كتب 2   1,000  1,600 -600 

اخرى مكتبية لوازم 9   640  800 -160 

1 رقم  الفقرة مجموع    6,680  7,200 -520 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   4,880  5,600 -720 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   9,600  12,000 -2,400 

اخرى ادارية لوازم 9   1,000  1,600 -600 

2 رقم  الفقرة مجموع    15,480  19,200 -3,720 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   8,080  9,600 -1,520 

3 رقم  الفقرة مجموع    8,080  9,600 -1,520 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   8,000  8,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   15,000  12,000  3,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   16,000  16,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    39,000  36,000  3,000 

11 رقم  البند مجموع    69,240  72,000 -2,760 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الهرمل بعلبك محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح ديةعا صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 8,800  11,000 -2,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

 بريد 3

 2,400- 12,000  9,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    9,600  12,000 -2,400 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 200- 1,000  800  اعالنات 1

 1,200- 6,000  4,800  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   3,600  4,500 -900 

4 رقم  الفقرة مجموع    9,200  11,500 -2,300 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

واليات سيارات استئجار 6  

تواليا سيارات استئجار 1   800  1,000 -200 

6 رقم  الفقرة مجموع    800  1,000 -200 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   1,600  2,000 -400 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   64,000  80,000 -16,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    65,600  82,000 -16,400 

12 رقم  البند مجموع    95,600  119,500 -23,900 
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 الباب
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الهرمل بعلبك محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   247,000  181,000  66,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    247,000  181,000  66,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   142,500  90,000  52,500 

2 رقم  الفقرة مجموع    142,500  90,000  52,500 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   8,750  12,500 -3,750 

مؤقت نقل تعويض 3   31,450  37,000 -5,550 

مختلفة تعويضات 9   8,000  8,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    48,200  57,500 -9,300 

 مكافاءات 5

 2,000- 10,000  8,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

13 رقم  البند مجموع    445,700  338,500  107,200 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  
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7 
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الهرمل بعلبك محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   3,600  4,500 -900 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,600  4,500 -900 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,600  2,000 -400 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

16 رقم  البند مجموع    6,800  8,500 -1,700 

116 رقم الوظيفة مجموع    617,340  538,500  78,840 
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 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  
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االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

الهرمل بعلبك محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   4,000  4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   8,000  8,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

15 رقم  البند مجموع    12,000  12,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   12,000  12,000 

14 رقم الفصل مجموع    629,340  550,500  78,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

15 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

عكار محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية مواد   11 

ةمكتبي لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   7,040  8,800 -1,760 

وصحف ومراجع كتب 2   1,920  2,400 -480 

اخرى مكتبية لوازم 9   440  800 -360 

1 رقم  الفقرة مجموع    9,400  12,000 -2,600 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   4,480  5,600 -1,120 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   1,280  1,600 -320 

اخرى ادارية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

2 رقم  الفقرة مجموع    7,680  9,600 -1,920 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   5,000  5,600 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,000  5,600 -600 

7 ( ليهاع مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   3,200  3,200 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   20,000  20,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   15,840  15,840 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 4,000  4,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    43,040  43,040 

11 رقم  البند مجموع    65,120  70,240 -5,120 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

15 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

عكار محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 16,000  20,000 -4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

 بريد 3

 400- 2,000  1,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

عامة وعالقات طبوعاتم اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 2,000- 10,000  8,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    13,600  17,000 -3,400 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

ياتوال سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   2,400  3,000 -600 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,800  6,000 -1,200 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   68,475  72,000 -3,525 

9 رقم  الفقرة مجموع    73,275  78,000 -4,725 

12 رقم  البند مجموع    108,475  122,000 -13,525 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

15 

 116 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

عكار محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

وملحقاتها واالجور والرواتب خصصاتالم   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   234,104  112,000  122,104 

1 رقم  الفقرة مجموع    234,104  112,000  122,104 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   17,648  14,000  3,648 

2 رقم  الفقرة موعمج    17,648  14,000  3,648 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   7,000  10,000 -3,000 

مؤقت نقل تعويض 3   16,600  16,000  600 

مختلفة تعويضات 9   7,500  7,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    31,100  33,500 -2,400 

 مكافاءات 5

 2,000- 10,000  8,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

13 رقم  البند مجموع    290,852  169,500  121,352 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

15 

 116 

ولاال الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

عكار محافظة  

المناطق شؤون إدارة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   4,000  5,000 -1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   800  1,000 -200 

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

16 رقم  البند مجموع    12,800  16,000 -3,200 

116 رقم الوظيفة مجموع    477,247  377,740  99,507 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

15 

 1041 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

عكار محافظة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   4,500  4,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,500  4,500 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   1,600  1,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,600  1,600 

15 رقم  البند مجموع    6,100  6,100 

1041 رقم الوظيفة مجموع   6,100  6,100 

15 رقم الفصل مجموع    483,347  383,840  99,507 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة اتالنفق 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

7 

214 

 321 

االول الجزء  

البلديات و الداخلية وزارة  

المشتركة اإلدارية المديرية - المركبات و اآلليات و السير إدارة هيئة  

المدنية الحماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   2,210,316  2,542,409 -332,093 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   40,769,865  41,310,272 -540,407 

  تلزيم لزوم ل.ل 37.648.498.000 منها 

  ورخص سوق رخص الصدار متكامل نظام

  الكترونية والصقات اآللية المركبات سير

  مكننة وبرامج منةاال التسجيل ولوحات

واالليات السيارات تسجيل مصلحة  

1 رقم  الفقرة مجموع    42,980,181  43,852,681 -872,500 

14 رقم  البند مجموع    42,980,181  43,852,681 -872,500 

321 رقم الوظيفة مجموع    42,980,181  43,852,681 -872,500 

214 رقم الفصل مجموع    42,980,181  43,852,681 -872,500 

7 رقم  الباب مجموع    1,594,981,939  1,403,574,599  191,407,340 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 121 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

االقتصادية الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير المساعدات 4  

  - صناعية - زراعية االستثمارية القروض فوائد دعم 5

وتكنولوجية سياحية  

 180,000,000  200,000,000 -20,000,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    180,000,000  200,000,000 -20,000,000 

14 رقم  البند مجموع    180,000,000  200,000,000 -20,000,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    180,000,000  200,000,000 -20,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   704,000  880,000 -176,000 

وصحف ومراجع كتب 2   60,920  70,400 -9,480 

اخرى مكتبية لوازم 9   5,552  6,940 -1,388 

1 رقم  الفقرة وعمجم    770,472  957,340 -186,868 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   512,000  640,000 -128,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   28,600  32,000 -3,400 

اخرى ادارية لوازم 9   5,040  4,800  240 

2 رقم  الفقرة مجموع    545,640  676,800 -131,160 

النقل وسائل يلتشغ نفقات 3  

سائلة محروقات 1   10,000  10,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

 مبيدات 5

 600  12,000  12,600  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,600  12,000  600 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( وعيةمقط بدل) مياه   40,000  40,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   1,200,000  1,200,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,600,000  1,600,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 720,000  720,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    3,560,000  3,560,000 

11 رقم  البند مجموع    4,898,712  5,216,140 -317,428 

274 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية شؤونوال الموازنة شؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   3,400,000  3,400,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   275,000  200,000  75,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,675,000  3,600,000  75,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف يحوتصل عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 160,000  200,000 -40,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    160,000  200,000 -40,000 

 بريد 3

 390,000- 1,950,000  1,560,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,560,000  1,950,000 -390,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

تاعالنا 1   1,060,000  1,200,000 -140,000 

 1,400,000- 7,000,000  5,600,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   28,000  35,000 -7,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    6,688,000  8,235,000 -1,547,000 

 تامين 5

 2,500  2,500  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,500  2,500 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   800  1,000 -200 

6 رقم  الفقرة مجموع    800  1,000 -200 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   14,000,000  14,000,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   1,160,000  1,450,000 -290,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    15,160,000  15,450,000 -290,000 

12 رقم  البند مجموع    27,246,300  29,438,500 -2,192,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية والشؤون الموازنة ونشؤ  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   55,626,848  26,500,000  29,126,848 

1 رقم  الفقرة مجموع    55,730,348  26,603,500  29,126,848 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   2,587,856  2,000,000  587,856 

االجراء اجور 2   628,016  425,000  203,016 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    3,251,872  2,461,000  790,872 

 تعويضات 3

اضافية لاعما عن تعويضات 2   3,031,700  4,331,000 -1,299,300 

مؤقت نقل تعويض 3   3,570,000  4,200,000 -630,000 

مختلفة تعويضات 9   14,000,000  11,000,000  3,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    20,601,700  19,531,000  1,070,700 

 مكافاءات 5

 480,000- 2,400,000  1,920,000  مكافاءات 1

 :منها

الموازنة تحضير مكافآت ـ    45,000 

المهمة وحساب الحساب قطع مكافآت ـ    60,000 

5 رقم  الفقرة مجموع    1,920,000  2,400,000 -480,000 

13 رقم  البند مجموع    81,503,920  50,995,500  30,508,420 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   4,470,000  4,470,000 

االنمائي المتحدة االمم برنامج في مساهمة ـ    3,970,000 

  المالية إدارة اصالح برنامج في مساهمة  ـ 

 العامة

 500,000 

FMR2 

1 رقم  الفقرة مجموع    4,470,000  4,470,000 

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   100,132,000  30,000,000  70,132,000 

المساعدات صندوق   100,132,000 

2017/2 رقم" حكما النافذ القانون  ـ   

االيجارات قانون تعديل          

2 رقم  الفقرة مجموع    100,132,000  30,000,000  70,132,000 

14 رقم  البند مجموع    104,602,000  34,470,000  70,132,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويبالتب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   120,000  150,000 -30,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   6,400  8,000 -1,600 

3 رقم  الفقرة مجموع    126,400  158,000 -31,600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,000  5,000 -1,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   960  1,200 -240 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,960  6,200 -1,240 

 دراسات 5

 40,000- 200,000  160,000  دراسات 1

( التدريب فيها بما ) 

5 رقم  الفقرة مجموع    160,000  200,000 -40,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   5,100,000  5,100,000 

المهندسين لنقابتي استرداد  منها  ـ    5,000,000 

متنوعة شتى نفقات 9   400,000  500,000 -100,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    5,500,000  5,600,000 -100,000 

16 رقم  البند مجموع    5,791,360  5,964,200 -172,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

المالية النفقات   17 

اخرى مالية نفقات 9  

اخرى مالية نفقات 1   50,000,000  52,000,000 -2,000,000 

والرسوم الضرائب استرداد عن الفوائد لسد  ـ    50,000,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    50,000,000  52,000,000 -2,000,000 

17 رقم  البند مجموع    50,000,000  52,000,000 -2,000,000 

123 رقم الوظيفة مجموع    274,042,292  178,084,340  95,957,952 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

فقاتالن   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 490 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

مصنفة غير إقتصادية شؤون  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   2,275,360  2,095,000  180,360 

 : التالي الشكل على موزعة  

  المساعدة مركز في لبنان مساهمة تسديد  ـ 

 التقنية

METAC  1,960,000 

والعشرون األربعة الدول مجموعة  ـ    38,000 

A I ST 5,300  ـ 

بالكويت للتخطيط العربي المعهد  ـ    226,000 

االسالمية الدول في الضرائب سلطات اتحاد   12,060 

للشفافية الدولي المنتدى  OECD  34,000 

ودولية اقليمية مالية ؤسساتم في اشتراكات 2   25,000  40,000 -15,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,300,360  2,135,000  165,360 

14 رقم  البند مجموع    2,300,360  2,135,000  165,360 

490 رقم الوظيفة مجموع    2,300,360  2,135,000  165,360 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بالتبوي بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

2 

 1041 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة الماليه مديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   950,000  1,000,000 -50,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    950,000  1,000,000 -50,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   50,000  100,000 -50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    50,000  100,000 -50,000 

15 رقم  البند مجموع    1,000,000  1,100,000 -100,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,000,000  1,100,000 -100,000 

2 رقم الفصل مجموع    457,342,652  381,319,340  76,023,312 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 125 

االول زءالج  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

الجمركية الشؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   300,000  240,000  60,000 

وصحف ومراجع كتب 2   9,600  12,000 -2,400 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,400  8,000 -1,600 

1 رقم  الفقرة مجموع    316,000  260,000  56,000 

ادارية لوازم 2  

 115,223- 515,223  400,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   64,000  80,000 -16,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   128,000  160,000 -32,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   41,600  52,000 -10,400 

اخرى ادارية لوازم 9   56,000  56,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    689,600  863,223 -173,623 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   800,000  880,000 -80,000 

وشحوم زيوت 2   44,800  56,000 -11,200 

النقل لوسائل غيار قطع 3   216,000  216,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,060,800  1,152,000 -91,200 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 2,000,000  2,000,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    2,004,000  2,005,000 -1,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   20,000  16,000  4,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   250,000  200,000  50,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   850,000  680,000  170,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 300,000  240,000  60,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,420,000  1,136,000  284,000 

11 رقم  البند مجموع    5,490,400  5,416,223  74,177 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 125 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

الجمركية الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,690,000  1,725,000 -35,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   135,000  100,000  35,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,825,000  1,825,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 50,000  100,000 -50,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    50,000  100,000 -50,000 

 بريد 3

 4,000- 20,000  16,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 4,000- 20,000  16,000  اعالنات 1

 50,000- 250,000  200,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   15,000  15,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    231,000  285,000 -54,000 

 تامين 5

 25,000- 125,000  100,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    100,000  125,000 -25,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   8,000  8,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   30,000  30,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   200,000  275,000 -75,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    230,000  305,000 -75,000 

12 رقم  البند مجموع    2,460,000  2,660,000 -200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   رةالمقد النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 125 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

الجمركية الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   62,602,864  49,000,000  13,602,864 

1 رقم  الفقرة مجموع    62,602,864  49,000,000  13,602,864 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   386,812  280,000  106,812 

االجراء اجور 2   183,306  126,000  57,306 

2 رقم  الفقرة مجموع    570,118  406,000  164,118 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   14,000  20,000 -6,000 

مؤقت نقل تعويض 3   935,000  1,100,000 -165,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    949,000  1,120,000 -171,000 

 مكافاءات 5

 20,000- 100,000  80,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    80,000  100,000 -20,000 

13 رقم  البند موعمج    64,201,982  50,626,000  13,575,982 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 125 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

الجمركية الشؤون  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   96,000  120,000 -24,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    96,000  120,000 -24,000 

14 رقم  البند مجموع    96,000  120,000 -24,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   لمقدرةا النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 125 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

الجمركية الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   20,000  25,000 -5,000 

لخارجا في ومؤتمرات وفود 2   36,000  45,000 -9,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,000 -14,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   40,000  50,000 -10,000 

متنوعة شتى نفقات 9   52,800  66,000 -13,200 

9 رقم  الفقرة مجموع    92,800  116,000 -23,200 

16 رقم  البند مجموع    148,800  186,000 -37,200 

125 رقم الوظيفة مجموع    72,397,182  59,008,223  13,388,959 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 952 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ةادار  

الخارج في تدريبية دورات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   50,000  50,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

13 رقم  البند مجموع    50,000  50,000 

952 رقم الوظيفة مجموع    50,000  50,000 

287 



لجزءا  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 1011 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

 المرض

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

المستشفيات في معالجة نفقات 5   5,000,000  5,000,000 

المختلفة الطبية المراكز في المعالجة نفقات 8   700,000  700,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    5,700,000  5,700,000 

15 رقم  البند مجموع    5,700,000  5,700,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   5,700,000  5,700,000 
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ءالجز  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 1031 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في ملينللعا اجتماعية مخصصات 4  

وفاة تقديمات 4   120,000  150,000 -30,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    120,000  150,000 -30,000 

15 رقم  البند مجموع    120,000  150,000 -30,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   120,000  150,000 -30,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة نفقاتال 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 1041 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   2,440,000  2,440,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,440,000  2,440,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   100,000  125,000 -25,000 

والدة تقديمات 3   112,000  140,000 -28,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    212,000  265,000 -53,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية يضاتتعو 2   30,000  30,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

15 رقم  البند مجموع    2,682,000  2,735,000 -53,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   2,682,000  2,735,000 -53,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

3 

 1091 

االول الجزء  

المالية وزارة  

الجمارك ادارة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وأمومة مرض تقديمات 1   2,900,000  3,700,000 -800,000 

مدرسية اتتقديم 6   7,450,000  7,450,000 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   10,000  20,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    10,360,000  11,170,000 -810,000 

15 رقم  البند مجموع    10,360,000  11,170,000 -810,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   10,360,000  11,170,000 -810,000 

3 رقم صلالف مجموع    91,309,182  78,763,223  12,545,959 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

يةالعقار للشوؤن العامة المديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   672,000  640,000  32,000 

وصحف ومراجع كتب 2   3,200  4,000 -800 

1 رقم  الفقرة مجموع    675,200  644,000  31,200 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   328,000  360,000 -32,000 

اخرى ادارية لوازم 9   3,000  3,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    331,000  360,000 -29,000 

 مبيدات 5

 1,800- 14,000  12,200  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,200  14,000 -1,800 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية دلب) مياه   6,400  6,400 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   91,000  80,000  11,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   80,000  80,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 70,000  50,000  20,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    247,400  216,400  31,000 

11 رقم  البند مجموع    1,265,800  1,234,400  31,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

ةالعقاري للشوؤن العامة المديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,670,000  1,670,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   2,000  2,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,672,000  1,672,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف حوتصلي عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 48,000  60,000 -12,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

 بريد 3

 14,000- 70,000  56,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,000 -14,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 15,000- 45,000  30,000  اعالنات 1

 400,000- 2,000,000  1,600,000  مطبوعات 2

4 رقم  الفقرة مجموع    1,630,000  2,045,000 -415,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   11,500,000  5,500,000  6,000,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    11,500,000  5,500,000  6,000,000 

12 رقم  البند مجموع    14,906,000  9,347,000  5,559,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العقارية للشوؤن العامة المديرية  

المالية الشؤونو الموازنة شؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   6,810,000  3,700,000  3,110,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    6,810,000  3,700,000  3,110,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

دينالمتعاق رواتب 1   900,000  750,000  150,000 

االجراء اجور 2   1,255,000  905,000  350,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,155,000  1,655,000  500,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   37,100  53,000 -15,900 

مؤقت نقل تعويض 3   762,450  897,000 -134,550 

3 رقم  الفقرة مجموع    799,550  950,000 -150,450 

 مكافاءات 5

 18,400- 92,000  73,600  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    73,600  92,000 -18,400 

13 رقم  البند مجموع    9,838,150  6,397,000  3,441,150 

294 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العقارية للشوؤن العامة المديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   2,000  2,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

14 رقم  البند مجموع    2,000  2,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 123 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العقارية وؤنللش العامة المديرية  

المالية والشؤون الموازنة شؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   4,000  5,000 -1,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   2,400  3,000 -600 

متنوعة شتى نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    14,400  18,000 -3,600 

16 رقم  البند مجموع    18,400  23,000 -4,600 

123 رقم الوظيفة مجموع    26,030,350  17,003,400  9,026,950 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

اتالنفق   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

4 

 1041 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العقارية للشوؤن العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   155,000  155,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    155,000  155,000 

االجتماعي للضمان الوطني دوقالصن في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   86,000  86,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    86,000  86,000 

15 رقم  البند مجموع    241,000  241,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   241,000  241,000 

4 رقم الفصل مجموع    26,271,350  17,244,400  9,026,950 
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 الجزء

 الباب

فصلال  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

215 

 951 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة المالية مديرية - االقتصادي و المالي فليحان باسل معهد   

للراشدين تعليمية برامج  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   1,153,000  1,153,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   1,147,000  1,147,001 -1 

1 رقم  الفقرة مجموع    2,300,000  2,300,001 -1 

14 رقم  البند مجموع    2,300,000  2,300,001 -1 

951 رقم الوظيفة مجموع    2,300,000  2,300,001 -1 

215 رقم الفصل مجموع    2,300,000  2,300,001 -1 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

8 

216 

 490 

االول الجزء  

المالية وزارة  

العامة المالية مديرية - االستثمارات ضمان مؤسسة  

مصنفة غير إقتصادية شؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   162,000  162,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   124,200  138,000 -13,800 

1 رقم  الفقرة مجموع    286,200  300,000 -13,800 

14 رقم  البند مجموع    286,200  300,000 -13,800 

490 رقم الوظيفة مجموع    286,200  300,000 -13,800 

216 رقم الفصل مجموع    286,200  300,000 -13,800 

8 رقم  الباب مجموع    577,509,384  479,926,964  97,582,420 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   رةالمقد النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

1 

 450 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

 النقل

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   22,400  28,000 -5,600 

صحفو ومراجع كتب 2   16,000  20,000 -4,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   4,000  2,400  1,600 

1 رقم  الفقرة مجموع    42,400  50,400 -8,000 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   5,760  7,200 -1,440 

2 رقم  الفقرة مجموع    5,760  7,200 -1,440 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   3,840  4,800 -960 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

زراعية مواد 6  

وشتول ونصوب بذور 3   1,280  1,600 -320 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,280  1,600 -320 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   4,320  4,320 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   67,200  67,200 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 800  800 

7 رقم  الفقرة مجموع    72,320  72,320 

11 رقم  البند مجموع    125,600  136,320 -10,720 

300 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة قاتالنف 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

1 

 450 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

 النقل

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  لمكتبيةا للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 16,000  20,000 -4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

 بريد 3

 3,800- 19,000  15,200  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    15,200  19,000 -3,800 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 11,000  11,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   35,000  35,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    54,000  56,000 -2,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   26,000  26,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    26,000  26,000 

12 رقم  البند مجموع    111,200  121,000 -9,800 

301 



 الجزء

 الباب

 الفصل

ظيفةالو  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

1 

 450 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

 النقل

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   578,000  330,000  248,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    681,500  433,500  248,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,156,000  720,000  436,000 

االجراء اجور 2   130,000  130,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    1,322,000  886,000  436,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   56,000  80,000 -24,000 

مؤقت نقل تعويض 3   80,750  95,000 -14,250 

3 رقم  الفقرة مجموع    136,750  175,000 -38,250 

 مكافاءات 5

 12,000- 60,000  48,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

13 رقم  البند مجموع    2,188,250  1,554,500  633,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

فقاتالن   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

1 

 450 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

 النقل

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,800  6,000 -1,200 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   2,160  2,700 -540 

متنوعة شتى نفقات 9   6,400  8,000 -1,600 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,560  10,700 -2,140 

16 رقم  البند مجموع    15,760  19,700 -3,940 

450 رقم الوظيفة مجموع    2,440,810  1,831,520  609,290 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

1 

 1041 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   12,000  12,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   80,000  80,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    80,000  80,000 

15 رقم  البند مجموع    92,000  92,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   92,000  92,000 

1 رقم الفصل مجموع    2,532,810  1,923,520  609,290 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

تالنفقا   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

2 

 1041 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

اإلقليمية المديريات و المباني و للطرق العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   150,000  165,000 -15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    150,000  165,000 -15,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   110,000  125,000 -15,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    110,000  125,000 -15,000 

15 رقم  البند مجموع    260,000  290,000 -30,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   260,000  290,000 -30,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

2 

 4512 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

ميةاإلقلي المديريات و المباني و للطرق العامة المديرية  

الطرق أشغال  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   44,800  56,000 -11,200 

وصحف ومراجع كتب 2   6,400  8,000 -1,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   5,760  7,200 -1,440 

1 رقم  الفقرة مجموع    56,960  71,200 -14,240 

ادارية لوازم 2  

 6,400- 32,000  25,600  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   96,000  120,000 -24,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   2,560  3,200 -640 

اخرى ادارية لوازم 9   3,000  4,000 -1,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    127,160  159,200 -32,040 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   48,000  60,000 -12,000 

وشحوم زيوت 2   25,200  24,000  1,200 

النقل لوسائل غيار قطع 3   117,600  112,000  5,600 

3 رقم  الفقرة مجموع    190,800  196,000 -5,200 

مخبرية ومواد ادوية 4  

مخبرية مواد 2   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

زراعية مواد 6  

وشتول ونصوب بذور 3   960  1,200 -240 

6 رقم  الفقرة مجموع    960  1,200 -240 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   34,000  34,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   2,000,000  2,000,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   68,000  68,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 10,200  10,200 

7 رقم  الفقرة مجموع    2,112,200  2,112,200 

11 رقم  البند مجموع    2,496,080  2,549,800 -53,720 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام نونقا

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

2 

 4512 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

اإلقليمية المديريات و المباني و للطرق العامة المديرية  

الطرق أشغال  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   399,000  399,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    399,000  399,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 48,000  60,000 -12,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

 بريد 3

 3,000- 15,000  12,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة وعمجم    12,000  15,000 -3,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 5,000- 50,000  45,000  اعالنات 1

 5,000- 25,000  20,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    73,000  85,000 -12,000 

 تامين 5

 7,000- 35,000  28,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   4,000  5,000 -1,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   2,600  2,000  600 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   144,000  180,000 -36,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    146,600  182,000 -35,400 

12 رقم  البند مجموع    710,600  781,000 -70,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

2 

 4512 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

اإلقليمية المديريات و المباني و للطرق العامة المديرية  

الطرق أشغال  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   7,060,000  3,100,000  3,960,000 

المؤقتين الموظفين رواتب 3   95,000  90,000  5,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,155,000  3,190,000  3,965,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,106,000  660,000  446,000 

االجراء اجور 2   2,650,000  2,650,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,756,000  3,310,000  446,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   140,000  200,000 -60,000 

مؤقت نقل تعويض 3   595,000  700,000 -105,000 

مختلفة تعويضات 9   900,000  900,000 

  دائمين اجراء تعويضات مع أجور منها 

الثلوج رفع لعمال وموسميين  

 750,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,635,000  1,800,000 -165,000 

 مكافاءات 5

 30,000- 150,000  120,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    120,000  150,000 -30,000 

13 رقم  البند مجموع    12,666,000  8,450,000  4,216,000 
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 4512 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

اإلقليمية المديريات و المباني و للطرق العامة المديرية  

الطرق أشغال  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   580,000  725,000 -145,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    580,000  725,000 -145,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   15,000  25,000 -10,000 

متنوعة شتى نفقات 9   25,000  25,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

16 رقم  البند مجموع    620,000  775,000 -155,000 

4512 رقم الوظيفة مجموع   16,492,680  12,555,800  3,936,880 

2 رقم الفصل مجموع    16,752,680  12,845,800  3,906,880 
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 661 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للتنظيم العامة المديرية  

المصنفة غير المجتمع ومرافق االسكان  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   40,400  48,000 -7,600 

وصحف ومراجع كتب 2   6,560  7,200 -640 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

1 رقم  رةالفق مجموع    50,160  59,200 -9,040 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   16,000  20,000 -4,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   9,600  12,000 -2,400 

اخرى ادارية لوازم 9   44,800  56,000 -11,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    70,400  88,000 -17,600 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   7,680  9,600 -1,920 

3 رقم  الفقرة مجموع    7,680  9,600 -1,920 

 مبيدات 5

 480- 2,400  1,920  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,920  2,400 -480 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   6,000  4,800  1,200 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   75,000  60,000  15,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   75,000  60,000  15,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 12,000  9,600  2,400 

7 رقم  الفقرة مجموع    168,000  134,400  33,600 

11 رقم  لبندا مجموع    298,160  293,600  4,560 
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 661 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني مللتنظي العامة المديرية  

المصنفة غير المجتمع ومرافق االسكان  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   530,000  530,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    530,000  530,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

اءاتواالنش والتجهيزات  

 32,000  40,000 -8,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

 بريد 3

 3,600- 18,000  14,400  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    14,400  18,000 -3,600 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 5,000- 25,000  20,000  مطبوعات 2

مثيلوت اعياد 3   6,400  8,000 -1,600 

4 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

 تامين 5

 120- 600  480  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    480  600 -120 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   56,000  70,000 -14,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,000 -14,000 

12 رقم  البند موعمج    660,880  693,600 -32,720 
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 661 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للتنظيم العامة المديرية  

المصنفة غير المجتمع ومرافق االسكان  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   9,200,000  4,678,000  4,522,000 

المؤقتين الموظفين رواتب 3   22,500  22,500 

1 رقم  الفقرة مجموع    9,222,500  4,700,500  4,522,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   1,920,000  1,000,000  920,000 

االجراء اجور 2   13,524  13,524 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,933,524  1,013,524  920,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   70,000  100,000 -30,000 

مؤقت نقل تعويض 3   722,500  850,000 -127,500 

مختلفة تعويضات 9   150,000  200,000 -50,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    942,500  1,150,000 -207,500 

 مكافاءات 5

 24,000- 120,000  96,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    96,000  120,000 -24,000 

13 رقم  البند مجموع    12,194,524  6,984,024  5,210,500 
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 661 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للتنظيم العامة المديرية  

المصنفة غير المجتمع ومرافق االسكان  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   5,000  5,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,000  5,000 

14 رقم  البند مجموع    5,000  5,000 
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 661 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للتنظيم العامة المديرية  

المصنفة غير المجتمع ومرافق االسكان  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   440,000  550,000 -110,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    440,000  550,000 -110,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   8,000  10,000 -2,000 

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

16 رقم  البند مجموع    456,000  570,000 -114,000 

661 رقم الوظيفة مجموع    13,614,564  8,546,224  5,068,340 
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 1041 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للتنظيم العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   150,000  150,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    150,000  150,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   60,000  60,000 

7 رقم  ةالفقر مجموع    60,000  60,000 

15 رقم  البند مجموع    210,000  210,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   210,000  210,000 

3 رقم الفصل مجموع    13,824,564  8,756,224  5,068,340 
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 1041 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   208,000  208,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    208,000  208,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   20,000  30,000 -10,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    20,000  30,000 -10,000 

15 رقم  البند مجموع    228,000  238,000 -10,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   228,000  238,000 -10,000 
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 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

يةاستهالك مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   26,240  32,800 -6,560 

وصحف ومراجع كتب 2   3,000  4,800 -1,800 

اخرى مكتبية لوازم 9   15,954  16,000 -46 

1 رقم  الفقرة مجموع    45,194  53,600 -8,406 

ادارية لوازم 2  

 11,200- 56,000  44,800  مالبس 1

تللمولدا وزيوت محروقات 4   12,800  16,000 -3,200 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   3,200  4,000 -800 

اخرى ادارية لوازم 9   6,400  8,000 -1,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    67,200  84,000 -16,800 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   64,000  80,000 -16,000 

وشحوم زيوت 2   8,960  11,200 -2,240 

النقل لوسائل غيار قطع 3   12,800  16,000 -3,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    85,760  107,200 -21,440 

 مبيدات 5

 320- 1,600  1,280  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,280  1,600 -320 

زراعية مواد 6  

 160- 800  640  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   1,280  1,600 -320 

6 رقم  ةالفقر مجموع    1,920  2,400 -480 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   700,000  480,000  220,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   7,000,000  6,400,000  600,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   400,000  320,000  80,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 212,000  212,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    8,312,000  7,412,000  900,000 
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 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   9,600  12,000 -2,400 

9 رقم  الفقرة مجموع    9,600  12,000 -2,400 

11 رقم  البند وعمجم    8,522,954  7,672,800  850,154 
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 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران عامةال المديرية  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   6,000  6,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    6,000  6,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

النشاءاتوا والتجهيزات  

 24,000  30,000 -6,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

 بريد 3

 3,000- 15,000  12,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,400- 12,000  9,600  اعالنات 1

 5,000- 25,000  20,000  مطبوعات 2

وتمثيل عيادا 3   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    37,600  47,000 -9,400 

 تامين 5

 1,110- 12,000  10,890  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    10,890  12,000 -1,110 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   24,000  30,000 -6,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

12 رقم  البند مجموع    114,490  140,000 -25,510 
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 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة لمديريةا  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   6,330,000  3,650,000  2,680,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    6,330,000  3,650,000  2,680,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء جوروا المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   470,000  278,000  192,000 

االجراء اجور 2   33,000  28,000  5,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    503,000  306,000  197,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   6,330,000  4,600,000  1,730,000 

ليليال العمل فيها بما ) ) 

مؤقت نقل تعويض 3   408,000  480,000 -72,000 

مختلفة تعويضات 9   125,000  125,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,863,000  5,205,000  1,658,000 

 مكافاءات 5

 10,000- 50,000  40,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

13 رقم  البند مجموع    13,736,000  9,211,000  4,525,000 
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 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   25,000  75,000 -50,000 

الفنية المدرسة ) ) 

2 رقم  الفقرة مجموع    25,000  75,000 -50,000 

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   275,000  275,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    275,000  275,000 

14 رقم  البند مجموع    300,000  350,000 -50,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

4 

 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية  

الجوي بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   4,000  5,000 -1,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   120,000  150,000 -30,000 

3 مرق  الفقرة مجموع    124,000  155,000 -31,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   16,000  20,000 -4,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

 دراسات 5

 600- 3,000  2,400  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   48,000  60,000 -12,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

16 رقم  البند مجموع    190,400  238,000 -47,600 

4541 رقم الوظيفة مجموع   22,863,844  17,611,800  5,252,044 

4 رقم الفصل مجموع    23,091,844  17,849,800  5,242,044 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب يانب   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 1041 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية ضاتتعوي 1   18,000  18,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    18,000  18,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   15,000  15,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

15 رقم  البند مجموع    33,000  33,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   33,000  33,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل لمتعلقةا العامة الشؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   44,800  56,000 -11,200 

وصحف ومراجع كتب 2   9,600  12,000 -2,400 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,600  2,400 -800 

1 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,400 -14,400 

ادارية لوازم 2  

 3,200- 16,000  12,800  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   20,520  25,520 -5,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   5,120  6,400 -1,280 

اخرى ادارية لوازم 9   38,400  48,000 -9,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    76,840  95,920 -19,080 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   15,400  19,200 -3,800 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,400  19,200 -3,800 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 1,300- 6,500  5,200  ادوية 1

4 رقم  الفقرة مجموع    5,200  6,500 -1,300 

 مبيدات 5

 240- 1,200  960  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    960  1,200 -240 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   4,000  4,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   68,000  68,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   64,000  64,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 76,800  76,800 

7 رقم  الفقرة مجموع    212,800  212,800 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   1,920  2,400 -480 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,920  2,400 -480 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

11 رقم  البند مجموع    369,120  408,420 -39,300 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

اوصيانته مكاتب ايجارات 1   946,000  946,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    946,000  946,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 20,000  25,000 -5,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

 بريد 3

 1,000- 5,000  4,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة وعمجم    4,000  5,000 -1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 3,000- 15,000  12,000  اعالنات 1

 50,000- 250,000  200,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   12,000  15,000 -3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    224,000  280,000 -56,000 

 تامين 5

 800- 4,000  3,200  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   32,000  40,000 -8,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   260,000  325,000 -65,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    260,000  325,000 -65,000 

12 رقم  البند مجموع    1,489,200  1,625,000 -135,800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

النقلو العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   940,195  525,000  415,195 

1 رقم  الفقرة مجموع    940,195  525,000  415,195 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   284,480  165,000  119,480 

االجراء اجور 2   40,512  40,000  512 

2 رقم  الفقرة مجموع    324,992  205,000  119,992 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   126,000  135,000 -9,000 

الليلي العمل فيها بما ) ) 

مؤقت نقل تعويض 3   76,500  90,000 -13,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    202,500  225,000 -22,500 

 مكافاءات 5

 8,000- 40,000  32,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

13 رقم  البند مجموع    1,499,687  995,000  504,687 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

ظيفةالو  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   35,000  35,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    35,000  35,000 

14 رقم  البند مجموع    35,000  35,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

اتالنفق   

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

5 

 4521 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

البحري و البري للنقل العامة المديرية  

البحري بالنقل المتعلقة العامة الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   5,600  7,000 -1,400 

3 رقم  الفقرة مجموع    5,600  7,000 -1,400 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   20,000  25,000 -5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

 دراسات 5

 600- 3,000  2,400  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,000  5,000 -1,000 

متنوعة شتى نفقات 9   16,000  20,000 -4,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

16 رقم  البند مجموع    48,000  60,000 -12,000 

4521 رقم الوظيفة مجموع   3,441,007  3,123,420  317,587 

5 رقم الفصل مجموع    3,474,007  3,156,420  317,587 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

217 

 4541 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

المدني للطيران العامة المديرية - الطيران سالمة مركز  

الجوي بالنقل قةالمتعل العامة الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   168,000  168,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   118,800  132,000 -13,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    286,800  300,000 -13,200 

14 رقم  البند مجموع    286,800  300,000 -13,200 

4541 رقم الوظيفة مجموع   286,800  300,000 -13,200 

217 رقم الفصل مجموع    286,800  300,000 -13,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

9 

218 

 4531 

االول الجزء  

والنقل العامة األشغال وزارة  

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

الحديدية بالسكك المتعلقة العامة الشؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   12,858,951  12,858,951 

أخرى ريةجا لنفقات مساهمات 2   126,945  141,049 -14,104 

1 رقم  الفقرة مجموع    12,985,896  13,000,000 -14,104 

14 رقم  البند مجموع    12,985,896  13,000,000 -14,104 

4531 رقم الوظيفة مجموع   12,985,896  13,000,000 -14,104 

218 رقم الفصل مجموع    12,985,896  13,000,000 -14,104 

9 رقم  الباب مجموع    72,948,601  57,831,764  15,116,837 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

1 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية الغرفةو المركزية االدارة  

العسكري الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   14,800  16,000 -1,200 

وصحف ومراجع كتب 2   12,800  16,000 -3,200 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,400  8,000 -1,600 

1 رقم  الفقرة مجموع    34,000  40,000 -6,000 

ادارية لوازم 2  

غذيةت نفقات 2   33,600  32,000  1,600 

اخرى ادارية لوازم 9   2,560  3,200 -640 

2 رقم  الفقرة مجموع    36,160  35,200  960 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

النقل لوسائل غيار قطع 3   12,800  16,000 -3,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,800  16,000 -3,200 

زراعية مواد 6  

ولوشت ونصوب بذور 3   1,280  1,600 -320 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,280  1,600 -320 

11 رقم  البند مجموع    84,240  92,800 -8,560 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

1 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية والغرفة المركزية االدارة  

العسكري الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 6,400  8,000 -1,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 5,000- 25,000  20,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   150,000  160,000 -10,000 

اخرى عامة عالقات 9   24,000  30,000 -6,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    194,000  215,000 -21,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   2,400  3,000 -600 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   19,200  24,000 -4,800 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   14,400  18,000 -3,600 

9 رقم  الفقرة مجموع    33,600  42,000 -8,400 

12 رقم  البند مجموع    236,400  268,000 -31,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

1 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية والغرفة المركزية االدارة  

العسكري الدفاع  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

1 رقم  الفقرة مجموع    103,500  103,500 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

 16,000- 36,000  20,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    20,000  36,000 -16,000 

13 رقم  البند مجموع    123,500  139,500 -16,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

1 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية والغرفة ةالمركزي االدارة  

العسكري الدفاع  

مختلفة نفقات   16 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   56,000  70,000 -14,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,000 -14,000 

16 رقم  البند مجموع    60,000  75,000 -15,000 

210 رقم الوظيفة مجموع    504,140  575,300 -71,160 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

1 

 1091 

االول ءالجز  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية والغرفة المركزية االدارة  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   31,500  35,000 -3,500 

4 رقم  الفقرة مجموع    31,500  35,000 -3,500 

15 رقم  البند مجموع    31,500  35,000 -3,500 

1091 رقم الوظيفة مجموع   31,500  35,000 -3,500 

1 رقم الفصل مجموع    535,640  610,300 -74,660 
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 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   798,000  960,000 -162,000 

وصحف ومراجع كتب 2   51,200  64,000 -12,800 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,000  8,000 -2,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    855,200  1,032,000 -176,800 

ادارية لوازم 2  

 1,325,000- 8,000,000  6,675,000  مالبس 1

تغذية نفقات 2   75,000,000  80,000,000 -5,000,000 

للمدارس قرطاسية 3   70,000  48,000  22,000 

للمولدات وزيوت محروقات 4   2,240,000  2,240,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   3,000,000  2,240,000  760,000 

اخرى ادارية لوازم 9   616,000  620,000 -4,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    87,601,000  93,148,000 -5,547,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   124,000,000  120,000,000  4,000,000 

وشحوم زيوت 2   3,440,000  3,440,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   20,000,000  25,000,000 -5,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    147,440,000  148,440,000 -1,000,000 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 1,850,000  60,000,000  61,850,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   5,495,000  5,500,000 -5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    67,345,000  65,500,000  1,845,000 

 مبيدات 5

 16,000- 80,000  64,000  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    64,000  80,000 -16,000 

زراعية مواد 6  

علفية مواد 2   39,400  28,000  11,400 

وشتول ونصوب بذور 3   12,000  12,000 

بيطرية مواد 4   25,600  32,000 -6,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب نبيا   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

6 رقم  الفقرة مجموع    77,000  72,000  5,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة دفعت)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   700,000  800,000 -100,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   10,000,000  12,000,000 -2,000,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   9,950,000  8,000,000  1,950,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 175,000  140,000  35,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    20,825,000  20,940,000 -115,000 

متخصصة لوازم 8  

متخصصة لوازم 1   8,000,000  12,000,000 -4,000,000 

8 رقم  الفقرة مجموع    8,000,000  12,000,000 -4,000,000 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   80,000  100,000 -20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    80,000  100,000 -20,000 

11 رقم  البند مجموع    332,287,200  341,312,000 -9,024,800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   500,000  500,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   9,500,000  10,000,000 -500,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  10,000,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 2,800,000  2,800,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,800,000  2,800,000 

 بريد 3

 6,000- 30,000  24,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

عامة وعالقات مطبوعات عالناتا 4  

 5,000- 25,000  20,000  اعالنات 1

 2,000- 800,000  798,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   115,000  120,000 -5,000 

ومهرجانات معارض 4   12,000  15,000 -3,000 

اخرى عامة عالقات 9   40,000  50,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    985,000  1,010,000 -25,000 

 تامين 5

 15,000- 65,000  50,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    50,000  65,000 -15,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات استئجار 1   1,320,000  1,650,000 -330,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,320,000  1,650,000 -330,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,000,000  4,600,000 -600,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   364,000  430,000 -66,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    4,364,000  5,030,000 -666,000 

12 رقم  البند مجموع    19,543,000  20,585,000 -1,042,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,898,770,000  1,462,500,000  436,270,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,898,770,000  1,462,500,000  436,270,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   42,457,360  24,000,000  18,457,360 

االجراء اجور 2   10,000  15,000 -5,000 

المتعاملين اجور 3   15,000  15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    42,482,360  24,030,000  18,452,360 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   87,500  125,000 -37,500 

مؤقت نقل تعويض 3   2,500,000  2,300,000  200,000 

مختلفة تعويضات 9   5,620,000  1,200,000  4,420,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    8,207,500  3,625,000  4,582,500 

 مكافاءات 5

 80,000- 400,000  320,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    320,000  400,000 -80,000 

13 رقم  البند مجموع    1,949,779,860  1,490,555,000  459,224,860 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 ملعا  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   38,000  45,000 -7,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    38,000  45,000 -7,000 

14 رقم  البند مجموع    38,000  45,000 -7,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العسكري الدفاع  

مختلفة نفقات   16 

سرية نفقات 2  

سرية نفقات 1   18,000,000  18,000,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    18,000,000  18,000,000 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   40,000  50,000 -10,000 

الخارج في وانتقال نقل 2   4,000  5,000 -1,000 

3 قمر  الفقرة مجموع    44,000  55,000 -11,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   250,000  250,000 

الخارج في ومؤتمرات وفود 2   15,000  15,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    265,000  265,000 

 دراسات 5

 150,000  150,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    150,000  150,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   300,000  300,000 

متنوعة شتى نفقات 9   88,000  110,000 -22,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    388,000  410,000 -22,000 

16 رقم  البند مجموع    18,847,000  18,880,000 -33,000 

210 رقم الوظيفة مجموع    2,320,495,060  1,871,377,000  449,118,060 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 731 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

العام باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

مختلفة نفقات   16 

شفاءاست نفقات 7  

استشفاء نفقات 1   50,000  50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

16 رقم  البند مجموع    50,000  50,000 

731 رقم الوظيفة مجموع    50,000  50,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 952 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

الخارج في تدريبية دورات  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   16,750,000  19,000,000 -2,250,000 

( الخارج في تدريبية دورات ) 

1 رقم  الفقرة مجموع    16,750,000  19,000,000 -2,250,000 

13 رقم  البند مجموع    16,750,000  19,000,000 -2,250,000 

952 رقم الوظيفة مجموع    16,750,000  19,000,000 -2,250,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 1011 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

 المرض

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

المستشفيات في معالجة نفقات 5   203,500,000  200,000,000  3,500,000 

المختلفة الطبية المراكز في الجةالمع نفقات 8   3,950,000  4,000,000 -50,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    207,450,000  204,000,000  3,450,000 

15 رقم  البند مجموع    207,450,000  204,000,000  3,450,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   207,450,000  204,000,000  3,450,000 
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 الجزء

بابال  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 1024 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

للشيخوخة أخرى تقديمات  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   100,000  100,000 

المسلحة القوى قدامى لرابطة مساهمة  ـ   

2 رقم  الفقرة مجموع    100,000  100,000 

14 رقم  البند مجموع    100,000  100,000 

1024 رقم الوظيفة مجموع   100,000  100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   قدرةالم النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 1031 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وفاة تقديمات 4   8,680,000  5,800,000  2,880,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,680,000  5,800,000  2,880,000 

15 رقم  البند مجموع    8,680,000  5,800,000  2,880,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   8,680,000  5,800,000  2,880,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 1041 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   58,935,000  55,500,000  3,435,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    58,935,000  55,500,000  3,435,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   9,080,000  6,100,000  2,980,000 

والدة تقديمات 3   6,090,000  4,100,000  1,990,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    15,170,000  10,200,000  4,970,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   600,000  600,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    600,000  600,000 

15 رقم  البند مجموع    74,705,000  66,300,000  8,405,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   74,705,000  66,300,000  8,405,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بويبالت بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

2 

 1091 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

 الجيش

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

ومةوأم مرض تقديمات 1   39,000,000  41,000,000 -2,000,000 

مدرسية تقديمات 6   149,610,000  149,810,000 -200,000 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   2,465,000  2,465,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    191,075,000  193,275,000 -2,200,000 

15 رقم  البند مجموع    191,075,000  193,275,000 -2,200,000 

1091 رقم الوظيفة جموعم   191,075,000  193,275,000 -2,200,000 

2 رقم الفصل مجموع    2,819,305,060  2,359,902,000  459,403,060 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

3 

 336 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية المحاكم  

الخاصة المحاكم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   24,360  23,200  1,160 

وصحف ومراجع كتب 2   4,600  2,000  2,600 

اخرى مكتبية لوازم 9   9,200  4,000  5,200 

1 رقم  الفقرة مجموع    38,160  29,200  8,960 

ادارية لوازم 2  

تغذية نفقات 2   13,400  8,000  5,400 

اخرى ادارية لوازم 9   8,720  6,400  2,320 

2 رقم  الفقرة مجموع    22,120  14,400  7,720 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

النقل لوسائل غيار قطع 3   8,400  8,000  400 

3 رقم  الفقرة مجموع    8,400  8,000  400 

 مبيدات 5

 800  1,000  1,800  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,800  1,000  800 

زراعية مواد 6  

وشتول ونصوب بذور 3   1,600  2,000 -400 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   75,000  68,000  7,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    75,000  68,000  7,000 

11 رقم  البند مجموع    147,080  122,600  24,480 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

3 

 336 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية المحاكم  

الخاصة المحاكم  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 6,400  8,000 -1,600 

2 قمر  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000  15,000  17,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   1,600  2,000 -400 

4 رقم  الفقرة مجموع    18,600  17,000  1,600 

12 رقم  البند مجموع    25,000  25,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة نفقاتال 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

3 

 336 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية المحاكم  

الخاصة المحاكم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   25,000  25,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    25,000  25,000 

 تعويضات 3

مؤقت نقل تعويض 3   100  6,000 -5,900 

مختلفة تعويضات 9   1,000,000  1,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000,100  6,000  994,100 

13 رقم  البند مجموع    1,025,100  31,000  994,100 
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 الجزء

 الباب

صلالف  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

3 

 336 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكرية المحاكم  

الخاصة المحاكم  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   12,000  15,000 -3,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

16 رقم  البند مجموع    12,000  15,000 -3,000 

336 رقم الوظيفة مجموع    1,209,180  193,600  1,015,580 

3 رقم الفصل مجموع    1,209,180  193,600  1,015,580 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة قاتالنف 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

العسكري الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   53,160  59,200 -6,040 

وصحف ومراجع كتب 2   12,120  14,400 -2,280 

اخرى مكتبية لوازم 9   7,240  8,800 -1,560 

1 رقم  الفقرة مجموع    72,520  82,400 -9,880 

ادارية لوازم 2  

 640  12,800  13,440  مالبس 1

تغذية نفقات 2   16,480  17,600 -1,120 

اخرى ادارية لوازم 9   14,800  16,000 -1,200 

2 رقم  ةالفقر مجموع    44,720  46,400 -1,680 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

وشحوم زيوت 2   18,000  20,000 -2,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   37,800  36,000  1,800 

3 رقم  الفقرة مجموع    55,800  56,000 -200 

 مبيدات 5

 640- 3,200  2,560  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    2,560  3,200 -640 

زراعية مواد 6  

وشتول ونصوب بذور 3   2,560  3,200 -640 

6 رقم  الفقرة مجموع    2,560  3,200 -640 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   8,000  8,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   40,000  40,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   16,000  16,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 8,000  8,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    72,000  72,000 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   3,200  4,000 -800 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

العسكري الدفاع  

11 رقم  البند مجموع    253,360  267,200 -13,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

العسكري الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 40,200  49,000 -8,800 

2 رقم  الفقرة مجموع    40,200  49,000 -8,800 

 بريد 3

 400- 2,000  1,600  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

عامة قاتوعال مطبوعات اعالنات 4  

 12,000- 60,000  48,000  اعالنات 1

 14,000- 70,000  56,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   9,600  12,000 -2,400 

4 رقم  الفقرة مجموع    113,600  142,000 -28,400 

 تامين 5

 3,000- 15,000  12,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

مختلفة هالكيةاست خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   80,000  100,000 -20,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   32,000  40,000 -8,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    112,000  140,000 -28,000 

12 رقم  البند مجموع    279,400  348,000 -68,600 

356 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

العسكري الدفاع  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   12,900,000  9,500,000  3,400,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    12,900,000  9,500,000  3,400,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   3,383,944  2,200,000  1,183,944 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,383,944  2,200,000  1,183,944 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن ويضاتتع 2   52,500  75,000 -22,500 

مؤقت نقل تعويض 3   451,350  531,000 -79,650 

3 رقم  الفقرة مجموع    503,850  606,000 -102,150 

 مكافاءات 5

 7,000- 35,000  28,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    28,000  35,000 -7,000 

13 رقم  البند مجموع    16,815,794  12,341,000  4,474,794 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

العسكري الدفاع  

مختلفة قاتنف   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   68,000  85,000 -17,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    68,000  85,000 -17,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

 دراسات 5

 4,000- 20,000  16,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   20,000  25,000 -5,000 

متنوعة شتى نفقات 9   44,000  55,000 -11,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    64,000  80,000 -16,000 

16 رقم  البند مجموع    152,000  190,000 -38,000 

210 رقم وظيفةال مجموع    17,500,554  13,146,200  4,354,354 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 1031 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

الدارةل العامة المديرية  

( الوفاة حال في) للناجين تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

وفاة تقديمات 4   52,000  65,000 -13,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    52,000  65,000 -13,000 

15 رقم  البند مجموع    52,000  65,000 -13,000 

1031 رقم الوظيفة مجموع   52,000  65,000 -13,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 1041 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   450,000  490,000 -40,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    450,000  490,000 -40,000 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

زواج تقديمات 2   20,000  25,000 -5,000 

والدة تقديمات 3   20,000  25,000 -5,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   60,000  60,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    60,000  60,000 

15 رقم  البند مجموع    550,000  600,000 -50,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   550,000  600,000 -50,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

4 

 1091 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

لالدارة العامة المديرية  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية صصاتمخ 4  

وأمومة مرض تقديمات 1   900,000  960,000 -60,000 

مدرسية تقديمات 6   2,850,000  3,000,000 -150,000 

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   20,000  40,000 -20,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    3,770,000  4,000,000 -230,000 

15 رقم  البند مجموع    3,770,000  4,000,000 -230,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   3,770,000  4,000,000 -230,000 

4 رقم الفصل مجموع    21,872,554  17,811,200  4,061,354 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

5 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العامة المفتشية  

العسكري الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   5,880  5,600  280 

وصحف ومراجع كتب 2   2,940  2,800  140 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,680  1,600  80 

1 رقم  الفقرة مجموع    10,500  10,000  500 

ادارية لوازم 2  

 280  5,600  5,880  مالبس 1

تغذية نفقات 2   5,880  5,600  280 

اخرى ادارية لوازم 9   5,880  5,600  280 

2 رقم  الفقرة مجموع    17,640  16,800  840 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

وشحوم زيوت 2   21,000  20,000  1,000 

النقل لوسائل غيار قطع 3   67,200  64,000  3,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    88,200  84,000  4,200 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   3,400  2,720  680 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   20,000  16,000  4,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء تنفقا 9

 اخرى

 1,000  800  200 

7 رقم  الفقرة مجموع    24,400  19,520  4,880 

11 رقم  البند مجموع    140,740  130,320  10,420 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  يف الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

5 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العامة المفتشية  

العسكري الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 56,000  70,000 -14,000 

2 رقم  الفقرة وعمجم    56,000  70,000 -14,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 100- 1,500  1,400  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   7,200  9,000 -1,800 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,600  10,500 -1,900 

 تامين 5

 1,000- 5,000  4,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

12 رقم  البند مجموع    68,600  85,500 -16,900 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

5 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العامة المفتشية  

العسكري فاعالد  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   800  1,000 -200 

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,800  11,000 -2,200 

16 رقم  البند مجموع    8,800  11,000 -2,200 

210 رقم الوظيفة مجموع    218,140  226,820 -8,680 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

5 

 1091 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العامة المفتشية  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

العام القطاع في للعاملين اجتماعية مخصصات 4  

اجتماعية لنفقات تقديمات 7   3,000  6,000 -3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    3,000  6,000 -3,000 

15 رقم  البند مجموع    3,000  6,000 -3,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   3,000  6,000 -3,000 

5 رقم الفصل مجموع    221,140  232,820 -11,680 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

6 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكري المجلس  

العسكري الدفاع  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب طاسيةقر 1   4,200  4,000  200 

وصحف ومراجع كتب 2   1,600  2,000 -400 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,680  1,600  80 

1 رقم  الفقرة مجموع    7,480  7,600 -120 

ادارية لوازم 2  

تغذية نفقات 2   3,500  3,200  300 

2 رقم  الفقرة مجموع    3,500  3,200  300 

11 رقم  البند مجموع    10,980  10,800  180 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

6 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكري المجلس  

العسكري الدفاع  

استهالكية خدمات   12 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

وتمثيل اعياد 3   7,200  9,000 -1,800 

4 رقم  الفقرة مجموع    7,200  9,000 -1,800 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

وتنظيفات خدمة نفقات 3   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

12 رقم  البند مجموع    9,600  12,000 -2,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

10 

6 

 210 

االول الجزء  

الوطني الدفاع وزارة  

العسكري المجلس  

العسكري الدفاع  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   3,600  4,500 -900 

9 رقم  الفقرة مجموع    3,600  4,500 -900 

16 رقم  البند مجموع    3,600  4,500 -900 

210 رقم الوظيفة مجموع    24,180  27,300 -3,120 

6 رقم الفصل مجموع    24,180  27,300 -3,120 

10 رقم  الباب مجموع    2,843,167,754  2,378,777,220  464,390,534 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

1 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

مصنف غير تعليم  

استهالكية وادم   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   40,400  48,000 -7,600 

وصحف ومراجع كتب 2   20,000  20,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   2,520  2,400  120 

1 رقم  الفقرة مجموع    62,920  70,400 -7,480 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   6,400  8,000 -1,600 

اخرى ادارية ازملو 9   2,520  2,400  120 

2 رقم  الفقرة مجموع    8,920  10,400 -1,480 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   6,800  6,000  800 

3 رقم  الفقرة مجموع    6,800  6,000  800 

11 رقم  البند مجموع    78,640  86,800 -8,160 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

فةالوظي  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

1 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

مصنف غير تعليم  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 40,000  50,000 -10,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 50,000- 200,000  150,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   20,000  25,000 -5,000 

اخرى عامة عالقات 9   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    178,000  235,000 -57,000 

 تامين 5

 800- 4,000  3,200  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    3,200  4,000 -800 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   4,000  5,000 -1,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   48,000  60,000 -12,000 

9 رقم  الفقرة عمجمو    52,000  65,000 -13,000 

12 رقم  البند مجموع    273,200  354,000 -80,800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

1 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

مصنف غير تعليم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   561,000  260,000  301,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    664,500  363,500  301,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   327,600  160,000  167,600 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    363,600  196,000  167,600 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   84,000  120,000 -36,000 

مؤقت نقل تعويض 3   29,750  35,000 -5,250 

3 رقم  الفقرة مجموع    113,750  155,000 -41,250 

 مكافاءات 5

 8,000- 40,000  32,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

13 رقم  البند مجموع    1,173,850  754,500  419,350 
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 الجزء

ابالب  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

1 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

مصنف غير تعليم  

مختلفة نفقات   16 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   12,000  15,000 -3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

 دراسات 5

 5,000- 25,000  20,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   8,000  10,000 -2,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

16 رقم  البند مجموع    40,000  50,000 -10,000 

981 رقم الوظيفة مجموع    1,565,690  1,245,300  320,390 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

1 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   12,000  12,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,000  12,000 

الجتماعيا للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   10,000  10,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    10,000  10,000 

15 رقم  البند مجموع    22,000  22,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   22,000  22,000 

1 رقم الفصل مجموع    1,587,690  1,267,300  320,390 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة نفقاتال 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   300,000  280,000  20,000 

وصحف ومراجع كتب 2   8,400  8,000  400 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

1 رقم  الفقرة مجموع    310,320  290,400  19,920 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   2,520  2,400  120 

2 رقم  الفقرة مجموع    2,520  2,400  120 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة حروقاتم 1   12,800  16,000 -3,200 

3 رقم  الفقرة مجموع    12,800  16,000 -3,200 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   50,000  40,000  10,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   300,000  240,000  60,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية التاتصا   50,000  40,000  10,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 5,000  4,000  1,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    405,000  324,000  81,000 

11 رقم  البند مجموع    730,640  632,800  97,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

ةالوظيف  

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب اتايجار 1   240,000  240,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    240,000  240,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 80,000  100,000 -20,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    80,000  100,000 -20,000 

 بريد 3

 9,000- 45,000  36,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    36,000  45,000 -9,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 650,000  650,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   8,000  10,000 -2,000 

ومهرجانات معارض 4   12,000  15,000 -3,000 

اخرى عامة عالقات 9   100,000  125,000 -25,000 

  تشجيعية ومكآفات وحفالت نشاطات  ـ 

ومخيمات عينيه وجوائز  

 80,000 

واعالن دعاية  ـ    20,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    778,000  810,000 -32,000 

 تامين 5

 25,000  25,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    25,000  25,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب تبدال 2   20,000  40,000 -20,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    20,000  40,000 -20,000 

12 رقم  البند مجموع    1,179,000  1,260,000 -81,000 

375 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   47,660,000  27,250,000  20,410,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    47,660,000  27,250,000  20,410,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   550,000  385,000  165,000 

االجراء اجور 2   176,500  275,000 -98,500 

2 رقم  الفقرة مجموع    726,500  660,000  66,500 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   147,000  210,000 -63,000 

مؤقت نقل تعويض 3   1,760,500  1,850,000 -89,500 

مختلفة تعويضات 9   18,500,000  16,000,000  2,500,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    20,407,500  18,060,000  2,347,500 

 مكافاءات 5

 18,000- 90,000  72,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    72,000  90,000 -18,000 

13 رقم  البند مجموع    68,866,000  46,060,000  22,806,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   3,200,000  3,950,000 -750,000 

  لدعم المتحده االمم برنامج في مساهمة  ـ 

والمعلوماتية االدارية القدرات  

 1,200,000 

العام التعليم تطوير برنامج في همةمسا  ـ    2,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,200,000  3,950,000 -750,000 

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   92,000  115,000 -23,000 

الخاصة المدارس معلمي نقابة  ـ    16,000 

األساسي التعليم معلمي رابطة  ـ    12,000 

الثانويين االساتذة رابطة  ـ    16,000 

الوطنية التربية كشاف  ـ    24,000 

الوطنية التربية مرشدات   24,000 

للطالب منح 3   60,000  75,000 -15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    152,000  190,000 -38,000 

14 رقم  البند مجموع    3,352,000  4,140,000 -788,000 
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لجزءا  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

مختلفة نفقات   16 

الوانتق نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   44,000  55,000 -11,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    44,000  55,000 -11,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   13,000  10,000  3,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    13,000  10,000  3,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,000  5,000 -1,000 

متنوعة شتى نفقات 9   120,000  150,000 -30,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    124,000  155,000 -31,000 

16 رقم  البند مجموع    181,000  220,000 -39,000 

981 رقم الوظيفة مجموع    74,308,640  52,312,800  21,995,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة تالنفقا 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

2 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

للتربية العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   580,000  550,000  30,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    580,000  550,000  30,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   45,000  45,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    45,000  45,000 

15 رقم  البند مجموع    625,000  595,000  30,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   625,000  595,000  30,000 

2 رقم الفصل مجموع    74,933,640  52,907,800  22,025,840 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 912 

االول الجزء  

العالي التعليم و ةالتربي وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة المديرية  

األساسي التعليم  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مدارس ايجارات 2   22,500,000  19,000,000  3,500,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    22,500,000  19,000,000  3,500,000 

21 رقم  البند مجموع    22,500,000  19,000,000  3,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 912 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - ربيةللت العامة المديرية  

األساسي التعليم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   600,000,000  450,000,000  150,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    600,000,000  450,000,000  150,000,000 

والمستشارين متعاملينوال االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   89,000,000  87,250,000  1,750,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    89,000,000  87,250,000  1,750,000 

 تعويضات 3

مؤقت نقل تعويض 3   21,250,000  25,000,000 -3,750,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    21,250,000  25,000,000 -3,750,000 

13 رقم  البند مجموع    710,250,000  562,250,000  148,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 912 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة ديريةالم  

األساسي التعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   100,000,000  115,000,000 -15,000,000 

( المجانية المدارس ) 

2 رقم  الفقرة مجموع    100,000,000  115,000,000 -15,000,000 

14 رقم  لبندا مجموع    100,000,000  115,000,000 -15,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 912 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة ريةالمدي  

األساسي التعليم  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   75,000  75,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    75,000  75,000 

16 رقم  البند مجموع    75,000  75,000 

912 رقم الوظيفة مجموع    832,825,000  696,325,000  136,500,000 

383 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 961 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة المديرية  

ةالتالمذ نقل بدل  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   75,000  75,000 

التالمذة نقل بدل  ـ    75,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    75,000  75,000 

14 رقم  البند مجموع    75,000  75,000 

961 رقم الوظيفة مجموع    75,000  75,000 

384 



 الجزء

لبابا  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة المديرية  

مصنف غير تعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   46,000,000  45,850,000  150,000 

: الرسمية المدارس صناديق دعم  

االهل رسوم من التالمذة إعفاء بدل  ـ    35,000,000 

االجرائية المواد تدريس دعم  ـ    9,000,000 

المدرسي الكتاب مجانية دعم  ـ    2,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    46,000,000  45,850,000  150,000 

14 رقم  البند مجموع    46,000,000  45,850,000  150,000 

981 رقم الوظيفة مجموع    46,000,000  45,850,000  150,000 

385 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

7201  

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

3 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

االساسي التعليم - للتربية العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   10,000,000  10,000,000 

3 رقم  رةالفق مجموع    10,000,000  10,000,000 

15 رقم  البند مجموع    10,000,000  10,000,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   10,000,000  10,000,000 

3 رقم الفصل مجموع    888,900,000  752,250,000  136,650,000 

386 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

0182 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

4 

 922 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم - للتربية العامة المديرية  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم  

استهالكية مواد   11 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 80,000  80,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    80,000  80,000 

11 رقم  البند مجموع    80,000  80,000 

387 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بالتبوي بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

4 

 922 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم - للتربية العامة المديرية  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم  

استهالكية دماتخ   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مدارس ايجارات 2   12,000,000  10,000,000  2,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    12,000,000  10,000,000  2,000,000 

12 رقم  البند مجموع    12,000,000  10,000,000  2,000,000 

388 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

4 

 922 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم - للتربية العامة المديرية  

انيةالث للمرحلة العام الثانوي التعليم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   326,471,720  207,000,000  119,471,720 

1 رقم  الفقرة مجموع    326,471,720  207,000,000  119,471,720 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

اقدينالمتع رواتب 1   39,000,000  39,200,000 -200,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    39,000,000  39,200,000 -200,000 

 تعويضات 3

مؤقت نقل تعويض 3   10,312,500  11,250,000 -937,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,312,500  11,250,000 -937,500 

13 رقم  البند مجموع    375,784,220  257,450,000  118,334,220 

389 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

4 

 922 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

الثانية للمرحلة امالع الثانوي التعليم - للتربية العامة المديرية  

الثانية للمرحلة العام الثانوي التعليم  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   30,000  30,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

16 رقم  البند مجموع    30,000  30,000 

922 رقم الوظيفة مجموع    387,894,220  267,560,000  120,334,220 

390 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

4 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

الثانية حلةللمر العام الثانوي التعليم - للتربية العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   10,000,000  6,000,000  4,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    10,000,000  6,000,000  4,000,000 

15 رقم  البند مجموع    10,000,000  6,000,000  4,000,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   10,000,000  6,000,000  4,000,000 

4 رقم الفصل مجموع    397,894,220  273,560,000  124,334,220 

391 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية ارةوز  

العالي للتعليم العامة المديرية  

الجامعي التعليم  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   8,960  11,200 -2,240 

وصحف ومراجع كتب 2   4,000  4,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

1 رقم  الفقرة مجموع    14,880  17,600 -2,720 

ادارية لوازم 2  

اخرى ادارية لوازم 9   640  800 -160 

2 رقم  الفقرة مجموع    640  800 -160 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   3,840  4,800 -960 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,840  4,800 -960 

7 ( عليها مقاصة اءويحظرإجر مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   4,000  4,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 2,400  2,400 

7 رقم  الفقرة مجموع    6,400  6,400 

11 رقم  البند مجموع    25,760  29,600 -3,840 

392 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بويبالت بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

الجامعي التعليم  

استهالكية خدمات   12 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 6,400  8,000 -1,600 

2 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    21,600  27,000 -5,400 

 تامين 5

 400- 2,000  1,600  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,600  2,000 -400 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   2,400  3,000 -600 

وتنظيفات خدمة اتنفق 3   2,400  3,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

12 رقم  البند مجموع    42,400  53,000 -10,600 

393 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

الجامعي التعليم  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   233,000  60,000  173,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    233,000  60,000  173,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   567,000  295,000  272,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    567,000  295,000  272,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   21,000  30,000 -9,000 

مؤقت نقل تعويض 3   51,000  60,000 -9,000 

مختلفة تعويضات 9   550,000  550,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    622,000  640,000 -18,000 

 مكافاءات 5

 4,000- 20,000  16,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

13 رقم  البند مجموع    1,438,000  1,015,000  423,000 

394 



 الجزء

 الباب

لالفص  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

الجامعي التعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   50,000  50,000 

الفرنسي اللبناني البيت  ـ    50,000 

للطالب منح 3   115,000  100,000  15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    165,000  150,000  15,000 

14 رقم  البند مجموع    165,000  150,000  15,000 

395 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لتبويبا بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

الجامعي التعليم  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

اخلالد في وانتقال نقل 1   2,400  3,000 -600 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,400  3,000 -600 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

 دراسات 5

 1,000- 5,000  4,000  دراسات 1

التدريب فيها بما ) ) 

5 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   36,600  42,000 -5,400 

الكولوكيوم امتحانات ) ) 

9 رقم  الفقرة مجموع    36,600  42,000 -5,400 

16 رقم  البند مجموع    51,000  60,000 -9,000 

941 رقم الوظيفة مجموع    1,722,160  1,307,600  414,560 

396 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 971 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

التعليم مجال في وتنمية بحوث  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير هماتمسا 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   315,000  315,000 

سيدر  ـ    290,000 

العلمي للبحث الفرنكوفوني الصندوق  ـ    25,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    315,000  315,000 

14 رقم  البند مجموع    315,000  315,000 

971 رقم الوظيفة مجموع    315,000  315,000 

397 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

5 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   2,000  2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,000  2,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   18,000  20,000 -2,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    18,000  20,000 -2,000 

15 رقم  البند مجموع    20,000  22,000 -2,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   20,000  22,000 -2,000 

5 رقم الفصل مجموع    2,057,160  1,644,600  412,560 

398 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 923 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

والتقني المهني للتعليم العامة المديرية  

والتقني المهني الثانوي التعليم   

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   9,600  12,000 -2,400 

وصحف ومراجع كتب 2   5,120  6,400 -1,280 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,920  2,400 -480 

1 رقم  الفقرة مجموع    16,640  20,800 -4,160 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   64,000  80,000 -16,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   51,200  64,000 -12,800 

اخرى ادارية لوازم 9   3,840  4,800 -960 

2 رقم  الفقرة مجموع    119,040  148,800 -29,760 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   7,680  9,600 -1,920 

3 رقم  الفقرة مجموع    7,680  9,600 -1,920 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   120,000  120,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   960,000  960,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   96,000  96,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 8,000  8,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    1,184,000  1,184,000 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   866,553  897,236 -30,683 

9 قمر  الفقرة مجموع    866,553  897,236 -30,683 

11 رقم  البند مجموع    2,193,913  2,260,436 -66,523 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 923 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

والتقني المهني للتعليم العامة المديرية  

والتقني المهني الثانوي التعليم   

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   8,000  8,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    8,000  8,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف تصليحو عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 32,000  40,000 -8,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    32,000  40,000 -8,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,400- 12,000  9,600  اعالنات 1

 2,400- 12,000  9,600  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   2,400  3,000 -600 

هرجاناتوم معارض 4   2,400  3,000 -600 

4 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

 تامين 5

 14,000- 70,000  56,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    56,000  70,000 -14,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   10,000  15,000 -5,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    10,000  15,000 -5,000 

12 رقم  البند مجموع    130,000  163,000 -33,000 

400 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 923 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

والتقني المهني للتعليم العامة ديريةالم  

والتقني المهني الثانوي التعليم   

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   72,392,000  49,000,000  23,392,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    72,392,000  49,000,000  23,392,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور اقدينالمتع رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   121,756,000  107,511,000  14,245,000 

االجراء اجور 2   192,000  210,000 -18,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    121,948,000  107,721,000  14,227,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   150,500  215,000 -64,500 

مؤقت نقل تعويض 3   2,805,000  3,300,000 -495,000 

مختلفة تعويضات 9   11,000,000  8,000,000  3,000,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    13,955,500  11,515,000  2,440,500 

 مكافاءات 5

 39,000- 195,000  156,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    156,000  195,000 -39,000 

13 رقم  البند مجموع    208,451,500  168,431,000  40,020,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 923 

االول الجزء  

اليالع التعليم و التربية وزارة  

والتقني المهني للتعليم العامة المديرية  

والتقني المهني الثانوي التعليم   

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   1,613,000  1,613,000 

العام القطاع مع مشتركة مشاريع  ـ   

السياحي الفني المعهد  ـ    713,000 

( والفندقي السياحي الحقلين في االعداد ) 

التمريضية للعناية الوطني المعهد  ـ    900,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,613,000  1,613,000 

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   2,021,000  2,021,000 

الخاص القطاع مع مشتركة مشاريع  

قنيوالت المهني البقاع معهد  ـ    200,000 

الفني البقاع معهد  ـ    100,000 

الصناعي البقاع معهد ـ    80,000 

الفني الصرفند معهد  ـ    375,000 

الفني جويا معهد  ـ    150,000 

  ـ الطيبة  ـ التقني يعقوب محمد الشيخ معهد  ـ 

 بعلبك

 220,000 

الفني تبنين معهد   240,000 

وزين عين مستشفى التمريض معهد  ـ    125,000 

  المهني التعليم اساتذة لرابطة مساهمة  ـ 

 والتقني

 10,000 

العباسية  ـ  الفنية سعد محمد الشهيد مدرسة   125,000 

التقني االبرار معهد  ـ    56,000 

الفني برجا معهد  ـ    50,000 

الفني تول معهد  ـ    50,000 

الفني قصير حسن معهد   50,000 

سدة كرم يالتقن يوحنا مار معهد  ـ    30,000 

بنهران الفني  حسين خليل الشيخ معهد  ـ    50,000 

النموذجي الهرمل معهد  ـ    30,000 

الفني االمداد معهد  ـ    50,000 

عكار العالي االرثوذكسي المهني معهد  ـ    30,000 

للطالب منح 3   3,600,000  3,600,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    5,621,000  5,621,000 

14 رقم  البند جموعم    7,234,000  7,234,000 

402 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 923 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

والتقني المهني للتعليم العامة المديرية  

والتقني المهني الثانوي التعليم   

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   20,000  25,000 -5,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   4,000  5,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    4,000  5,000 -1,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   80,000  100,000 -20,000 

متنوعة شتى نفقات 9   28,000  35,000 -7,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    108,000  135,000 -27,000 

16 رقم  البند مجموع    132,000  165,000 -33,000 

923 رقم الوظيفة مجموع    218,141,413  178,253,436  39,887,977 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

6 

 1041 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

والتقني يالمهن للتعليم العامة المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   1,650,000  1,650,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,650,000  1,650,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   70,000  80,000 -10,000 

7 مرق  الفقرة مجموع    70,000  80,000 -10,000 

15 رقم  البند مجموع    1,720,000  1,730,000 -10,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,720,000  1,730,000 -10,000 

6 رقم الفصل مجموع    219,861,413  179,983,436  39,877,977 

404 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 عامل  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

219 

 981 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

المشتركة اإلدارية المديرية - اإلنماء و للبحوث التربوي المركز  

مصنف غير تعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   7,500,000  7,500,000 

أخرى جارية لنفقات مساهمات 2   15,750,000  17,500,000 -1,750,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    23,250,000  25,000,000 -1,750,000 

14 رقم  البند مجموع    23,250,000  25,000,000 -1,750,000 

981 رقم الوظيفة مجموع    23,250,000  25,000,000 -1,750,000 

219 رقم الفصل مجموع    23,250,000  25,000,000 -1,750,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

220 

 941 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية  - اللبنانية الجامعة  

الجامعي التعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   344,803,072  293,950,880  50,852,192 

  شهادة لدورة ل.ل 32.092.800.000 منها

 الكفاءة

أخرى جارية نفقاتل مساهمات 2   73,886,000  54,886,000  19,000,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    418,689,072  348,836,880  69,852,192 

14 رقم  البند مجموع    418,689,072  348,836,880  69,852,192 

941 رقم الوظيفة مجموع    418,689,072  348,836,880  69,852,192 

220 رقم الفصل مجموع    418,689,072  348,836,880  69,852,192 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

11 

221 

 1091 

االول الجزء  

العالي التعليم و التربية وزارة  

العالي للتعليم العامة المديرية - الجامعيين ذةاالسات تعاضد صندوق  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

اجتماعية منافع   15 

التعاضد صناديق في الدولة ومساهمات اشتراكات 6  

  تعاضد صندوق في الدولة ومساهمات اشتراكات 6

اللبنانية الجامعة أساتذة  

 35,500,000  35,500,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    35,500,000  35,500,000 

15 رقم  البند مجموع    35,500,000  35,500,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   35,500,000  35,500,000 

221 رقم الفصل مجموع    35,500,000  35,500,000 

11 رقم  الباب مجموع    2,062,673,195  1,670,950,016  391,723,179 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب نبيا   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 732 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

الخاص باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

مختلفة نفقات   16 

استشفاء نفقات 7  

استشفاء نفقات 1   465,000,000  465,000,000 

والخاص العام القطاعين في إستشفاء نفقات  

 منها:

المستشفيات اعتماد برنامج  ـ    650,000 

العالي المعهد مع المشترك البرنامج  ـ    950,000 

ESA لالعمال 

الخدمات جودة لضمان  

7 رقم  الفقرة مجموع    465,000,000  465,000,000 

16 رقم  البند مجموع    465,000,000  465,000,000 

732 رقم الوظيفة مجموع    465,000,000  465,000,000 

408 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 733 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المتخصصة االستشفاء خدمات  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   1,500,000  1,500,000 

لبنان في االطفال طب سرطان مركز ـ    1,000,000 

المقاصد لمستشفى التابع العظم نقي مركز  ـ    500,000 

2 رقم  فقرةال مجموع    1,500,000  1,500,000 

خارجية مساعدات 5  

اخرى خارجية مساعدات 9   75,000 -75,000 

الجذام مرضى سوريا في الوليد مصح  ـ   

5 رقم  الفقرة مجموع    75,000 -75,000 

14 رقم  البند مجموع    1,500,000  1,575,000 -75,000 

733 رقم الوظيفة مجموع    1,500,000  1,575,000 -75,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 734 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

واالمومة المستوصفات  

 14  التحويالت

شتراكاتاال 6  

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   10,500,000  10,500,000 

 شراء فيها بما اليونسيف مع مشتركة برامج  ـ 
 

  المستجدة واللقاحات ولقاحات اساسية ادوية

 ومستلزمات

 10,000,000 

  العالمية الصحة منظمة مع مشتركة برامج  ـ 

ةاالولي الصحية الرعاية فيها بما  

 500,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    10,500,000  10,500,000 

14 رقم  البند مجموع    10,500,000  10,500,000 

410 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 734 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

واالمومة المستوصفات  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   2,750,000  2,750,000 

االولية الصحية الرعاية برنامج  ـ    2,750,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,750,000  2,750,000 

16 رقم  البند مجموع    2,750,000  2,750,000 

734 رقم الوظيفة مجموع    13,250,000  13,250,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 741 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة ريةمدي  

 الوقاية

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   7,346  7,346 

  لمنظمة المقدرة الطوعية المساهمات  ـ 

التبغ مكافحة بشأن العالمية الصحة  

 7,346 

6 رقم  الفقرة مجموع    7,346  7,346 

14 رقم  البند مجموع    7,346  7,346 

412 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 741 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

 الوقاية

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة تىش نفقات 9   2,450,000  2,450,000 

 والحج الكلب لقاحات فيه بما التلقيح برنامج  ـ 
 

  والعقارب االفاعي ولسعة الصفراء والحمى

الكبد وعدوى  

 2,450,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    2,450,000  2,450,000 

16 رقم  البند مجموع    2,450,000  2,450,000 

741 رقم الوظيفة مجموع    2,457,346  2,457,346 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 742 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

( الفحوصات) االمراض كشف  

لفةمخت نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   450,000  450,000 

الوبائي الترصد برنامج  ـ    450,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    450,000  450,000 

16 رقم  البند مجموع    450,000  450,000 

742 رقم الوظيفة مجموع    450,000  450,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويبالتب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 744 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

الوبائية البيانات وجمع مراقبة  

 14  التحويالت

خارجية مساعدات 5  

اخرى خارجية مساعدات 9   137,800 -137,800 

  والمطبوعات للوثائق العربي المركز  ـ 

 الصحية

الصحية العلوم تعريب مركز  ـ   

5 رقم  الفقرة مجموع    137,800 -137,800 

14 رقم  البند مجموع    137,800 -137,800 

744 رقم الوظيفة مجموع    137,800 -137,800 

415 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة تالنفقا 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 745 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

العامة بالصحة خاصة أخرى خدمات  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

غيليةالتش للنفقات إجمالية مساهمة 3   585,000  745,000 -160,000 

العيون لبنك مساهمة  ـ    85,000 

  للتمريض الوطني البرنامج لدعم مساهمة  ـ 

لبنان في  

  وزرع لوهب الوطنية للجنة مساهمة  ـ 

واالنسجة االعضاء  

 500,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    585,000  745,000 -160,000 

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى اهماتمس 1   13,443,760  16,304,701 -2,860,941 

الدم بنك فيه بما اللبناني االحمر الصليب  ـ    12,643,760 

لبنان كاريتاس  ـ    500,000 

الطبية االرز جمعية  ـ    300,000 

خاصة جهات الى عطاءات 2   145,000  145,000 

والتأهيل للتنمية الوطني المركز  ـ    145,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    13,588,760  16,449,701 -2,860,941 

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   463,128  463,128 

العالمية الصحة منظمة  ـ    238,128 

  الصحة لمنظمة الخاص المالريا صندوق  ـ 

 العالمية

 25,000 

  الصحة منظمة مع السيدا مكافحة برنامج  ـ 

 العالمية

 200,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    463,128  463,128 

14 رقم  البند مجموع    14,636,888  17,657,829 -3,020,941 

416 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

تالليرا بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 745 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

العامة بالصحة خاصة أخرى خدمات  

مختلفة نفقات   16 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   550,000  550,000 

 المدرسية الصحة،  الصحي التثقيف برنامج  ـ 
 

واالسنان الفم ورعاية  

 550,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    550,000  550,000 

16 رقم  البند مجموع    550,000  550,000 

745 رقم الوظيفة مجموع    15,186,888  18,207,829 -3,020,941 

417 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

اتاللير بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 750 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

الصحة حقل في وتنمية بحوث  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   50,000 -50,000 

لبنان في للسكان المتحدة االمم صندوق  ـ   

2 قمر  الفقرة مجموع    50,000 -50,000 

خارجية مساعدات 5  

اخرى خارجية مساعدات 9   30,300 -30,300 

الصحية للتنمية العربي الصندوق  ـ    

5 رقم  الفقرة مجموع    30,300 -30,300 

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   1,045,000  1,045,000 

الطبية لالختصاصات العربي المجلس  ـ    45,000 

  وتطبيق الصحية السياسات دعم مرصد   ـ 

  مع مشترك برنامج  ـ  الدولية الصحية اللوائح

العالمية الصحة منظمة  

 1,000,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    1,045,000  1,045,000 

14 رقم  البند مجموع    1,045,000  1,125,300 -80,300 

750 رقم الوظيفة مجموع    1,045,000  1,125,300 -80,300 

418 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

كيةاستهال مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   67,200  84,000 -16,800 

وصحف ومراجع كتب 2   13,440  16,800 -3,360 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,200  4,000 -800 

1 رقم  الفقرة مجموع    83,840  104,800 -20,960 

ادارية لوازم 2  

للمولدات وزيوت محروقات 4   96,000  120,000 -24,000 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   96,000  120,000 -24,000 

اخرى ادارية لوازم 9   96,000  120,000 -24,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    288,000  360,000 -72,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   128,000  160,000 -32,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    128,000  160,000 -32,000 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 14,025,000  144,000,000  158,025,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   192,000  240,000 -48,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    158,217,000  144,240,000  13,977,000 

 مبيدات 5

 64,000- 320,000  256,000  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    256,000  320,000 -64,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   68,000  68,000 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   280,000  280,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   400,000  400,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 120,000  120,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    868,000  868,000 

متخصصة لوازم 8  

متخصصة لوازم 1   1,280,000  1,600,000 -320,000 

8 رقم  الفقرة مجموع    1,280,000  1,600,000 -320,000 

419 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام ونقان

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   16,000  20,000 -4,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

11 رقم  البند مجموع    161,136,840  147,672,800  13,464,040 

420 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   600,000  600,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   57,000  57,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    657,000  657,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 48,000  60,000 -12,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    48,000  60,000 -12,000 

 بريد 3

 4,000- 20,000  16,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    16,000  20,000 -4,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,400- 12,000  9,600  اعالنات 1

بوعاتمط 2   800,000  1,000,000 -200,000 

وتمثيل اعياد 3   20,000  25,000 -5,000 

اخرى عامة عالقات 9   48,000  60,000 -12,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    877,600  1,097,000 -219,400 

 تامين 5

 10,000- 50,000  40,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

واليات سيارات ئجاراست 6  

واليات سيارات استئجار 1   8,000  10,000 -2,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   90,000  90,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   160,000  200,000 -40,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    250,000  290,000 -40,000 

12 رقم  البند مجموع    1,896,600  2,184,000 -287,400 

421 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

لعامةا الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   5,300,000  4,500,000  800,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    5,403,500  4,603,500  800,000 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور دينالمتعاق رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   24,000,000  13,700,000  10,300,000 

االجراء اجور 2   3,600,000  4,000,000 -400,000 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    27,636,000  17,736,000  9,900,000 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   420,000  600,000 -180,000 

مؤقت نقل تعويض 3   2,735,000  3,100,000 -365,000 

مختلفة تعويضات 9   600,000  600,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    3,755,000  4,300,000 -545,000 

 مكافاءات 5

 100,000- 500,000  400,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    400,000  500,000 -100,000 

13 رقم  البند مجموع    37,194,500  27,139,500  10,055,000 

422 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   24,000  24,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    24,000  24,000 

14 رقم  البند مجموع    24,000  24,000 

423 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   ةالمقدر النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 760 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المصنفة غير الصحة  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   60,000  60,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    60,000  60,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   8,000  10,000 -2,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

 دراسات 5

 3,000- 15,000  12,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   28,000  35,000 -7,000 

متنوعة شتى نفقات 9   200,000  250,000 -50,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    228,000  285,000 -57,000 

16 رقم  البند مجموع    308,000  370,000 -62,000 

760 رقم الوظيفة مجموع    200,559,940  177,390,300  23,169,640 

424 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 932 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

والتقني المهني الثانوي بعد التعليم  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية لنفقاتل إجمالية مساهمة 3   700,000  700,000 

  للتعليم العامة المديرية مع مشتركة مشاريع

اللبنانية والجامعة والتقني المهني  

 700,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    700,000  700,000 

14 رقم  البند مجموع    700,000  700,000 

932 رقم الوظيفة مجموع    700,000  700,000 

425 



 الجزء

لبابا  

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1011 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

 المرض

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال ئاتهي الى مساهمات 1   7,000,000  7,000,000 

  االمراض ادوية،  المسيحية الشبان جمعية  ـ 

 المزمنة

 7,000,000 

خاصة جهات الى عطاءات 2   950,000  950,000 

التليسميا  ـ    450,000 

  الجامعة في اللويحي التصلب مركز  ـ 

بيروت في االميركية  

 500,000 

MS CENTER 

2 رقم  الفقرة مجموع    7,950,000  7,950,000 

14 رقم  البند مجموع    7,950,000  7,950,000 

1011 رقم الوظيفة مجموع   7,950,000  7,950,000 

426 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1012 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

 العجز

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   1,400,000  1,545,000 -145,000 

شباب بيت  ـ  المعوقين مؤسسة  ـ   

المعوقين لرعاية اللبنانية الجمعية  ـ    900,000 

  دار  ـ الدرزية للطائفة الصحية مؤسسةال  ـ 

 العجزة

 500,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,400,000  1,545,000 -145,000 

14 رقم  البند مجموع    1,400,000  1,545,000 -145,000 

1012 رقم الوظيفة مجموع   1,400,000  1,545,000 -145,000 

427 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويبالتب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1022 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

الشيخوخة تقديمات  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   125,000 -125,000 

الروم عجز مأوى  ـ  المريض العجوز بيت  ـ   

شيحا تل  ـ  العجزة مأوى  ـ   

2 رقم  الفقرة مجموع    125,000 -125,000 

14 رقم  البند مجموع    125,000 -125,000 

1022 رقم الوظيفة مجموع   125,000 -125,000 

428 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   قدرةالم النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1041 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   250,000  250,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    250,000  250,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   775,000  775,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    775,000  775,000 

15 رقم  البند مجموع    1,025,000  1,025,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   1,025,000  1,025,000 

429 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1043 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

االطفال روضة  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   12,000 -12,000 

الطفل حضانة  ـ   

2 رقم  الفقرة مجموع    12,000 -12,000 

14 رقم  البند مجموع    12,000 -12,000 

1043 رقم الوظيفة مجموع   12,000 -12,000 

430 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1044 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المساعدات من وغيرها االيتام دور  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   220,000  220,000 

االسالمية االيتام دار  ـ    220,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    220,000  220,000 

14 رقم  البند مجموع    220,000  220,000 

1044 رقم الوظيفة مجموع   220,000  220,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1045 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

المرأة حقوق حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   500,000  500,000 

يدنا جمعية  ـ    500,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    500,000  500,000 

14 رقم  البند مجموع    500,000  500,000 

1045 رقم الوظيفة مجموع   500,000  500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1046 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة ةمديري  

والشباب لالطفال مساعدات  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة جهات الى عطاءات 2   200,000  208,000 -8,000 

زحلة  ـ  السعيد للطفل العطايا سيدة بيت  ـ   

الطفولة شؤون ورعاية عناية جمعية  ـ    200,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    200,000  208,000 -8,000 

خارجية مساعدات 5  

اخرى خارجية مساعدات 9   15,000 -15,000 

بالطفولة للنهوض العربي المشروع  ـ   

5 رقم  الفقرة مجموع    15,000 -15,000 

14 رقم  البند مجموع    200,000  223,000 -23,000 

1046 رقم الوظيفة مجموع   200,000  223,000 -23,000 
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 الجزء

 الباب

لالفص  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1071 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

خاصة تجها الى عطاءات 2   785,000  793,000 -8,000 

   ـ  االجتماعية للحاالت يوسف مار بيت  ـ 

 زحلة

الشهيد مؤسسة  ـ    100,000 

االجتماعية الحركة جمعية  ـ    135,000 

مدرار جمعية  ـ    500,000 

 ضد الشبيبة جمعية  ـ جاد جمعية  ـ 

 المخدرات

 50,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    785,000  793,000 -8,000 

14 رقم  البند مجموع    785,000  793,000 -8,000 

1071 رقم الوظيفة مجموع   785,000  793,000 -8,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

1 

 1091 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   1,000,000  500,000  500,000 

الصدر االمام مؤسسات  ـ    500,000 

سي. آي.آر جمعية  Red in Circle  

Association 

 500,000 

خاصة جهات الى عطاءات 2   55,000  345,000 -290,000 

خالد محمد الدكتور مؤسسة  ـ   

  القديس بيت،  االرثوذكسي المركز  ـ 

 جاورجيوس

زحلة  ـ  الصداقة دار  ـ    55,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,055,000  845,000  210,000 

 االشتراكات 6

ودولية اقليمية ظماتومن مؤسسات في اشتراكات 1   50,000  50,000 

الدولي االحمر الصليب منظمة  ـ    50,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    50,000  50,000 

14 رقم  البند مجموع    1,105,000  895,000  210,000 

1091 رقم الوظيفة مجموع   1,105,000  895,000  210,000 

1 رقم الفصل مجموع    713,334,174  693,581,575  19,752,599 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

2 

 725 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة للصحة المركزي المختبر  

 المختبرات

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   1,000  6,400 -5,400 

وصحف ومراجع كتب 2   1,000  4,000 -3,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   1,000  4,000 -3,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    3,000  14,400 -11,400 

ادارية لوازم 2  

 1,400- 2,400  1,000  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   1,000  5,600 -4,600 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   1,000  2,000 -1,000 

اخرى ادارية لوازم 9   1,000  7,200 -6,200 

2 رقم  الفقرة مجموع    4,000  17,200 -13,200 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   1,000  8,000 -7,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  8,000 -7,000 

مخبرية ومواد ويةاد 4  

مخبرية مواد 2   1,000  200,000 -199,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,000  200,000 -199,000 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   1,000  5,600 -4,600 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   1,000  24,000 -23,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   1,000  16,000 -15,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    3,000  45,600 -42,600 

متخصصة لوازم 8  

متخصصة لوازم 1   1,000  120,000 -119,000 

8 رقم  الفقرة مجموع    1,000  120,000 -119,000 

11 رقم  البند مجموع    13,000  405,200 -392,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

2 

 725 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة للصحة المركزي المختبر  

 المختبرات

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   36,000  51,000 -15,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    36,000  51,000 -15,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 1,000  14,000 -13,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    1,000  14,000 -13,000 

 بريد 3

 1,000  1,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  1,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 2,000- 3,000  1,000  اعالنات 1

 4,000- 5,000  1,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   1,000  2,000 -1,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    3,000  10,000 -7,000 

مختلفة استهالكية دماتخ 9  

اتعاب بدالت 2   14,000  27,000 -13,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   1,000  35,000 -34,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    15,000  62,000 -47,000 

12 رقم  البند مجموع    56,000  138,000 -82,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   قدرةالم النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

2 

 725 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة للصحة المركزي المختبر  

 المختبرات

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

الدائمين الموظفين رواتب 2   49,200  60,000 -10,800 

1 رقم  الفقرة مجموع    49,200  60,000 -10,800 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   164,400  250,000 -85,600 

االجراء اجور 2   17,400  12,000  5,400 

2 رقم  الفقرة مجموع    181,800  262,000 -80,200 

اتتعويض 3  

اضافية اعمال عن تعويضات 2   16,800  24,000 -7,200 

مؤقت نقل تعويض 3   25,500  60,000 -34,500 

3 رقم  الفقرة مجموع    42,300  84,000 -41,700 

 مكافاءات 5

 3,600- 18,000  14,400  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    14,400  18,000 -3,600 

13 رقم  البند مجموع    287,700  424,000 -136,300 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

2 

 725 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة للصحة المركزي المختبر  

 المختبرات

فةمختل نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   1,000  3,000 -2,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    1,000  3,000 -2,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,000  10,000 -9,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    1,000  10,000 -9,000 

16 رقم  البند مجموع    2,000  13,000 -11,000 

725 رقم لوظيفةا مجموع    358,700  980,200 -621,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

2 

 1041 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

امةالع للصحة المركزي المختبر  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   4,000  4,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    4,000  4,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   10,000  15,000 -5,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    10,000  15,000 -5,000 

15 رقم  البند مجموع    14,000  19,000 -5,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   14,000  19,000 -5,000 

2 رقم الفصل مجموع    372,700  999,200 -626,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات آالفب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

12 

222 

 731 

االول الجزء  

العامة الصحة وزارة  

العامة الصحة مديرية - الحكومية المستشفيات  

العام باالستشفاء الخاصة العامة الخدمات  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   13,000,000  12,000,000  1,000,000 

الحكومية المستشفيات لتشغيل مساهمات  ـ    13,000,000 

لصالح منها،فيها العاملين وتأهيل الجديدة :  

  لتشغيل مخصصة الحكومي تبنين مستشفى  ـ 

  لمستشفى كفرع المعتمد ليف بيت مستشفى

الحكومي تبنين  

 500,000 

الوالدة حديثي ـ جبيل بنت مستشفى  ـ   500,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    13,000,000  12,000,000  1,000,000 

14 رقم  البند مجموع    13,000,000  12,000,000  1,000,000 

731 رقم الوظيفة مجموع    13,000,000  12,000,000  1,000,000 

222 رقم الفصل مجموع    13,000,000  12,000,000  1,000,000 

12 رقم  الباب مجموع    726,706,874  706,580,775  20,126,099 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 121 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

االقتصادية الشؤون  

حويالتالت   14 

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   1,350,000  1,350,000 

االنمائي المتحدة االمم برنامج في مساهمة  ـ   

UNDP 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,350,000  1,350,000 

14 رقم  البند مجموع    1,350,000  1,350,000 

121 رقم الوظيفة مجموع    1,350,000  1,350,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 411 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

العام االقتصاد  

ستهالكيةا مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   29,640  36,800 -7,160 

وصحف ومراجع كتب 2   16,800  16,000  800 

اخرى مكتبية لوازم 9   6,400  8,000 -1,600 

1 رقم  الفقرة مجموع    52,840  60,800 -7,960 

ادارية لوازم 2  

للتدفئة وزيوت محروقات 5   3,840  4,800 -960 

اخرى ادارية زملوا 9   8,400  8,000  400 

2 رقم  الفقرة مجموع    12,240  12,800 -560 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   96,000  120,000 -24,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    96,000  120,000 -24,000 

 مبيدات 5

 80  1,600  1,680  مبيدات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    1,680  1,600  80 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   2,000  1,600  400 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   50,000  50,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   200,000  200,000 

  السلكيةو سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 120,000  120,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    372,000  371,600  400 

اخرى استهالكية مواد 9  

اخرى استهالكية مواد 1   6,400  8,000 -1,600 

9 رقم  الفقرة مجموع    6,400  8,000 -1,600 

11 رقم  البند مجموع    541,160  574,800 -33,640 
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 الجزء

 الباب

لالفص  

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 411 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

العام االقتصاد  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   950,000  924,000  26,000 

وصيانتها اخرى عقارات ايجارات 3   50,000  50,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,000,000  974,000  26,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 48,000  60,000 -12,000 

2 رقم  الفقرة وعمجم    48,000  60,000 -12,000 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    8,000  10,000 -2,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 4,400- 22,000  17,600  اعالنات 1

 15,000- 75,000  60,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   20,000  25,000 -5,000 

ومهرجانات معارض 4   1,000,000  1,500,000 -500,000 

اخرى عامة عالقات 9   80,000  100,000 -20,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    1,177,600  1,722,000 -544,400 

 تامين 5

 5,000- 25,000  20,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    20,000  25,000 -5,000 

واليات سيارات استئجار 6  

واليات سيارات تئجاراس 1   4,800  6,000 -1,200 

6 رقم  الفقرة مجموع    4,800  6,000 -1,200 

مختلفة استهالكية خدمات 9  

اتعاب بدالت 2   150,000  240,000 -90,000 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   62,400  63,000 -600 

9 رقم  الفقرة مجموع    212,400  303,000 -90,600 

12 رقم  البند مجموع    2,470,800  3,100,000 -629,200 

444 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 411 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

العام االقتصاد  

وملحقاتها واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   1,411,712  800,000  611,712 

1 رقم  الفقرة مجموع    1,515,212  903,500  611,712 

والمستشارين تعاملينوالم االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين رواتب 1   5,898,136  3,808,000  2,090,136 

االجراء اجور 2   214,816  170,000  44,816 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    6,148,952  4,014,000  2,134,952 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   472,500  675,000 -202,500 

مؤقت نقل تعويض 3   510,000  600,000 -90,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    982,500  1,275,000 -292,500 

 مكافاءات 5

 105,000- 525,000  420,000  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    420,000  525,000 -105,000 

13 رقم  البند مجموع    9,066,664  6,717,500  2,349,164 

445 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 411 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

العام االقتصاد  

 14  التحويالت

لعاما القطاع لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   60,000  75,000 -15,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    60,000  75,000 -15,000 

14 رقم  البند مجموع    60,000  75,000 -15,000 

446 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 411 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

العام االقتصاد  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   230,000  230,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    230,000  230,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   40,000  50,000 -10,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    40,000  50,000 -10,000 

 دراسات 5

 3,000- 15,000  12,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    12,000  15,000 -3,000 

شتى نفقات 9  

مختلفة وضرائب رسوم 1   4,000  5,000 -1,000 

متنوعة شتى نفقات 9   20,000  25,000 -5,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    24,000  30,000 -6,000 

16 رقم  البند مجموع    306,000  325,000 -19,000 

411 رقم الوظيفة مجموع    12,444,624  10,792,300  1,652,324 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 1041 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   30,000  30,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    30,000  30,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اتاشتراك 7  

عائلية تعويضات 2   90,000  90,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    90,000  90,000 

15 رقم  البند مجموع    120,000  120,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   120,000  120,000 

448 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   درةالمق النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

1 

 1091 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد  

مصنفة غير اجتماعية حماية  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

التشغيلية للنفقات إجمالية مساهمة 3   11,615,190  16,664,000 -5,048,810 

  والشمندر للحبوب العامة للمديرية مساهمة  ـ 

موازنتها في العجز لتغطية السكري  

1 رقم  الفقرة مجموع    11,615,190  16,664,000 -5,048,810 

14 رقم  البند مجموع    11,615,190  16,664,000 -5,048,810 

1091 رقم الوظيفة مجموع   11,615,190  16,664,000 -5,048,810 

1 رقم الفصل مجموع    25,529,814  28,926,300 -3,396,486 

449 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

13 

223 

 490 

االول الجزء  

التجارة و االقتصاد وزارة  

التجارة و االقتصاد -طرابلس الدولي كرامي رشيد معرض  

مصنفة غير إقتصادية شؤون  

 14  التحويالت

العام القطاع داخل المساهمات 1  

واألجور للرواتب مساهمة 1   400,000  400,000 

1 رقم  الفقرة مجموع    400,000  400,000 

14 رقم  البند مجموع    400,000  400,000 

490 رقم الوظيفة مجموع    400,000  400,000 

223 رقم الفصل مجموع    400,000  400,000 

13 رقم  الباب مجموع    25,929,814  29,326,300 -3,396,486 

450 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات الفبآ  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

1 

 421 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الزراعية والخدمات الشؤون  

استهالكية مواد   11 

مكتبية لوازم 1  

للمكاتب قرطاسية 1   75,000  60,320  14,680 

وصحف ومراجع كتب 2   9,000  9,000 

اخرى مكتبية لوازم 9   3,000  2,990  10 

1 رقم  الفقرة مجموع    87,000  72,310  14,690 

ادارية لوازم 2  

 36,000  36,000  مالبس 1

للمولدات وزيوت محروقات 4   102,400  102,400 

للتدفئة وزيوت محروقات 5   40,000  40,000 

اخرى ادارية لوازم 9   3,000  8,000 -5,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    181,400  186,400 -5,000 

النقل وسائل تشغيل نفقات 3  

سائلة محروقات 1   440,000  440,000 

وشحوم زيوت 2   7,500  7,520 -20 

النقل لوسائل غيار قطع 3   44,000  44,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    491,500  491,520 -20 

7 ( عليها مقاصة ويحظرإجراء مباشرة تدفع)  والسلكية سلكية اتصاالت,كهرباء,مياه  

1 ( مقطوعية بدل) مياه   56,400  68,800 -12,400 

2 ( مقطوعية بدل) كهرباء   200,000  200,000 

3 ( مقطوعية بدل) والسلكية سلكية اتصاالت   196,000  196,000 

  والسلكية سلكية واتصاالت مياه،وكهرباء نفقات 9

 اخرى

 5,600  5,600 

7 رقم  الفقرة مجموع    458,000  470,400 -12,400 

11 رقم  البند جموعم    1,217,900  1,220,630 -2,730 

451 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

1 

 421 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

ةالمشترك االدارية المديرية  

الزراعية والخدمات الشؤون  

استهالكية خدمات   12 

مشتركة وخدمات ايجارات 1  

وصيانتها مكاتب ايجارات 1   1,100,000  450,000  650,000 

شبه المكتب مبنى إستئجار مليون 600 منها  

( الفاو) األقليمي  

1 رقم  الفقرة مجموع    1,100,000  450,000  650,000 

طفيف وتصليح عادية صيانة 2  

  المكتبية للوازم طفيف وتصليح عادية صيانة 1

واالنشاءات والتجهيزات  

 40,000  40,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    40,000  40,000 

 بريد 3

 9,000  9,000  بريد 1

3 رقم  الفقرة مجموع    9,000  9,000 

عامة وعالقات مطبوعات اعالنات 4  

 50,000  50,000  اعالنات 1

 227,000  227,000  مطبوعات 2

وتمثيل اعياد 3   25,000  25,000 

ومهرجانات معارض 4   500,000  600,000 -100,000 

اخرى عامة عالقات 9   50,000  50,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    852,000  952,000 -100,000 

 تامين 5

 9,100- 89,100  80,000  تامين 1

5 رقم  الفقرة مجموع    80,000  89,100 -9,100 

مختلفة استهالكية دماتخ 9  

اتعاب بدالت 2   450,000  450,000 

اللبناني الجيش قبل من رش كلفة بدل منها ) ) 

وتنظيفات خدمة نفقات 3   225,000  273,000 -48,000 

9 رقم  الفقرة مجموع    675,000  723,000 -48,000 

12 رقم  البند مجموع    2,756,000  2,263,100  492,900 

452 



زءالج  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

1 

 421 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

الزراعية والخدمات الشؤون  

اوملحقاته واالجور والرواتب المخصصات   13 

ورواتب مخصصات 1  

وملحقاتها العامة السلطات مخصصات 1   103,500  103,500 

الدائمين الموظفين رواتب 2   20,436,527  10,350,000  10,086,527 

1 رقم  الفقرة مجموع    20,540,027  10,453,500  10,086,527 

والمستشارين والمتعاملين االجراء واجور المتعاقدين رواتب 2  

المتعاقدين بروات 1   5,230,973  2,967,360  2,263,613 

االجراء اجور 2   2,570,820  1,513,000  1,057,820 

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 رقم  الفقرة مجموع    7,837,793  4,516,360  3,321,433 

 تعويضات 3

اضافية اعمال عن تعويضات 2   287,000  410,000 -123,000 

مؤقت نقل تعويض 3   2,274,840  2,450,400 -175,560 

مختلفة تعويضات 9   50,000  50,000 

( سكن بدل ) 

3 رقم  الفقرة مجموع    2,611,840  2,910,400 -298,560 

 مكافاءات 5

 81,600- 408,000  326,400  مكافاءات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    326,400  408,000 -81,600 

13 رقم  البند مجموع    31,316,060  18,288,260  13,027,800 

453 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

1 

 421 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

ةالزراعي والخدمات الشؤون  

مختلفة نفقات   16 

وانتقال نقل 3  

الداخل في وانتقال نقل 1   15,000  15,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    15,000  15,000 

ومؤتمرات وفود 4  

الداخل في ومؤتمرات وفود 1   50,000  150,000 -100,000 

4 رقم  الفقرة مجموع    50,000  150,000 -100,000 

 دراسات 5

 5,000  5,000  دراسات 1

5 رقم  الفقرة مجموع    5,000  5,000 

شتى نفقات 9  

متنوعة شتى نفقات 9   1,300,000  1,480,000 -180,000 

فيها بما : 

التدريب حلقات ـ   

واالفات واالوبئة االمراض مكافحة ـ   

  الجيدة الزراعية الممارسات وتعميم تطوير ـ 

جديدة وتقنيات اصناف وادخال  

المشاتل زومل بالستيكية عبوات شراء  ـ   

9 رقم  الفقرة مجموع    1,300,000  1,480,000 -180,000 

16 رقم  البند مجموع    1,370,000  1,650,000 -280,000 

421 رقم الوظيفة مجموع    36,659,960  23,421,990  13,237,970 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

1 

 1041 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

المشتركة االدارية المديرية  

عائلية تقديمات  

اجتماعية منافع   15 

اجتماعية تعويضات 3  

عائلية تعويضات 1   500,000  475,000  25,000 

3 رقم  الفقرة مجموع    500,000  475,000  25,000 

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في الدولة اشتراكات 7  

عائلية تعويضات 2   400,000  350,000  50,000 

7 رقم  الفقرة مجموع    400,000  350,000  50,000 

15 رقم  البند مجموع    900,000  825,000  75,000 

1041 رقم الوظيفة مجموع   900,000  825,000  75,000 

1 رقم الفصل مجموع    37,559,960  24,246,990  13,312,970 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 423 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

الفنيةو االدارية الدوائر  

والبحري البري الصيد  

استهالكية مواد   11 

زراعية مواد 6  

علفية مواد 2   560,000  560,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    560,000  560,000 

11 رقم  البند مجموع    560,000  560,000 

423 رقم الوظيفة مجموع    560,000  560,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يبالتبو بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4212 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

والفنية االدارية الدوائر  

الزراعي القطاع تنمية  

استهالكية مواد   11 

 مبيدات 5

 4,688,000  4,688,000  مبيدات 1

( النحل يةادو فيها بما ) 

5 رقم  الفقرة مجموع    4,688,000  4,688,000 

زراعية مواد 6  

 1,100,000  1,100,000  اسمدة 1

وشتول ونصوب بذور 3   4,000,000  4,000,000 

النحل ملكات فيها بما ) ) 

6 رقم  الفقرة مجموع    5,100,000  5,100,000 

11 رقم  البند مجموع    9,788,000  9,788,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4212 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

والفنية االدارية الدوائر  

الزراعي القطاع تنمية  

 14  التحويالت

العام عالقطا لغير مساهمات 2  

الربح تتوخى ال هيئات الى مساهمات 1   15,000  15,000 

  مع واالتفاقيات المشتركة العقود نفقات  ـ 

والخاص العام القطاعين  

للطالب منح 3   750,000  690,000  60,000 

2 رقم  الفقرة مجموع    765,000  705,000  60,000 

 االشتراكات 6

ودولية يةاقليم ومنظمات مؤسسات في اشتراكات 1   4,369,000  1,200,000  3,169,000 

سنوي اشتراك  3.169.000.000 منها  

( الفاو) األقليمي شبه للمكتب  

6 رقم  الفقرة مجموع    4,369,000  1,200,000  3,169,000 

14 رقم  البند مجموع    5,134,000  1,905,000  3,229,000 

4212 رقم الوظيفة مجموع   14,922,000  11,693,000  3,229,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان   المقدرة النفقات 

2018 لعام  

    عام قانون

2017 

  في الفرق  

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4214 

االول الجزء  

الزراعة وزارة  

والفنية االدارية الدوائر  

والدواجن المواشي تربية  

كيةاستهال مواد   11 

مخبرية ومواد ادوية 4  

 3,200,000  3,200,000  ادوية 1

مخبرية مواد 2   350,000  350,000 

صحية بطاقات وتنظيم األبقار فحص فيها بما  

4 رقم  الفقرة مجموع    3,550,000  3,550,000 

زراعية مواد 6  

بيطرية مواد 4   320,000  320,000 

6 رقم  الفقرة مجموع    320,000  320,000 

11 رقم  البند مجموع    3,870,000  3,870,000 

459 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان المقدرة  النفقات   

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4214 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 الدوائر االدارية والفنية

مواشي والدواجنتربية ال  

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 9,800,000  175,000  9,975,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 132,000  ـ  المركز الدولي لآلمراض الحيوانية السارية 

 8,000  ـ  نقابة االطباء البيطريين في لبنان 

 9,835,000  ـ  دعم مزارعي أالعالف 

الئط علفية ـ فصة ـ شيلمذرةعلفية ـ خ ) ) 

 (ودعم مربي االبقار منتجي الحليب)

2مجموع الفقرة  رقم     9,975,000  175,000  9,800,000 

14مجموع البند  رقم     9,975,000  175,000  9,800,000 

4214مجموع الوظيفة رقم    13,845,000  4,045,000  9,800,000 
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 الجزء

بالبا  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4221 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 الدوائر االدارية والفنية

 ادارة وتنمية قطاع االحراج

 12  خدمات استهالكية

كةايجارات وخدمات مشتر 1  

 60,000  8,000  68,000  ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 3

1مجموع الفقرة  رقم     68,000  8,000  60,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 5,000  5,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

12مجموع البند  رقم     73,000  13,000  60,000 

4221رقم  مجموع الوظيفة   73,000  13,000  60,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

2 

 4232 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

نيةالدوائر االدارية والف  

 ادارة وتنمية قطاع الصيد البري

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 20,000  20,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 ـ  المجلس الوطني للصيد البري 

2مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

14مجموع البند  رقم     20,000  20,000 

4232مجموع الوظيفة رقم    20,000  20,000 

2مجموع الفصل رقم     29,420,000  16,331,000  13,089,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 1041 

 الجزء االول

الزراعةوزارة   

 المديرية العامة للتعاونيات

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 2,000- 27,000  25,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     25,000  27,000 -2,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 2,000- 25,000  23,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     23,000  25,000 -2,000 

15مجموع البند  رقم     48,000  52,000 -4,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    48,000  52,000 -4,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 16,000  16,000  قرطاسية للمكاتب 1

 800- 4,000  3,200  كتب ومراجع وصحف 2

مكتبية اخرىلوازم  9   1,920  2,400 -480 

1مجموع الفقرة  رقم     21,120  22,400 -1,280 

 لوازم ادارية 2

 4,800- 24,000  19,200  محروقات وزيوت للمولدات 4

 1,600- 8,000  6,400  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 800- 4,000  3,200  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     28,800  36,000 -7,200 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 400  8,000  8,400  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,400  8,000  400 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 16,000  16,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 25,000  25,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 8,400  33,600  42,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 9,600  9,600 

7مجموع الفقرة  رقم     92,600  84,200  8,400 

11مجموع البند  رقم     150,920  150,600  320 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 12  خدمات استهالكية

دمات مشتركةايجارات وخ 1  

 5,000- 220,000  215,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     215,000  220,000 -5,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 20,000  25,000 -5,000 

2مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 بريد 3

 400- 2,000  1,600  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 3,000- 15,000  12,000  مطبوعات 2

 2,000- 10,000  8,000  اعياد وتمثيل 3

 10,000- 50,000  40,000  معارض ومهرجانات 4

 2,000- 10,000  8,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     76,000  95,000 -19,000 

 تامين 5

 1,000- 5,000  4,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 1,000- 5,000  4,000  استئجار سيارات واليات 1

6رقم   مجموع الفقرة    4,000  5,000 -1,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 10,000- 50,000  40,000  بدالت اتعاب 2

 75,000  75,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     115,000  125,000 -10,000 

12مجموع البند  رقم     435,600  477,000 -41,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 300,000  550,000  850,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     850,000  550,000  300,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 170,000  280,000  450,000  رواتب المتعاقدين 1

 9,000- 45,000  36,000  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     486,000  325,000  161,000 

 تعويضات 3

 45,000- 150,000  105,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 22,500- 150,000  127,500  تعويض نقل مؤقت 3

 100,000  100,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     332,500  400,000 -67,500 

 مكافاءات 5

كافاءاتم 1   80,000  100,000 -20,000 

5مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

13مجموع البند  رقم     1,748,500  1,375,000  373,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

نفقاتال   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 14  التحويالت

 المساعدات لغير القطاع العام 4

 1,250,000  1,250,000  مساعدات اخرى لغير القطاع العام 9

لتعاونيات االتحاد العام ،صناديق التعاضد، ا   

 والنقابات الزراعية

4مجموع الفقرة  رقم     1,250,000  1,250,000 

14مجموع البند  رقم     1,250,000  1,250,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ليراتبآالف ال  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

3 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 4,000- 20,000  16,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 وفود ومؤتمرات 4

ؤتمرات في الداخلوفود وم 1   32,000  40,000 -8,000 

4مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

 دراسات 5

 8,000- 40,000  32,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

 نفقات شتى 9

 2,200- 11,000  8,800  رسوم وضرائب مختلفة 1

 230,000- 450,000  220,000  نفقات شتى متنوعة 9

 (نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

9مجموع الفقرة  رقم     228,800  461,000 -232,200 

16مجموع البند  رقم     308,800  561,000 -252,200 

4212مجموع الوظيفة رقم    3,893,820  3,813,600  80,220 

3مجموع الفصل رقم     3,941,820  3,865,600  76,220 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

224 

 4212 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

الدوائر اإلدارية والفنية -المشروع األخضر   

راعيتنمية القطاع الز  

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 2,404,000  2,404,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

1مجموع الفقرة  رقم     2,404,000  2,404,000 

14مجموع البند  رقم     2,404,000  2,404,000 

4212مجموع الوظيفة رقم    2,404,000  2,404,000 

224مجموع الفصل رقم     2,404,000  2,404,000 

469 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

14 

225 

 482 

 الجزء االول

 وزارة الزراعة

الدوائر اإلدارية والفنية - مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  

 بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 8,878,000  8,878,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 1,000,000- 7,122,000  6,122,000  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     15,000,000  16,000,000 -1,000,000 

14مجموع البند  رقم     15,000,000  16,000,000 -1,000,000 

482مجموع الوظيفة رقم     15,000,000  16,000,000 -1,000,000 

225مجموع الفصل رقم     15,000,000  16,000,000 -1,000,000 

14مجموع الباب  رقم     88,325,780  62,847,590  25,478,190 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 461 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 11  مواد استهالكية

زم مكتبيةلوا 1  

 960- 4,800  3,840  قرطاسية للمكاتب 1

 480- 2,400  1,920  كتب ومراجع وصحف 2

 600- 1,600  1,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     6,760  8,800 -2,040 

 لوازم ادارية 2

 600- 1,600  1,000  محروقات وزيوت للتدفئة 5

2مجموع الفقرة  رقم     1,000  1,600 -600 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 960- 4,800  3,840  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,840  4,800 -960 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 8,000  8,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 40,000  40,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 96,000  96,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

7مجموع الفقرة  رقم     144,000  144,000 

11مجموع البند  رقم     155,600  159,200 -3,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 461 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 75,000- 325,000  250,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     250,000  325,000 -75,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 2,400  3,000 -600 

2مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 800- 4,000  3,200  مطبوعات 2

 2,000- 10,000  8,000  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     12,800  16,000 -3,200 

 تامين 5

 1,000  1,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,000  1,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 400- 2,000  1,600  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

دمات استهالكية مختلفةخ 9  

 1,000- 5,000  4,000  بدالت اتعاب 2

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

12مجموع البند  رقم     271,800  352,000 -80,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 461 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

ئمينرواتب الموظفين الدا 2   5,000,000  5,000,000 

1مجموع الفقرة  رقم     5,103,500  5,103,500 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 8,400  35,000  43,400  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     43,400  35,000  8,400 

 تعويضات 3

 12,000- 40,000  28,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 190,000- 740,000  550,000  تعويض نقل مؤقت 3

 200,000  200,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     778,000  980,000 -202,000 

 مكافاءات 5

 12,000- 60,000  48,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     48,000  60,000 -12,000 

13مجموع البند  رقم     5,972,900  6,178,500 -205,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 461 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

ع االتصاالتادارة وتنمية قطا  

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

 100,000  100,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     100,000  100,000 

14مجموع البند  رقم     100,000  100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

قدرة النفقات الم بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 461 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 600- 3,000  2,400  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 وفود ومؤتمرات 4

 600- 3,000  2,400  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 نفقات شتى 9

 600- 3,000  2,400  رسوم وضرائب مختلفة 1

 23,000- 30,000  7,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     9,400  33,000 -23,600 

16مجموع البند  رقم     14,200  39,000 -24,800 

461مجموع الوظيفة رقم     6,514,500  6,828,700 -314,200 

475 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

15 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة االتصاالت

 البريد

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 75,000- 225,000  150,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     150,000  225,000 -75,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 4,000  4,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     4,000  4,000 

15مجموع البند  رقم     154,000  229,000 -75,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    154,000  229,000 -75,000 

1مجموع الفصل رقم     6,668,500  7,057,700 -389,200 

15مجموع الباب  رقم     6,668,500  7,057,700 -389,200 

476 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 8,000- 40,000  32,000  قرطاسية للمكاتب 1

 4,000- 20,000  16,000  كتب ومراجع وصحف 2

 480- 2,400  1,920  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     49,920  62,400 -12,480 

 لوازم ادارية 2

 2,600- 48,000  45,400  محروقات وزيوت للمولدات 4

 2,400- 12,000  9,600  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 20,000- 100,000  80,000  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     135,000  160,000 -25,000 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 10,400  8,000  18,400  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     18,400  8,000  10,400 

 مبيدات 5

 480- 2,400  1,920  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,920  2,400 -480 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 600  2,400  3,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 50,000  50,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 160,000  160,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 40,000  32,000  8,000 

7مجموع الفقرة  رقم     253,000  244,400  8,600 

11مجموع البند  رقم     458,240  477,200 -18,960 

477 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 500,000- 1,500,000  1,000,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  1,500,000 -500,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 52,000  65,000 -13,000 

2مجموع الفقرة  رقم     52,000  65,000 -13,000 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 10,000- 50,000  40,000  اعالنات 1

 22,000- 110,000  88,000  مطبوعات 2

 5,000- 25,000  20,000  اعياد وتمثيل 3

 2,000- 10,000  8,000  معارض ومهرجانات 4

4مجموع الفقرة  رقم     156,000  195,000 -39,000 

 تامين 5

 5,000  5,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 2,000- 20,000  18,000  بدالت اتعاب 2

 5,000- 25,000  20,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     38,000  45,000 -7,000 

12مجموع البند  رقم     1,259,000  1,815,000 -556,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

ورواتبمخصصات  1  

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 1,558,884  2,400,000  3,958,884  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     4,062,384  2,503,500  1,558,884 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 603,504  800,000  1,403,504  رواتب المتعاقدين 1

 108,000  210,000  318,000  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     1,757,504  1,046,000  711,504 

 تعويضات 3

 90,000- 300,000  210,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 78,750- 525,000  446,250  تعويض نقل مؤقت 3

 500,000  500,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     1,156,250  1,325,000 -168,750 

 مكافاءات 5

 20,000- 100,000  80,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

13مجموع البند  رقم     7,056,138  4,974,500  2,081,638 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

منظمات اقليمية ودوليةاشتراكات في مؤسسات و 1   350,000  310,000  40,000 

6مجموع الفقرة  رقم     350,000  310,000  40,000 

14مجموع البند  رقم     350,000  310,000  40,000 

480 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

لفرق في ا    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 40,000- 200,000  160,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     160,000  200,000 -40,000 

 وفود ومؤتمرات 4

ت في الداخلوفود ومؤتمرا 1   20,000  25,000 -5,000 

4مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 دراسات 5

 5,000- 25,000  20,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 نفقات شتى 9

 1,000- 5,000  4,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 2,000- 10,000  8,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

16مجموع البند  رقم     212,000  265,000 -53,000 

412مجموع الوظيفة رقم     9,335,378  7,841,700  1,493,678 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 821 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 النقابات

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 500,000  500,000  1,000,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 ـ  مساهمة لالتحاد العمالي العام 

ات الى جهات خاصةعطاء 2   20,000  25,000 -5,000 

 ـ  مساعدات للعمال 

2مجموع الفقرة  رقم     1,020,000  525,000  495,000 

14مجموع البند  رقم     1,020,000  525,000  495,000 

821مجموع الوظيفة رقم     1,020,000  525,000  495,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 951 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 برامج تعليمية للراشدين

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

يليةمساهمة إجمالية للنفقات التشغ 3   600,000  800,000 -200,000 

 ـ  المركز الوطني للتدريب المهني 

1مجموع الفقرة  رقم     600,000  800,000 -200,000 

14مجموع البند  رقم     600,000  800,000 -200,000 

951مجموع الوظيفة رقم     600,000  800,000 -200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة العمل

 العمل

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 110,000  110,000  تعويضات عائلية 1

3لفقرة  رقم مجموع ا    110,000  110,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 80,000  80,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     80,000  80,000 

15مجموع البند  رقم     190,000  190,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    190,000  190,000 

1مجموع الفصل رقم     11,145,378  9,356,700  1,788,678 

484 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

226 

 1011 

 الجزء االول

 وزارة العمل

العمل -االجتماعي  الصندوق الوطني للضمان  

 المرض

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 27,192,920- 369,604,000  342,411,080  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 مساهمة للصندوق  الوطني للضمان 

 االجتماعي منها

 332,411,080  ـ المساهمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

ومةالمرض واالم    272,902,000 

 37,462,500  السائقين العموميين  ـ  المرض

 19,480,500  تعويضات عائلية  ـ  السائقين

 2,566,080  المخاتير

 10,000,000  ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

1مجموع الفقرة  رقم     342,411,080  369,604,000 -27,192,920 

14مجموع البند  رقم     342,411,080  369,604,000 -27,192,920 

1011مجموع الوظيفة رقم    342,411,080  369,604,000 -27,192,920 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

226 

 1091 

 الجزء االول

 وزارة العمل

العمل -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   

 حماية اجتماعية غير مصنفة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 2,056,408- 34,191,000  32,134,592  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 مساهمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

ت الدولة عن اجرائهاإشتراكا *  28,334,592 

 9,225,216  ـ  المرض واالمومة 

 7,907,328  ـ  تعويضات عائلية 

 11,202,048  ـ  تعويضات نهاية الخدمة 

 3,800,000  * تسويات نهاية الخدمة

1مجموع الفقرة  رقم     32,134,592  34,191,000 -2,056,408 

14مجموع البند  رقم     32,134,592  34,191,000 -2,056,408 

1091مجموع الوظيفة رقم    32,134,592  34,191,000 -2,056,408 

226مجموع الفصل رقم     374,545,672  403,795,000 -29,249,328 

486 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

رق في الف    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

16 

227 

 412 

 الجزء االول

 وزارة العمل

العمل -المؤسسة الوطنية لالستخدام   

 العمالة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 750,000  915,056  1,665,056  مساهمة للرواتب واألجور 1

 178,495- 1,784,944  1,606,449  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     3,271,505  2,700,000  571,505 

14مجموع البند  رقم     3,271,505  2,700,000  571,505 

412مجموع الوظيفة رقم     3,271,505  2,700,000  571,505 

227مجموع الفصل رقم     3,271,505  2,700,000  571,505 

16قم مجموع الباب  ر    388,962,555  415,851,700 -26,889,145 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

ارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشراالد  

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 28,000- 140,000  112,000  قرطاسية للمكاتب 1

 19,200- 96,000  76,800  كتب ومراجع وصحف 2

 3,000- 8,000  5,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     193,800  244,000 -50,200 

 لوازم ادارية 2

 14,000- 24,000  10,000  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 800- 4,000  3,200  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     13,200  28,000 -14,800 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 4,920  900  5,820  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,820  900  4,920 

 مبيدات 5

 800- 4,000  3,200  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,200  4,000 -800 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 12,000  12,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 55,000  220,000  275,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

3 ( السلكية )بدل مقطوعيةاتصاالت سلكية و   400,000  400,000 

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 160,000  160,000 

7مجموع الفقرة  رقم     847,000  792,000  55,000 

11مجموع البند  رقم     1,063,020  1,068,900 -5,880 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

ةالوظيف  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

 12  خدمات استهالكية

ةايجارات وخدمات مشترك 1  

 5,000- 20,000  15,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     15,000  20,000 -5,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 20,000  25,000 -5,000 

2مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

يدبر 3  

 1,200- 6,000  4,800  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 25,000- 100,000  75,000  مطبوعات 2

 8,000- 40,000  32,000  اعياد وتمثيل 3

 2,000- 10,000  8,000  معارض ومهرجانات 4

ت عامة اخرىعالقا 9   560,000  700,000 -140,000 

 (بما فيها إشتراك بالوكاالت االخبارية)

4مجموع الفقرة  رقم     683,000  860,000 -177,000 

 تامين 5

 1,000- 5,000  4,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 1,000- 5,000  4,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 200,000- 1,000,000  800,000  بدالت اتعاب 2

 40,000- 200,000  160,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     960,000  1,200,000 -240,000 

12مجموع البند  رقم     1,690,800  2,121,000 -430,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشراالدارة والرقابة   

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 330,000  555,000  885,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     988,500  658,500  330,000 

المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين رواتب 2  

 3,670,000  5,900,000  9,570,000  رواتب المتعاقدين 1

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     9,606,000  5,936,000  3,670,000 

 تعويضات 3

 45,000- 150,000  105,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

قل مؤقتتعويض ن 3   851,700  1,002,000 -150,300 

 2,000  2,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     958,700  1,154,000 -195,300 

 مكافاءات 5

 36,000- 180,000  144,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     144,000  180,000 -36,000 

13مجموع البند  رقم     11,697,200  7,928,500  3,768,700 

490 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

عة والتلفزيون والنشراالدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذا  

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 191,000- 955,000  764,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 280,000  ـ  مساهمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

 400,000  ـ  مساهمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

ـ  مساهمة لصندوق ضمان أصحاب الصحف  
 

 و الصحافيين

 3,200 

 36,000  ـ  مساهمة لنقابة مصوري الصحف 

 3,200  ـ مساهمة لصندوق تعاضد المحررين 

 1,600  ـ  مساهمة لجمعية مراسلي الصحف العربية 

 40,000  ـ  مساهمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

 10,000- 50,000  40,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

2قم مجموع الفقرة  ر    804,000  1,005,000 -201,000 

 االشتراكات 6

 30,000  30,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     30,000  30,000 

14مجموع البند  رقم     834,000  1,035,000 -201,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويببيان التب  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

لنقل وانتقال في الداخ 1   280,000  350,000 -70,000 

 24,000- 120,000  96,000  نقل وانتقال في الخارج 2

3مجموع الفقرة  رقم     376,000  470,000 -94,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 3,000- 15,000  12,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

 2,000- 10,000  8,000  وفود ومؤتمرات في الخارج 2

4 مجموع الفقرة  رقم    20,000  25,000 -5,000 

 دراسات 5

 8,000- 40,000  32,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

 نفقات شتى 9

 4,000- 20,000  16,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 3,000- 15,000  12,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     28,000  35,000 -7,000 

16موع البند  رقم مج    456,000  570,000 -114,000 

851مجموع الوظيفة رقم     15,741,020  12,723,400  3,017,620 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 االعالم

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 25,000  25,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     25,000  25,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 20,000- 300,000  280,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     280,000  300,000 -20,000 

15مجموع البند  رقم     305,000  325,000 -20,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    305,000  325,000 -20,000 

1مجموع الفصل رقم     16,046,020  13,048,400  2,997,620 
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 الجزء

لبابا  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 841 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

ات الى هيئات ال تتوخى الربحمساهم 1   52,000  65,000 -13,000 

 ـ  جمعية المؤلفين والملحنين ناشري  

 الموسيقى في لبنان

2مجموع الفقرة  رقم     52,000  65,000 -13,000 

14مجموع البند  رقم     52,000  65,000 -13,000 

841مجموع الوظيفة رقم     52,000  65,000 -13,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 852 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 4,800- 24,000  19,200  قرطاسية للمكاتب 1

 1,920- 9,600  7,680  كتب ومراجع وصحف 2

 320- 1,600  1,280  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     28,160  35,200 -7,040 

 لوازم ادارية 2

 32,000- 160,000  128,000  محروقات وزيوت للمولدات 4

ت وزيوت للتدفئةمحروقا 5   6,400  8,000 -1,600 

 160- 800  640  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     135,040  168,800 -33,760 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 960- 4,800  3,840  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,840  4,800 -960 

 مبيدات 5

 640- 3,200  2,560  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,560  3,200 -640 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 10,000  10,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 400,000  400,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 160,000  160,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

ات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية نفق 9  

 اخرى

 64,000  64,000 

7مجموع الفقرة  رقم     634,000  634,000 

11مجموع البند  رقم     803,600  846,000 -42,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 852 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

 12  خدمات استهالكية

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 12,000  15,000 -3,000 

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 بريد 3

 200- 1,000  800  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 20,000- 60,000  40,000  اعالنات 1

 1,000- 5,000  4,000  مطبوعات 2

 2,000- 10,000  8,000  اعياد وتمثيل 3

 220,000- 1,100,000  880,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     932,000  1,175,000 -243,000 

 تامين 5

 4,000- 20,000  16,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 400- 2,000  1,600  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 3,000- 15,000  12,000  بدالت اتعاب 2

 30,000- 150,000  120,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     132,000  165,000 -33,000 

12مجموع البند  رقم     1,094,400  1,378,000 -283,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 852 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

لمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتهاا   13 

 مخصصات ورواتب 1

 35,912  90,000  125,912  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     125,912  90,000  35,912 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 1,700,000  2,700,000  4,400,000  رواتب المتعاقدين 1

 9,000- 109,000  100,000  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     4,500,000  2,809,000  1,691,000 

 تعويضات 3

 24,000- 80,000  56,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 70,500- 470,000  399,500  تعويض نقل مؤقت 3

 220,000  220,000  تعويضات مختلفة 9

3رقم   مجموع الفقرة    675,500  770,000 -94,500 

 مكافاءات 5

 20,000- 100,000  80,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

13مجموع البند  رقم     5,381,412  3,769,000  1,612,412 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لمقدرة النفقات ا بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 852 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

 150,000  150,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     150,000  150,000 

14مجموع البند  رقم     150,000  150,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 852 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 6,000- 30,000  24,000  نقل وانتقال في الداخل 1

 2,000- 10,000  8,000  نقل وانتقال في الخارج 2

3مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

مراتوفود ومؤت 4  

 1,000- 5,000  4,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 دراسات 5

 200- 1,000  800  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

 نفقات شتى 9

 2,000- 10,000  8,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 1,000- 5,000  4,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

16مجموع البند  رقم     48,800  61,000 -12,200 

852مجموع الوظيفة رقم     7,478,212  6,204,000  1,274,212 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

2 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 4,000- 7,000  3,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  7,000 -4,000 

ت الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعياشتراكا 7  

 10,000- 165,000  155,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     155,000  165,000 -10,000 

15مجموع البند  رقم     158,000  172,000 -14,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    158,000  172,000 -14,000 

2مجموع الفصل رقم     7,688,212  6,441,000  1,247,212 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

229 

 853 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

ماالعال -تلفزيون لبنان   

 تمويل الخدمات

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 9,278,000  9,278,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 1,072,200- 10,722,000  9,649,800  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     18,927,800  20,000,000 -1,072,200 

14مجموع البند  رقم     18,927,800  20,000,000 -1,072,200 

853مجموع الوظيفة رقم     18,927,800  20,000,000 -1,072,200 

229مجموع الفصل رقم     18,927,800  20,000,000 -1,072,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

17 

230 

 851 

 الجزء االول

 وزارة االعالم

االعالم -المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع   

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

لرواتب واألجورمساهمة ل 1   900,000  900,000 

 110,000- 1,100,000  990,000  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,890,000  2,000,000 -110,000 

14مجموع البند  رقم     1,890,000  2,000,000 -110,000 

851مجموع الوظيفة رقم     1,890,000  2,000,000 -110,000 

230لفصل رقم مجموع ا    1,890,000  2,000,000 -110,000 

17مجموع الباب  رقم     44,552,032  41,489,400  3,062,632 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 430 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 68,000  68,000  قرطاسية للمكاتب 1

 3,520- 17,600  14,080  كتب ومراجع وصحف 2

بية اخرىلوازم مكت 9   3,200  4,000 -800 

1مجموع الفقرة  رقم     85,280  89,600 -4,320 

 لوازم ادارية 2

 24,000  24,000  محروقات وزيوت للمولدات 4

 16,000  16,000  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 800- 4,000  3,200  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     43,200  44,000 -800 

تشغيل وسائل النقل نفقات 3  

 40,000  40,000  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     40,000  40,000 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 42,000  42,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 420,000  420,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

3 ( ة والسلكية )بدل مقطوعيةاتصاالت سلكي   180,000  144,000  36,000 

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 4,000  3,200  800 

7مجموع الفقرة  رقم     646,000  609,200  36,800 

11مجموع البند  رقم     814,480  782,800  31,680 

503 



 الجزء

 الباب

صلالف  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 430 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

تهالكيةخدمات اس   12 

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 35,000- 125,000  90,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     90,000  125,000 -35,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 16,000  20,000 -4,000 

2قرة  رقم مجموع الف    16,000  20,000 -4,000 

 بريد 3

 10,000  10,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 90,000  90,000  اعالنات 1

 7,000- 17,000  10,000  مطبوعات 2

 6,000- 30,000  24,000  اعياد وتمثيل 3

 1,000- 5,000  4,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     128,000  142,000 -14,000 

 تامين 5

 10,000  10,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 600- 3,000  2,400  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

ختلفةخدمات استهالكية م 9  

 50,000  50,000  بدالت اتعاب 2

 75,000  75,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     125,000  125,000 

12مجموع البند  رقم     381,400  435,000 -53,600 

504 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

ون عام   قان  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 430 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

ات السلطات العامة وملحقاتهامخصص 1   103,500  103,500 

 845,000  1,600,000  2,445,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     2,548,500  1,703,500  845,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 286,000  500,000  786,000  رواتب المتعاقدين 1

 20,000- 170,000  150,000  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     972,000  706,000  266,000 

 تعويضات 3

 75,000- 250,000  175,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 45,000- 300,000  255,000  تعويض نقل مؤقت 3

 75,000  75,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     505,000  625,000 -120,000 

 مكافاءات 5

 15,000- 75,000  60,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     60,000  75,000 -15,000 

13مجموع البند  رقم     4,085,500  3,109,500  976,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ن التبويببيا  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 430 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 14  التحويالت

اكاتاالشتر 6  

 4,400- 22,000  17,600  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     17,600  22,000 -4,400 

14مجموع البند  رقم     17,600  22,000 -4,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

ون عام   قان  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 430 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 245,000  245,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     245,000  245,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 4,000- 20,000  16,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 دراسات 5

 4,000- 10,000  6,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  10,000 -4,000 

شتى نفقات 9  

 2,400- 12,000  9,600  رسوم وضرائب مختلفة 1

 4,000- 20,000  16,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     25,600  32,000 -6,400 

16مجموع البند  رقم     292,600  307,000 -14,400 

430مجموع الوظيفة رقم     5,591,580  4,656,300  935,280 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

2 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

ائليةتقديمات ع  

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 10,000- 70,000  60,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     60,000  70,000 -10,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 5,000- 50,000  45,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     45,000  50,000 -5,000 

15مجموع البند  رقم     105,000  120,000 -15,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    105,000  120,000 -15,000 

2مجموع الفصل رقم     5,696,580  4,776,300  920,280 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

نون عام   قا  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 4,000  16,000  20,000  قرطاسية للمكاتب 1

ومراجع وصحفكتب  2   9,000  8,800  200 

 1,000- 4,000  3,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     32,000  28,800  3,200 

 لوازم ادارية 2

 8,800  8,800  محروقات وزيوت للمولدات 4

 5,600  5,600  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 2,400  2,400  لوازم ادارية اخرى 9

2رقم   مجموع الفقرة    16,800  16,800 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 37,600  37,600  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     37,600  37,600 

 ادوية ومواد مخبرية 4

 4,000  4,000  مواد مخبرية 2

4مجموع الفقرة  رقم     4,000  4,000 

 مبيدات 5

 3,200  3,200  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,200  3,200 

 مواد زراعية 6

 3,200  3,200  بذور ونصوب وشتول 3

6مجموع الفقرة  رقم     3,200  3,200 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 2,800  11,200  14,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 17,000  68,000  85,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 21,000  84,000  105,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 10,000  8,000  2,000 

7مجموع الفقرة  رقم     214,000  171,200  42,800 

509 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ببيان التبوي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

11مجموع البند  رقم     310,800  264,800  46,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

ر والتخطيطاالدارة , البناء ,االستثما  

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 10,000  10,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 25,000  25,000 

2قم مجموع الفقرة  ر    25,000  25,000 

 بريد 3

 500  7,500  8,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  7,500  500 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 12,000  12,000  اعالنات 1

 10,000  10,000  مطبوعات 2

 12,000  12,000  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     34,000  34,000 

 تامين 5

امينت 1   12,000  12,000 

5مجموع الفقرة  رقم     12,000  12,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 30,000  30,000  بدالت اتعاب 2

 55,000  55,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     85,000  85,000 

12مجموع البند  رقم     174,000  173,500  500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

الرواتب واالجور وملحقاتهاالمخصصات و   13 

 مخصصات ورواتب 1

 801,000  904,000  1,705,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,705,000  904,000  801,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 85,408  204,000  289,408  رواتب المتعاقدين 1

جور االجراءا 2   171,664  157,000  14,664 

2مجموع الفقرة  رقم     461,072  361,000  100,072 

 تعويضات 3

 87,300- 291,000  203,700  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 27,450- 183,000  155,550  تعويض نقل مؤقت 3

 25,000  25,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     384,250  499,000 -114,750 

 مكافاءات 5

 125,000  125,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     125,000  125,000 

13مجموع البند  رقم     2,675,322  1,889,000  786,322 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 14  التحويالت

 المساعدات داخل القطاع العام 3

 6,000,000  6,000,000  مساعدات لمؤسسات عامة 3

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي  ـ   

تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدامات   
 

 للمواطنين

 2,000,000 

 ـ  مؤسسة مياه البقاع 

 تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدامات  

 للمواطنين

 2,000,000 

 ـ  مؤسسة مياه لبنان الشمالي 

 تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدامات  

 للمواطنين

 2,000,000 

3مجموع الفقرة  رقم     6,000,000  6,000,000 

 االشتراكات 6

 15,000  15,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

14مجموع البند  رقم     6,015,000  6,015,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 631 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

ل وانتقال في الداخلنق 1   100,000  125,000 -25,000 

3مجموع الفقرة  رقم     100,000  125,000 -25,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 3,000- 15,000  12,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 دراسات 5

 10,000  10,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 نفقات شتى 9

 2,000- 12,000  10,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     10,000  12,000 -2,000 

16مجموع البند  رقم     132,000  162,000 -30,000 

631مجموع الوظيفة رقم     9,307,122  8,504,300  802,822 
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 الجزء

 الباب

لفصلا  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

عائلية تعويضات 1   32,000  34,000 -2,000 

3مجموع الفقرة  رقم     32,000  34,000 -2,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 2,000- 27,000  25,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     25,000  27,000 -2,000 

15مجموع البند  رقم     57,000  61,000 -4,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    57,000  61,000 -4,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 1091 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

مديرية العامة لالستثمارال  

 حماية اجتماعية غير مصنفة

 15  منافع اجتماعية

 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام 4

 4,500- 4,500  تقديمات مدرسية 6

4مجموع الفقرة  رقم     4,500 -4,500 

15مجموع البند  رقم     4,500 -4,500 

1091مجموع الوظيفة رقم    4,500 -4,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

3 

 4352 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 المصادر الجديدة للكهرباء

تحويالتال   14 

 المساعدات لغير القطاع العام 4

 2,712,000  2,008,000  4,720,000  مساعدات اخرى لغير القطاع العام 9

 ـ  جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة 

4مجموع الفقرة  رقم     4,720,000  2,008,000  2,712,000 

14مجموع البند  رقم     4,720,000  2,008,000  2,712,000 

4352موع الوظيفة رقم مج   4,720,000  2,008,000  2,712,000 

3مجموع الفصل رقم     14,084,122  10,577,800  3,506,322 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 5,000  5,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 4,000  4,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     4,000  4,000 

15مجموع البند  رقم     9,000  9,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    9,000  9,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 2,400  9,600  12,000  قرطاسية للمكاتب 1

 600  6,400  7,000  كتب ومراجع وصحف 2

 1,600  1,600  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     20,600  17,600  3,000 

 لوازم ادارية 2

 11,200  11,200  محروقات وزيوت للمولدات 4

 800  800  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 1,200  1,200  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     13,200  13,200 

ات تشغيل وسائل النقلنفق 3  

 4,000- 24,000  20,000  محروقات سائلة 1

 2,400- 2,400  زيوت وشحوم 2

3مجموع الفقرة  رقم     20,000  26,400 -6,400 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 1,600  1,600  مياه )بدل مقطوعية) 1

2 ( مقطوعيةكهرباء )بدل    12,000  12,000 

 36,000  36,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 5,600  5,600 

7مجموع الفقرة  رقم     55,200  55,200 

11مجموع البند  رقم     109,000  112,400 -3,400 

519 



جزءال  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

كيةخدمات استهال   12 

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 295,000  295,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     295,000  295,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 16,000  20,000 -4,000 

2مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 بريد 3

 400- 2,000  1,600  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 800- 4,000  3,200  اعالنات 1

 9,000  9,000  مطبوعات 2

 1,000- 5,000  4,000  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     16,200  18,000 -1,800 

 تامين 5

 1,200- 6,000  4,800  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 1,800- 9,000  7,200  بدالت اتعاب 2

 5,000- 35,000  30,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     37,200  44,000 -6,800 

12مجموع البند  رقم     370,800  385,000 -14,200 

520 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 88,000  292,000  380,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     380,000  292,000  88,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 4,000  66,000  70,000  رواتب المتعاقدين 1

2مجموع الفقرة  رقم     70,000  66,000  4,000 

 تعويضات 3

 38,100- 127,000  88,900  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 7,200- 48,000  40,800  تعويض نقل مؤقت 3

3مجموع الفقرة  رقم     129,700  175,000 -45,300 

 مكافاءات 5

 5,125- 36,000  30,875  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     30,875  36,000 -5,125 

13مجموع البند  رقم     610,575  569,000  41,575 

521 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

راتبآالف اللي  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 15,000,000- 25,000,000  10,000,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

ة لمنشآت النفط في طرابلس ـ  مساهم   

 والزهراني العادة بناء الخزانات

 10,000,000 

1مجموع الفقرة  رقم     10,000,000  25,000,000 -15,000,000 

14مجموع البند  رقم     10,000,000  25,000,000 -15,000,000 

522 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

المقدرة  النفقات بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

4 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 1,200- 6,000  4,800  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 وفود ومؤتمرات 4

 1,400- 7,000  5,600  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     5,600  7,000 -1,400 

 دراسات 5

 400- 2,000  1,600  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 نفقات شتى 9

 2,000- 3,000  1,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 1,000- 5,000  4,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     5,000  8,000 -3,000 

16مجموع البند  رقم     17,000  23,000 -6,000 

4321مجموع الوظيفة رقم    11,107,375  26,089,400 -14,982,025 

4مجموع الفصل رقم     11,116,375  26,098,400 -14,982,025 

523 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

18 

206 

 4321 

 الجزء االول

 وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للنفط -قطاع البترول  هيئة ادارة  

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 569,400  5,968,600  6,538,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 ـ  مساهمة لهيئة ادارة قطاع البترول 

 569,400- 4,031,400  3,462,000  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

 ـ  مساهمة لهيئة ادارة قطاع البترول 

1مجموع الفقرة  رقم     10,000,000  10,000,000 

14مجموع البند  رقم     10,000,000  10,000,000 

4321مجموع الوظيفة رقم    10,000,000  10,000,000 

206مجموع الفصل رقم     10,000,000  10,000,000 

18 مجموع الباب  رقم    40,897,077  51,452,500 -10,555,423 

524 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

للشؤون السياحية المديرية العامة  

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 15,000  45,000  60,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     60,000  45,000  15,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 2,000- 37,000  35,000  تعويضات عائلية 2

7الفقرة  رقم مجموع     35,000  37,000 -2,000 

15مجموع البند  رقم     95,000  82,000  13,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    95,000  82,000  13,000 

525 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

قاتالنف   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 7,200- 36,000  28,800  قرطاسية للمكاتب 1

 4,000- 20,000  16,000  كتب ومراجع وصحف 2

اخرى لوازم مكتبية 9   2,200  4,000 -1,800 

1مجموع الفقرة  رقم     47,000  60,000 -13,000 

 لوازم ادارية 2

 2,400- 12,000  9,600  مالبس 1

 640- 3,200  2,560  محروقات وزيوت للمولدات 4

 160- 800  640  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 4,800- 24,000  19,200  لوازم ادارية اخرى 9

2رقم   مجموع الفقرة    32,000  40,000 -8,000 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 7,200- 36,000  28,800  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     28,800  36,000 -7,200 

 مبيدات 5

 320- 1,600  1,280  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,280  1,600 -320 

 مواد زراعية 6

 1,800- 4,000  2,200  بذور ونصوب وشتول 3

6مجموع الفقرة  رقم     2,200  4,000 -1,800 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 10,000  10,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 12,000- 72,000  60,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 32,000- 160,000  128,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 7,040  8,800 -1,760 

7مجموع الفقرة  رقم     205,040  250,800 -45,760 

11مجموع البند  رقم     316,320  392,400 -76,080 

526 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ببيان التبوي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

اايجارات مكاتب وصيانته 1   13,600  17,000 -3,400 

1مجموع الفقرة  رقم     13,600  17,000 -3,400 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 36,000  45,000 -9,000 

2مجموع الفقرة  رقم     36,000  45,000 -9,000 

 بريد 3

 2,000- 10,000  8,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 1,000- 5,000  4,000  اعالنات 1

 2,600- 13,000  10,400  مطبوعات 2

 10,000- 50,000  40,000  اعياد وتمثيل 3

 1,200,000- 3,000,000  1,800,000  معارض ومهرجانات 4

 1,402,000- 10,000,000  8,598,000  عالقات عامة اخرى 9

 6,000,000  ـ  نفقات دعاية 

 1,600,000  ـ  نفقات المكاتب السياحية في الخارج 

 ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية  

 ومنشورات

 320,000 

 600,000  ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

 78,000  ـ  تاهيل االدالء السياحين والموظفين 

4مجموع الفقرة  رقم     10,452,400  13,068,000 -2,615,600 

 تامين 5

 1,400- 7,000  5,600  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     5,600  7,000 -1,400 

 استئجار سيارات واليات 6

 3,000- 15,000  12,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 30,000  30,000  بدالت اتعاب 2

527 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

لسياحةوزارة ا  

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 14,000- 70,000  56,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     86,000  100,000 -14,000 

12مجموع البند  رقم     10,613,600  13,262,000 -2,648,400 

528 



 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

اتبمخصصات ورو 1  

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 2,124,740  2,460,000  4,584,740  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     4,688,240  2,563,500  2,124,740 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 312,852  600,000  912,852  رواتب المتعاقدين 1

 17,000  166,000  183,000  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     1,131,852  802,000  329,852 

 تعويضات 3

 109,800- 366,000  256,200  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 78,000- 520,000  442,000  تعويض نقل مؤقت 3

تلفةتعويضات مخ 9   5,000  5,000 

3مجموع الفقرة  رقم     703,200  891,000 -187,800 

 مكافاءات 5

 52,200- 261,000  208,800  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     208,800  261,000 -52,200 

13مجموع البند  رقم     6,732,092  4,517,500  2,214,592 

529 



 الجزء

 الباب

لفصلا  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

سسات ومنظمات اقليمية ودوليةاشتراكات في مؤ 1   156,000  195,000 -39,000 

 المنظمة العالمية للسياحة

6مجموع الفقرة  رقم     156,000  195,000 -39,000 

14مجموع البند  رقم     156,000  195,000 -39,000 

530 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4731 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 160,000- 800,000  640,000  نقل وانتقال في الداخل 1

ل وانتقال في الخارجنق 2   160,000  200,000 -40,000 

3مجموع الفقرة  رقم     800,000  1,000,000 -200,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 160,000  200,000  360,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

 170,000  150,000  320,000  وفود ومؤتمرات في الخارج 2

4مجموع الفقرة  رقم     680,000  350,000  330,000 

 نفقات شتى 9

 6,000- 30,000  24,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 600- 3,000  2,400  شراء قطع فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     38,400  48,000 -9,600 

16مجموع البند  رقم     1,518,400  1,398,000  120,400 

4731 مجموع الوظيفة رقم   19,336,412  19,764,900 -428,488 

531 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

19 

1 

 4732 

 الجزء االول

 وزارة السياحة

للشؤون السياحيةالمديرية العامة   

 المكاتب السياحية والحمالت االعالنية

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 1,400,000- 5,000,000  3,600,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 150,000- 750,000  600,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 ـ  دعم مهرجانات قروية سياحية في مناطق  

طياف واالشتاءاالص  

2مجموع الفقرة  رقم     4,200,000  5,750,000 -1,550,000 

14مجموع البند  رقم     4,200,000  5,750,000 -1,550,000 

4732مجموع الوظيفة رقم    4,200,000  5,750,000 -1,550,000 

1مجموع الفصل رقم     23,631,412  25,596,900 -1,965,488 

19مجموع الباب  رقم     23,631,412  25,596,900 -1,965,488 

532 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 810 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

فةالمديرية العامة للثقا  

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 40,000- 80,000  40,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 ـ  جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس  

 القديمة في لبنان

 40,000 

2مجموع الفقرة  رقم     40,000  80,000 -40,000 

14رقم   مجموع البند    40,000  80,000 -40,000 

810مجموع الوظيفة رقم     40,000  80,000 -40,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 841 

جزء االولال  

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 21,600  21,600  قرطاسية للمكاتب 1

 280,000  280,000  كتب ومراجع وصحف 2

 4,000  4,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     305,600  305,600 

زم اداريةلوا 2  

 4,800- 44,800  40,000  محروقات وزيوت للمولدات 4

 1,200  4,800  6,000  محروقات وزيوت للتدفئة 5

 4,000  4,000  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     50,000  53,600 -3,600 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 16,000  16,000  محروقات سائلة 1

3م مجموع الفقرة  رق    16,000  16,000 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 16,000  64,000  80,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 15,000  60,000  75,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 14,000  8,000  6,000 

7مجموع الفقرة  رقم     169,000  132,000  37,000 

11مجموع البند  رقم     540,600  507,200  33,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ليراتبآالف ال  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 841 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 670,000  670,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     670,000  670,000 

طفيف صيانة عادية وتصليح 2  

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 45,000  45,000 

2مجموع الفقرة  رقم     45,000  45,000 

 بريد 3

 30,000  30,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     30,000  30,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 10,000  10,000  اعالنات 1

تمطبوعا 2   250,000  300,000 -50,000 

 25,000  25,000  اعياد وتمثيل 3

 750,000  750,000  معارض ومهرجانات 4

 ـ  بما فيها مهرجانات فنية وسينمائية  

 ومسرحية وبيناالت

 176,000  176,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     1,211,000  1,261,000 -50,000 

 تامين 5

 15,000  15,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 15,000- 30,000  15,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     15,000  30,000 -15,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 50,000  50,000  بدالت اتعاب 2

 14,000  60,000  74,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     124,000  110,000  14,000 

12مجموع البند  رقم     2,110,000  2,161,000 -51,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

راتبآالف اللي  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 841 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 127,680  159,000  286,680  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     390,180  262,500  127,680 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 485,860  890,000  1,375,860  رواتب المتعاقدين 1

 1,692  12,000  13,692  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2 مجموع الفقرة  رقم    1,425,552  938,000  487,552 

 تعويضات 3

 30,000- 100,000  70,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 22,500- 150,000  127,500  تعويض نقل مؤقت 3

 15,000  15,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     212,500  265,000 -52,500 

 مكافاءات 5

 16,000- 80,000  64,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     64,000  80,000 -16,000 

13مجموع البند  رقم     2,092,232  1,545,500  546,732 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 841 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

 5,000  5,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

14مجموع البند  رقم     5,000  5,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 841 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

مختلفةنفقات    16 

 نقل وانتقال 3

 5,000- 15,000  10,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,000  15,000 -5,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 50,000  50,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     50,000  50,000 

 دراسات 5

 87,000  87,000  دراسات 1

( لتدريببما فيها ا ) 

5مجموع الفقرة  رقم     87,000  87,000 

 نفقات شتى 9

 7,000  7,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 300,000  300,000  شراء قطع فنية 2

 (بما فيها الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

 25,000  25,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     332,000  332,000 

16قم مجموع البند  ر    479,000  484,000 -5,000 

841مجموع الوظيفة رقم     5,226,832  4,702,700  524,132 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 200,000- 1,000,000  800,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 (مجالس، منظمات،اندية،تجمعات ثقافية)

 380,000- 3,690,000  3,310,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 100,000  ـ  البيت اللبناني في باريس 

 620,000  ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة  

 والتنشيط 

 الثقافي

 500,000 

 350,000  ـ  السينمائيين اللبنانيين 

 350,000  ـ   المسرحيين اللبنانيين 

 35,000  ـ  اتحاد الكتّاب اللبنانيين 

 ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو  

 اإلقليمي في بيروت

 150,000 

 1,000,000  ـ  مساهمة في مشروع المكتبة الوطنية 

 10,000  ـ  مساهمة في لجنة أيام العلوم 

 175,000  ـ  مساهمة في صندوق التعاضد الموحد 

عيد  األبجدية ـ  لجنة تنظيم    5,000 

 ـ  مسرح المدينة 

 ـ  مجمع نبيه بري الثقافي 

 15,000  ـ  فرقة الفيحاء 

2مجموع الفقرة  رقم     4,110,000  4,690,000 -580,000 

14مجموع البند  رقم     4,110,000  4,690,000 -580,000 

842مجموع الوظيفة رقم     4,110,000  4,690,000 -580,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 860 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

ترفيهبحوث وتنمية خاصة بالطوائف,الثقافة وال  

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 200,000- 700,000  500,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

 500,000  ـ  المركز الدولي لعلوم اإلنسان 

2مجموع الفقرة  رقم     500,000  700,000 -200,000 

14مجموع البند  رقم     500,000  700,000 -200,000 

860 مجموع الوظيفة رقم    500,000  700,000 -200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

2 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 5,000  5,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 5,000- 55,000  50,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     50,000  55,000 -5,000 

15مجموع البند  رقم     55,000  60,000 -5,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    55,000  60,000 -5,000 

2مجموع الفصل رقم     9,931,832  10,232,700 -300,868 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

لفرق في ا    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 
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 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 6,400- 32,000  25,600  قرطاسية للمكاتب 1

حفكتب ومراجع وص 2   3,200  4,000 -800 

 480- 2,400  1,920  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     30,720  38,400 -7,680 

 لوازم ادارية 2

 1,440- 7,200  5,760  مالبس 1

 19,200- 96,000  76,800  محروقات وزيوت للمولدات 4

 2,400- 12,000  9,600  محروقات وزيوت للتدفئة 5

ية اخرىلوازم ادار 9   10,600  12,000 -1,400 

2مجموع الفقرة  رقم     102,760  127,200 -24,440 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 4,320- 21,600  17,280  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     17,280  21,600 -4,320 

 ادوية ومواد مخبرية 4

 600- 3,000  2,400  مواد مخبرية 2

4رقم مجموع الفقرة      2,400  3,000 -600 

 مبيدات 5

 1,760- 8,800  7,040  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     7,040  8,800 -1,760 

 مواد زراعية 6

 160- 800  640  اسمدة 1

 160- 800  640  بذور ونصوب وشتول 3

6مجموع الفقرة  رقم     1,280  1,600 -320 

7 ( ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية  

 6,000  24,000  30,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 55,000  220,000  275,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 21,000  44,000  65,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 30,000  24,000  6,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

لمكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالمتشغيل التجهيزات, ا .... 

7مجموع الفقرة  رقم     400,000  312,000  88,000 

 لوازم متخصصة 8

 800- 4,000  3,200  لوازم متخصصة 1

8مجموع الفقرة  رقم     3,200  4,000 -800 

11مجموع البند  رقم     564,680  516,600  48,080 
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 الجزء

لبابا  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

الكيةخدمات استه   12 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 40,000  50,000 -10,000 

2مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

 بريد 3

 9,200  9,000  18,200  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     18,200  9,000  9,200 

ات مطبوعات وعالقات عامةاعالن 4  

 400- 2,000  1,600  اعالنات 1

 4,000- 45,000  41,000  مطبوعات 2

 1,000- 5,000  4,000  اعياد وتمثيل 3

 2,000- 10,000  8,000  معارض ومهرجانات 4

4مجموع الفقرة  رقم     54,600  62,000 -7,400 

 تامين 5

 1,200- 6,000  4,800  تامين 1

5رقم   مجموع الفقرة    4,800  6,000 -1,200 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 2,000- 10,000  8,000  بدالت اتعاب 2

 39,000  105,000  144,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     152,000  115,000  37,000 

12مجموع البند  رقم     269,600  242,000  27,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 236,396  325,000  561,396  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     561,396  325,000  236,396 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 589,308  840,000  1,429,308  رواتب المتعاقدين 1

 3,250,000  2,000,000  5,250,000  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     6,679,308  2,840,000  3,839,308 

 تعويضات 3

 48,000- 160,000  112,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 561,710  745,000  1,306,710  تعويض نقل مؤقت 3

 10,000  10,000  تعويضات مختلفة 9

3وع الفقرة  رقم مجم    1,428,710  915,000  513,710 

 مكافاءات 5

 13,000- 65,000  52,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     52,000  65,000 -13,000 

13مجموع البند  رقم     8,721,414  4,145,000  4,576,414 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

مؤسسات ومنظمات اقليمية ودوليةاشتراكات في  1   5,000  5,000 

6مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

14مجموع البند  رقم     5,000  5,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

راتبآالف اللي  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 3,000- 15,000  12,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 10,000- 50,000  40,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

 دراسات 5

 10,000- 50,000  40,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

 نفقات شتى 9

 2,000- 10,000  8,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 400- 2,000  1,600  شراء قطع فنية 2

 25,000  25,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     34,600  37,000 -2,400 

16مجموع البند  رقم     126,600  152,000 -25,400 

842مجموع الوظيفة رقم     9,687,294  5,060,600  4,626,694 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

3 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

ائليةتعويضات ع 1   20,000  25,000 -5,000 

3مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 45,000  35,000  80,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     80,000  35,000  45,000 

15مجموع البند  رقم     100,000  60,000  40,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    100,000  60,000  40,000 

3مجموع الفصل رقم     9,787,294  5,120,600  4,666,694 

548 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

20 

231 

 842 

 الجزء االول

 وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة -المعهد الوطني العالي للموسيقى   

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 340,000  16,511,000  16,851,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 85,000  664,000  749,000  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     17,600,000  17,175,000  425,000 

14مجموع البند  رقم     17,600,000  17,175,000  425,000 

842مجموع الوظيفة رقم     17,600,000  17,175,000  425,000 

231 مجموع الفصل رقم    17,600,000  17,175,000  425,000 

20مجموع الباب  رقم     37,319,126  32,528,300  4,790,826 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 551 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 630,475- 3,041,000  2,410,525  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 ـ  مساهمة مالية في برنامج االمم المتحدة  

 االنمائي

 1,122,400 

UNDP 

 ـ  مساهمة الدولة في مشروع ادارة الملوثات  

 العضوية الثابته من اصل الهبة المعطاة لها

 1,288,125 

تاريخ  1552بموجب المرسوم رقم   

2015/3/12  

1مجموع الفقرة  رقم     2,410,525  3,041,000 -630,475 

14مجموع البند  رقم     2,410,525  3,041,000 -630,475 

551مجموع الوظيفة رقم     2,410,525  3,041,000 -630,475 

550 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 561 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

يرية العامة للبيئةالمد  

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 5,520- 27,600  22,080  قرطاسية للمكاتب 1

 1,000  20,000  21,000  كتب ومراجع وصحف 2

 800- 4,000  3,200  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     46,280  51,600 -5,320 

يةلوازم ادار 2  

 3,000  3,000  مالبس 1

 2,200- 7,200  5,000  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     8,000  7,200  800 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 14,400- 72,000  57,600  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     57,600  72,000 -14,400 

 مبيدات 5

 120  2,400  2,520  مبيدات 1

5جموع الفقرة  رقم م    2,520  2,400  120 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 800  1,200  2,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 6,000  24,000  30,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 6,000  104,000  110,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 65,000  64,000  1,000 

7مجموع الفقرة  رقم     207,000  193,200  13,800 

11مجموع البند  رقم     321,400  326,400 -5,000 

551 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 561 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 50,000  750,000  800,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

 65,000  70,000  135,000  ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 3

1مجموع الفقرة  رقم     935,000  820,000  115,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 33,000  35,000 -2,000 

2مجموع الفقرة  رقم     33,000  35,000 -2,000 

 بريد 3

 4,000- 20,000  16,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 2,000  15,000  17,000  اعالنات 1

 4,000- 20,000  16,000  مطبوعات 2

 5,000- 25,000  20,000  اعياد وتمثيل 3

 4,000- 20,000  16,000  معارض ومهرجانات 4

 1,200- 6,000  4,800  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     73,800  86,000 -12,200 

 تامين 5

 2,600- 13,000  10,400  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     10,400  13,000 -2,600 

 استئجار سيارات واليات 6

 1,200- 6,000  4,800  استئجار سيارات واليات 1

6موع الفقرة  رقم مج    4,800  6,000 -1,200 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 3,666- 30,000  26,334  بدالت اتعاب 2

 13,000- 65,000  52,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     78,334  95,000 -16,666 

12مجموع البند  رقم     1,151,334  1,075,000  76,334 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 561 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

واتب واالجور وملحقاتهاالمخصصات والر   13 

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 1,015,400  1,600,000  2,615,400  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     2,718,900  1,703,500  1,015,400 

مستشارينرواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين وال 2  

 359,000  210,000  569,000  رواتب المتعاقدين 1

 58,000  55,000  113,000  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     718,000  301,000  417,000 

 تعويضات 3

 45,000- 150,000  105,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 39,000- 260,000  221,000  تعويض نقل مؤقت 3

 60,000  60,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     386,000  470,000 -84,000 

 مكافاءات 5

 30,000- 150,000  120,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

13مجموع البند  رقم     3,942,900  2,624,500  1,318,400 

553 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 561 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

تالتحويال   14 

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 240,000- 1,200,000  960,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 محميات ـ جمعيات ـ نوادي بيئية

2مجموع الفقرة  رقم     960,000  1,200,000 -240,000 

 المساعدات داخل القطاع العام 3

 14,400- 72,000  57,600  مساعدات لمؤسسات عامة 3

 (المركز اللبناني لالنتاج النظيف )

LCPC 

 240,000- 1,200,000  960,000  مساعدات اخرى داخل القطاع العام 9

 ـ  مشاريع بيئية في المحافظات  او مشاريع  

 بيئية باالشتراك مع البلديات او اتحاد البلديات

3مجموع الفقرة  رقم     1,017,600  1,272,000 -254,400 

 االشتراكات 6

 80,000  80,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     80,000  80,000 

14مجموع البند  رقم     2,057,600  2,552,000 -494,400 

554 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 561 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 2,000- 10,000  8,000  نقل وانتقال في الداخل 1

 3,000- 6,000  3,000  نقل وانتقال في الخارج 2

3مجموع الفقرة  رقم     11,000  16,000 -5,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 2,000- 10,000  8,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 دراسات 5

 10,000- 50,000  40,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

ىنفقات شت 9  

 1,000- 5,000  4,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 1,200- 6,000  4,800  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     8,800  11,000 -2,200 

16مجموع البند  رقم     67,800  87,000 -19,200 

561مجموع الوظيفة رقم     7,541,034  6,664,900  876,134 

555 



زءالج  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

21 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

عائليةتعويضات  1   40,000  40,000 

3مجموع الفقرة  رقم     40,000  40,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 25,000  25,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     25,000  25,000 

15مجموع البند  رقم     65,000  65,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    65,000  65,000 

1مجموع الفصل رقم     10,016,559  9,770,900  245,659 

21مجموع الباب  رقم     10,016,559  9,770,900  245,659 

556 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

تبآالف الليرا  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 5,000- 150,000  145,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     145,000  150,000 -5,000 

15البند  رقم مجموع     145,000  150,000 -5,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    145,000  150,000 -5,000 

557 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1072 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 8,720- 45,600  36,880  قرطاسية للمكاتب 1

 360- 12,800  12,440  كتب ومراجع وصحف 2

 850- 4,250  3,400  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     52,720  62,650 -9,930 

 لوازم ادارية 2

 4,000- 20,000  16,000  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 6,800- 64,000  57,200  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     57,200  64,000 -6,800 

 مبيدات 5

 240- 1,200  960  مبيدات 1

5رة  رقم مجموع الفق    960  1,200 -240 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 2,000- 20,000  18,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 11,000- 96,000  85,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 8,000  8,000 

7مجموع الفقرة  رقم     111,000  124,000 -13,000 

11مجموع البند  رقم     237,880  271,850 -33,970 

558 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

راتبآالف اللي  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1072 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 18,000- 960,000  942,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

 10,000  35,000  45,000  ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 3

1مجموع الفقرة  رقم     987,000  995,000 -8,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 24,000  30,000 -6,000 

2مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

 بريد 3

 1,000  1,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,000  1,000 

مطبوعات وعالقات عامةاعالنات  4  

 4,000  5,000  9,000  اعالنات 1

 4,000- 20,000  16,000  مطبوعات 2

 5,000- 25,000  20,000  اعياد وتمثيل 3

 4,000- 20,000  16,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     61,000  70,000 -9,000 

 تامين 5

 2,000- 10,000  8,000  تامين 1

5فقرة  رقم مجموع ال    8,000  10,000 -2,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 1,000- 5,000  4,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 14,000  30,000  44,000  بدالت اتعاب 2

 7,576- 55,000  47,424  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9موع الفقرة  رقم مج    91,424  85,000  6,424 

12مجموع البند  رقم     1,176,424  1,196,000 -19,576 

559 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1072 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     103,500  103,500 

المستشارينرواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين و 2  

 1,603,173  2,700,447  4,303,620  رواتب المتعاقدين 1

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     4,339,620  2,736,447  1,603,173 

 تعويضات 3

 36,000- 450,000  414,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 48,282- 321,880  273,598  تعويض نقل مؤقت 3

3ع الفقرة  رقم مجمو    687,598  771,880 -84,282 

 مكافاءات 5

 70,000- 350,000  280,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     280,000  350,000 -70,000 

13مجموع البند  رقم     5,410,718  3,961,827  1,448,891 

560 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1072 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 100,000- 500,000  400,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 160,000- 800,000  640,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     1,040,000  1,300,000 -260,000 

14مجموع البند  رقم     1,040,000  1,300,000 -260,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

22 

1 

 1072 

 الجزء االول

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 1,000- 5,000  4,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

فود ومؤتمراتو 4  

 1,000- 5,000  4,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 دراسات 5

 1,000- 5,000  4,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 نفقات شتى 9

 1,000  1,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 5,000- 25,000  20,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     21,000  26,000 -5,000 

16مجموع البند  رقم     33,000  41,000 -8,000 

1072مجموع الوظيفة رقم    7,898,022  6,770,677  1,127,345 

1مجموع الفصل رقم     8,043,022  6,920,677  1,122,345 

22مجموع الباب  رقم     8,043,022  6,920,677  1,122,345 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 831 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

دارة ولوازم الخدمات والتشغيلاال  

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 10,000- 20,000  10,000  قرطاسية للمكاتب 1

 8,460- 12,000  3,540  كتب ومراجع وصحف 2

 4,000  4,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     17,540  36,000 -18,460 

 لوازم ادارية 2

لمولداتمحروقات وزيوت ل 4   10,000  20,000 -10,000 

 2,400  2,400  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,400  22,400 -10,000 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 6,000- 16,000  10,000  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,000  16,000 -6,000 

 ادوية ومواد مخبرية 4

 3,000- 3,000  ادوية 1

 3,000- 3,000  مواد مخبرية 2

4مجموع الفقرة  رقم     6,000 -6,000 

 مبيدات 5

 2,400- 2,400  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,400 -2,400 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 35,000- 40,000  5,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 60,000  240,000  300,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 75,000- 160,000  85,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 25,000  20,000  5,000 

7مجموع الفقرة  رقم     415,000  460,000 -45,000 

11مجموع البند  رقم     454,940  542,800 -87,860 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 831 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

ب و الرياضةالمديرية العامة للشبا  

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 87,000- 350,000  263,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

 5,000- 5,000  ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 3

1مجموع الفقرة  رقم     263,000  355,000 -92,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 50,000  65,000 -15,000 

2مجموع الفقرة  رقم     50,000  65,000 -15,000 

 بريد 3

 12,000- 15,000  3,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  15,000 -12,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 5,000  5,000  اعالنات 1

 12,000- 15,000  3,000  مطبوعات 2

 10,000- 25,000  15,000  اعياد وتمثيل 3

 100,000  100,000  عالقات عامة اخرى 9

 ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 

4مجموع الفقرة  رقم     123,000  145,000 -22,000 

 تامين 5

 3,500- 5,000  1,500  تامين 1

5الفقرة  رقم مجموع     1,500  5,000 -3,500 

 استئجار سيارات واليات 6

 5,000- 15,000  10,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     10,000  15,000 -5,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 27,000- 45,000  18,000  بدالت اتعاب 2

 5,000- 120,000  115,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     133,000  165,000 -32,000 

12مجموع البند  رقم     583,500  765,000 -181,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 831 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 500,000  700,000  1,200,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,303,500  803,500  500,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 55,000  120,000  175,000  رواتب المتعاقدين 1

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     211,000  156,000  55,000 

 تعويضات 3

 22,500- 75,000  52,500  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 30,000- 135,000  105,000  تعويض نقل مؤقت 3

3مجموع الفقرة  رقم     157,500  210,000 -52,500 

 مكافاءات 5

 12,000- 60,000  48,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     48,000  60,000 -12,000 

13رقم مجموع البند      1,720,000  1,229,500  490,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 831 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

العامة للشباب و الرياضةالمديرية   

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 500,000- 5,500,000  5,000,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية  

 والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد

2رقم مجموع الفقرة      5,000,000  5,500,000 -500,000 

 االشتراكات 6

 150,000  150,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     150,000  150,000 

14مجموع البند  رقم     5,150,000  5,650,000 -500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 831 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

ل وانتقال في الداخلنق 1   20,000  25,000 -5,000 

3مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 50,000- 200,000  150,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

 100,000- 250,000  150,000  وفود ومؤتمرات في الخارج 2

4مجموع الفقرة  رقم     300,000  450,000 -150,000 

 دراسات 5

 5,000  5,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

 نفقات شتى 9

 2,000- 5,000  3,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 10,000  10,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     13,000  15,000 -2,000 

16مجموع البند  رقم     338,000  495,000 -157,000 

831لوظيفة رقم مجموع ا    8,246,440  8,682,300 -435,860 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 832 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

لمديرية العامة للشباب و الرياضةا  

 االنشاءات الرياضية والترفيهية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 500,000- 4,000,000  3,500,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات  

 البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية 

يةوكشف  

1مجموع الفقرة  رقم     3,500,000  4,000,000 -500,000 

14مجموع البند  رقم     3,500,000  4,000,000 -500,000 

832مجموع الوظيفة رقم     3,500,000  4,000,000 -500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

نون عام   قا  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 30,000  30,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     30,000  30,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 15,000  15,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

15مجموع البند  رقم     45,000  45,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    45,000  45,000 

1مجموع الفصل رقم     11,791,440  12,727,300 -935,860 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

23 

232 

 832 

 الجزء االول

 وزارة الشباب و الرياضة

رية العامة للشباب و الرياضةالمدي -المدينة الرياضية   

 االنشاءات الرياضية والترفيهية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 648,000  648,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 662,000  662,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 (صيانة المدينة الرياضية بما فيها التنظيفات)

1رقم   مجموع الفقرة    1,310,000  1,310,000 

14مجموع البند  رقم     1,310,000  1,310,000 

832مجموع الوظيفة رقم     1,310,000  1,310,000 

232مجموع الفصل رقم     1,310,000  1,310,000 

23مجموع الباب  رقم     13,101,440  14,037,300 -935,860 
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 الجزء

 الباب

فصلال  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 474 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 االعمال الحرفية

 14  التحويالت

العام المساهمات داخل القطاع 1  

 1,010,000- 1,250,000  240,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير  

 الحرف والصناعات اليدوية

 140,000 

 100,000  ـ  بيت المحترف 

1مجموع الفقرة  رقم     240,000  1,250,000 -1,010,000 

14مجموع البند  رقم     240,000  1,250,000 -1,010,000 

474مجموع الوظيفة رقم     240,000  1,250,000 -1,010,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 733 

 الجزء االول

الشؤون االجتماعية وزارة  

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 خدمات االستشفاء المتخصصة

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 500,000  500,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 300,000  ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

 200,000  ـ  ام النور 

2مجموع الفقرة  رقم     500,000  500,000 

14مجموع البند  رقم     500,000  500,000 

733مجموع الوظيفة رقم     500,000  500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 745 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 100,000  100,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 100,000  ـ  مشروع الصحة االنجابية 

1الفقرة  رقم مجموع     100,000  100,000 

14مجموع البند  رقم     100,000  100,000 

745مجموع الوظيفة رقم     100,000  100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

تبآالف الليرا  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 951 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 برامج تعليمية للراشدين

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 10,000  230,000  240,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

م الكبارمخصصات البرنامج الوطني لتعلي   240,000 

1مجموع الفقرة  رقم     240,000  230,000  10,000 

14مجموع البند  رقم     240,000  230,000  10,000 

951مجموع الوظيفة رقم     240,000  230,000  10,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

نون عام   قا  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1011 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 المرض

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 170,000  170,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

ة االدويةلجن   170,000 

1مجموع الفقرة  رقم     170,000  170,000 

14مجموع البند  رقم     170,000  170,000 

1011مجموع الوظيفة رقم    170,000  170,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1012 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 العجز

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 7,400,000  7,400,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

وذجي للمعوقينـ  مخصصات المركز النم    400,000 

 7,000,000  ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

1مجموع الفقرة  رقم     7,400,000  7,400,000 

14مجموع البند  رقم     7,400,000  7,400,000 

1012مجموع الوظيفة رقم    7,400,000  7,400,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يان التبويبب  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1021 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 الحماية االجتماعية

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

مكاتبقرطاسية لل 1   19,200  24,000 -4,800 

 1,920- 9,600  7,680  كتب ومراجع وصحف 2

 1,600- 8,000  6,400  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     33,280  41,600 -8,320 

 لوازم ادارية 2

 6,400- 32,000  25,600  محروقات وزيوت للمولدات 4

 9,000- 24,000  15,000  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     40,600  56,000 -15,400 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 7,200- 36,000  28,800  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     28,800  36,000 -7,200 

 ادوية ومواد مخبرية 4

 1,900,000  1,900,000  ادوية 1

4مجموع الفقرة  رقم     1,900,000  1,900,000 

 مبيدات 5

 800- 4,000  3,200  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,200  4,000 -800 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 1,600  6,400  8,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 8,000  32,000  40,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

3 ( والسلكية )بدل مقطوعيةاتصاالت سلكية    60,000  48,000  12,000 

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 25,000  20,000  5,000 

7مجموع الفقرة  رقم     133,000  106,400  26,600 

11مجموع البند  رقم     2,138,880  2,144,000 -5,120 

577 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1021 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 الحماية االجتماعية

 12  خدمات استهالكية

خدمات مشتركةايجارات و 1  

 13,000- 283,000  270,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     270,000  283,000 -13,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 20,000  25,000 -5,000 

2مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

 بريد 3

 1,200- 6,000  4,800  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 600- 3,000  2,400  اعالنات 1

 2,000- 10,000  8,000  مطبوعات 2

 5,000- 25,000  20,000  اعياد وتمثيل 3

 2,000- 10,000  8,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     38,400  48,000 -9,600 

 تامين 5

 1,200- 6,000  4,800  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 5,000- 25,000  20,000  بدالت اتعاب 2

 20,000- 100,000  80,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9م مجموع الفقرة  رق    100,000  125,000 -25,000 

12مجموع البند  رقم     438,000  493,000 -55,000 

578 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1021 

ء االولالجز  

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 الحماية االجتماعية

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 2,300,000  2,850,000  5,150,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1وع الفقرة  رقم مجم    5,253,500  2,953,500  2,300,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 210,000  570,000  780,000  رواتب المتعاقدين 1

 55,000  185,000  240,000  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     1,056,000  791,000  265,000 

 تعويضات 3

 30,000- 100,000  70,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 79,500- 530,000  450,500  تعويض نقل مؤقت 3

 10,000  110,000  120,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     640,500  740,000 -99,500 

 مكافاءات 5

 35,000- 175,000  140,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     140,000  175,000 -35,000 

13مجموع البند  رقم     7,090,000  4,659,500  2,430,500 

579 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1021 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 الحماية االجتماعية

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 10,000- 25,000  15,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     15,000  25,000 -10,000 

توفود ومؤتمرا 4  

 3,000- 15,000  12,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 دراسات 5

 1,000- 5,000  4,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 نفقات شتى 9

 200- 1,000  800  شراء قطع فنية 2

 4,000- 20,000  16,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     16,800  21,000 -4,200 

16مجموع البند  رقم     47,800  66,000 -18,200 

1021مجموع الوظيفة رقم    9,714,680  7,362,500  2,352,180 

580 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 تقديمات عائلية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 6,000,000  6,000,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستهداف  

 "االسر االكثر فقرا

 6,000,000 

1مجموع الفقرة  رقم     6,000,000  6,000,000 

14مجموع البند  رقم     6,000,000  6,000,000 

581 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 15,000  70,000  85,000  تعويضات عائلية 1

3فقرة  رقم مجموع ال    85,000  70,000  15,000 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 3,000  45,000  48,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     48,000  45,000  3,000 

15مجموع البند  رقم     133,000  115,000  18,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    6,133,000  6,115,000  18,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1042 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

جتماعيةالمديرية العامة للشؤون اال  

 تقديمات عينية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 300,000  300,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 300,000  ـ  مشروع التغذية 

1مجموع الفقرة  رقم     300,000  300,000 

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 30,000- 150,000  120,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 120,000  ـ  مخصصات دعم االسرة 

2مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

14مجموع البند  رقم     420,000  450,000 -30,000 

1042مجموع الوظيفة رقم    420,000  450,000 -30,000 

583 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ببيان التبوي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1046 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 مساعدات لالطفال والشباب

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

ة إجمالية للنفقات التشغيليةمساهم 3   700,000  700,000 

 700,000  ـ  المجلس االعلى للطفولة 

1مجموع الفقرة  رقم     700,000  700,000 

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 100,000  100,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 100,000  ـ مخيمات العمل التطوعي 

2مجموع الفقرة  رقم     100,000  100,000 

14مجموع البند  رقم     800,000  800,000 

1046مجموع الوظيفة رقم    800,000  800,000 

584 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1071 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 حماية اجتماعية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 150,000  150,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 150,000  ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

1الفقرة  رقم  مجموع    150,000  150,000 

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 10,000,000  10,000,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف  
 

 والرعاية المتخصصة

 5,000,000 

 ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث  

 المعرضين للخطر

 5,000,000 

2فقرة  رقم مجموع ال    10,000,000  10,000,000 

14مجموع البند  رقم     10,150,000  10,150,000 

1071مجموع الوظيفة رقم    10,150,000  10,150,000 

585 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

اتالنفق   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1081 

 الجزء االول

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 134,000- 1,120,000  986,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي  

 واالتصال السكاني

 285,000 

 90,000  ـ  برنامج السكان والتنمية 

 ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية  

 االقتصادية المحلية

 611,000 

1مجموع الفقرة  رقم     986,000  1,120,000 -134,000 

14مجموع البند  رقم     986,000  1,120,000 -134,000 

1081مجموع الوظيفة رقم    986,000  1,120,000 -134,000 

586 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

24 

1 

 1091 

ولالجزء اال  

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

 حماية اجتماعية غير مصنفة

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 25,150,000  25,150,000  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

 25,000,000  ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

ريب االجتماعيـ  مخصصات مركز التد    150,000 

1مجموع الفقرة  رقم     25,150,000  25,150,000 

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 160,000  165,700,000  165,860,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 150,000,000  ـ  رعاية اجتماعية 

 تعليم وتدريب ايتام واوالد ذوي حاالت 

منحرفات وقابالت اجتماعية صعبة  فتيات   

 لالنحراف تعليم مهني خارجي لاليتام 

 والمعوزين ايواء ورعاية االطفال الرضع 

 ايواء ورعاية العجزة ايواء وتعليم وتدريب 

 المعوقين تعليم مهني داخلي وخارجي

 ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع  

 الجمعيات االهلية

 13,000,000 

مائيةـ  نفقات المشاريع االن    2,000,000 

 560,000  ـ  مساهمة لكاريتاس لبنان 

 300,000  ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

2مجموع الفقرة  رقم     165,860,000  165,700,000  160,000 

14مجموع البند  رقم     191,010,000  190,850,000  160,000 

1091مجموع الوظيفة رقم    191,010,000  190,850,000  160,000 

1مجموع الفصل رقم     227,863,680  226,497,500  1,366,180 

24مجموع الباب  رقم     227,863,680  226,497,500  1,366,180 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

ي الفرق ف    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

25 

1 

 484 

 الجزء االول

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 1,200,000  1,200,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

صناعيةـ  مساهمة لمعهد البحوث ال   

2مجموع الفقرة  رقم     1,200,000  1,200,000 

14مجموع البند  رقم     1,200,000  1,200,000 

484مجموع الوظيفة رقم     1,200,000  1,200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

25 

1 

 1041 

 الجزء االول

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 3,000- 53,000  50,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     50,000  53,000 -3,000 

لدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعياشتراكات ا 7  

 15,000  15,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

15مجموع البند  رقم     65,000  68,000 -3,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    65,000  68,000 -3,000 

589 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ان التبويببي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

25 

1 

 4421 

 الجزء االول

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 5,120- 25,600  20,480  قرطاسية للمكاتب 1

 3,200- 16,000  12,800  كتب ومراجع وصحف 2

 960- 4,800  3,840  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     37,120  46,400 -9,280 

 لوازم ادارية 2

 8,000- 40,000  32,000  محروقات وزيوت للمولدات 4

 1,440- 7,200  5,760  لوازم ادارية اخرى 9

2مجموع الفقرة  رقم     37,760  47,200 -9,440 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 90,000- 160,000  70,000  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     70,000  160,000 -90,000 

 مبيدات 5

 800- 4,000  3,200  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,200  4,000 -800 

7 ( ع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليهامياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدف  

 2,400  2,400  مياه )بدل مقطوعية) 1

 40,000  40,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 144,000  144,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 24,000  24,000 

7مجموع الفقرة  رقم     210,400  210,400 

11مجموع البند  رقم     358,480  468,000 -109,520 

590 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

25 

1 

 4421 

 الجزء االول

رة الصناعةوزا  

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 74,000  516,000  590,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     590,000  516,000  74,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

ة صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبي 1  

 والتجهيزات واالنشاءات

 39,482  40,000 -518 

2مجموع الفقرة  رقم     39,482  40,000 -518 

 بريد 3

 1,500- 7,500  6,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 2,000- 10,000  8,000  اعالنات 1

 8,000- 40,000  32,000  مطبوعات 2

 5,000- 25,000  20,000  اعياد وتمثيل 3

 10,000- 50,000  40,000  معارض ومهرجانات 4

 10,000- 50,000  40,000  عالقات عامة اخرى 9

4مجموع الفقرة  رقم     140,000  175,000 -35,000 

 تامين 5

 3,200- 16,000  12,800  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,800  16,000 -3,200 

 استئجار سيارات واليات 6

 4,000- 8,000  4,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  8,000 -4,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 10,000- 50,000  40,000  بدالت اتعاب 2

 24,000- 120,000  96,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     136,000  170,000 -34,000 

12مجموع البند  رقم     928,282  932,500 -4,218 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات
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 :  

 :  
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1 

 4421 

ولالجزء اال  

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 103,500  103,500  مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 1

 1,074,672  1,400,000  2,474,672  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     2,578,172  1,503,500  1,074,672 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 151,080  285,000  436,080  رواتب المتعاقدين 1

 37,520  157,000  194,520  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     666,600  478,000  188,600 

 تعويضات 3

عويضات عن اعمال اضافيةت 2   385,000  550,000 -165,000 

 43,950- 293,000  249,050  تعويض نقل مؤقت 3

 150,000  150,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     784,050  993,000 -208,950 

 مكافاءات 5

 40,000- 200,000  160,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     160,000  200,000 -40,000 

13مجموع البند  رقم     4,188,822  3,174,500  1,014,322 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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25 

1 

 4421 

لالجزء االو  

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 14  التحويالت

 مساهمات لغير القطاع العام 2

 100,000  100,000  مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح 1

 ـ  مساهمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات  

 الصناعية

 100,000 

 450,000  450,000  عطاءات الى جهات خاصة 2

عية الصناعيين اللبنانيينـ  جم    300,000 

 ـ  مساهمة لدعم المركز اللبناني للتغليف   

 ليبان باك

 150,000 

Liban Pack 

2مجموع الفقرة  رقم     550,000  450,000  100,000 

 االشتراكات 6

 2,000  2,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

14مجموع البند  رقم     552,000  450,000  102,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

25 

1 

 4421 

 الجزء االول

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 16,000- 80,000  64,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     64,000  80,000 -16,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 7,000- 40,000  33,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     33,000  40,000 -7,000 

 دراسات 5

 45,000- 225,000  180,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     180,000  225,000 -45,000 

 نفقات شتى 9

 1,600- 8,000  6,400  رسوم وضرائب مختلفة 1

 10,000  10,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     16,400  18,000 -1,600 

16 مجموع البند  رقم    293,400  363,000 -69,600 

4421مجموع الوظيفة رقم    6,320,984  5,388,000  932,984 

1مجموع الفصل رقم     7,585,984  6,656,000  929,984 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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 الجزء االول

 وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة -مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية   

 ادارة القطاع

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 500,000  899,000  1,399,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 129,900  201,000  330,900  مساهمات لنفقات جارية أخرى 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,729,900  1,100,000  629,900 

14مجموع البند  رقم     1,729,900  1,100,000  629,900 

4421مجموع الوظيفة رقم    1,729,900  1,100,000  629,900 

233مجموع الفصل رقم     1,729,900  1,100,000  629,900 

25مجموع الباب  رقم     9,315,884  7,756,000  1,559,884 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

26 
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 180 

 الجزء االول

المشتركة النفقات  

 الديون المتوجبة االداء

 عمليات الدين العام

 17  النفقات المالية

 فوائد على القروض الداخلية 1

 396,000,000  4,791,000,000  5,187,000,000  فوائد على سندات خزينة داخلية 1

 ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

1مجموع الفقرة  رقم     5,187,000,000  4,791,000,000  396,000,000 

 فوائد على القروض الخارجية 2

 718,000,000  2,309,000,000  3,027,000,000  فوائد على سندات خزينة خارجية 1

 منها مبلغ :

 ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات  

 كهرباء لبنان

 134,000,000 

 2,892,000,000  ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة االجنبية 

 ـ  فوائد على سندات خزينة خاصة بالعملة  

 االجنبية

 1,000,000 

 (ديون االستمالكات والمتعهدين والمستشفيات)

2مجموع الفقرة  رقم     3,027,000,000  2,309,000,000  718,000,000 

17مجموع البند  رقم     8,214,000,000  7,100,000,000  1,114,000,000 

180وظيفة رقم مجموع ال    8,214,000,000  7,100,000,000  1,114,000,000 

1مجموع الفصل رقم     8,214,000,000  7,100,000,000  1,114,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

آالف الليراتب  

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

26 

2 

 1023 

 الجزء االول

 النفقات المشتركة

 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

 15  منافع اجتماعية

 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1

 243,643,966  1,900,000,000  2,143,643,966  معاشات التقاعد 1

 315,000,000  350,000,000  665,000,000  تعويضات نهاية الخدمة 2

1مجموع الفقرة  رقم     2,808,643,966  2,250,000,000  558,643,966 

15مجموع البند  رقم     2,808,643,966  2,250,000,000  558,643,966 

1023مجموع الوظيفة رقم    2,808,643,966  2,250,000,000  558,643,966 

2مجموع الفصل رقم     2,808,643,966  2,250,000,000  558,643,966 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

26 

3 

 4351 

االولالجزء   

 النفقات المشتركة

 دعم مؤسسة كهرباء لبنان

 المصادر التقليدية للكهرباء

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 2,100,000,000- 2,100,000,000  مساهمات لنفقات أخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     2,100,000,000 -2,100,000,000 

14مجموع البند  رقم     2,100,000,000 -2,100,000,000 

4351مجموع الوظيفة رقم    2,100,000,000 -2,100,000,000 

3مجموع الفصل رقم     2,100,000,000 -2,100,000,000 

26مجموع الباب  رقم     11,022,643,966  11,450,000,000 -427,356,034 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

المقدرة  النفقات بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

27 
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 190 

 الجزء االول

 احتياطي الموازنة

 احتياطي للنفقات المشتركة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 12  خدمات استهالكية

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 1,000,000  1,000,000  عموالت مصرفية 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  1,000,000 

12مجموع البند  رقم     1,000,000  1,000,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

27 
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 190 

 الجزء االول

 احتياطي الموازنة

 احتياطي للنفقات المشتركة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 9

 40,000,000  14,000,000  54,000,000  احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة 1

9مجموع الفقرة  رقم     54,000,000  14,000,000  40,000,000 

13مجموع البند  رقم     54,000,000  14,000,000  40,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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27 
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 الجزء االول

 احتياطي الموازنة

 احتياطي للنفقات المشتركة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 15  منافع اجتماعية

 تقديمات اخرى 9

 89,000,000  146,000,000  235,000,000  احتياطي للعطاءات 1

 منها: 

تاريخ  10110مرسوم رقم ـ  تنفيذا" لل   

2013/3/22  

 3,000,000 

 (نظام التعويضات والمساعدات)

2017/8/21تاريخ 46ـ  للقانون رقم     86,000,000 

9مجموع الفقرة  رقم     235,000,000  146,000,000  89,000,000 

15مجموع البند  رقم     235,000,000  146,000,000  89,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

27 
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 190 

 الجزء االول

 احتياطي الموازنة

 احتياطي للنفقات المشتركة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 16  نفقات مختلفة

 احكام قضائية ومصالحات 1

 75,000,000  75,000,000  احكام قضائية ومصالحات 1

1مجموع الفقرة  رقم     75,000,000  75,000,000 

16مجموع البند  رقم     75,000,000  75,000,000 

190مجموع الوظيفة رقم     365,000,000  236,000,000  129,000,000 

1قم مجموع الفصل ر    365,000,000  236,000,000  129,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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 190 

 الجزء االول

 احتياطي الموازنة

لنفقات الطارئة واالستثنائيةاحتياطي ل  

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 18  النفقات الطارئة واالستثنائية

 احتياطي لنفقات طارئة 1

 672,303,433- 1,152,042,437  479,739,004  احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1

1مجموع الفقرة  رقم     479,739,004  1,152,042,437 -672,303,433 

18مجموع البند  رقم     479,739,004  1,152,042,437 -672,303,433 

190مجموع الوظيفة رقم     479,739,004  1,152,042,437 -672,303,433 

2مجموع الفصل رقم     479,739,004  1,152,042,437 -672,303,433 

27مجموع الباب  رقم     844,739,004  1,388,042,437 -543,303,433 

1مجموع الجزء  رقم     300,137,804  21,420,563,406  21,720,701,210 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 
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( ء الثاني )أالجز  

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الجمهورية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 66,000- 330,000  264,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     264,000  330,000 -66,000 

 تجهيزات فنية 2

 15,000- 75,000  60,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 52,500  52,500  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     112,500  127,500 -15,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 125,000  75,000  200,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     200,000  75,000  125,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

لتدفئة والتبريدتجهيزات ل 1   75,000  157,500 -82,500 

5مجموع الفقرة  رقم     75,000  157,500 -82,500 

 تجهيزات اخرى 9

 300,000- 1,125,000  825,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     825,000  1,125,000 -300,000 

226مجموع البند  رقم     1,476,500  1,815,000 -338,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

1 
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 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الجمهورية

 228  صيانة

هيزات الفنيةصيانة التج 6  

 90,000- 300,000  210,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     210,000  300,000 -90,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 80,000- 400,000  320,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     320,000  400,000 -80,000 

نقلصيانة وسائل ال 8  

 200,000- 900,000  700,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     700,000  900,000 -200,000 

 صيانة اخرى 9

 892,140- 2,203,800  1,311,660  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,311,660  2,203,800 -892,140 

228مجموع البند  رقم     2,541,660  3,803,800 -1,262,140 

111مجموع الوظيفة رقم     4,018,160  5,618,800 -1,600,640 

1مجموع الفصل رقم     4,018,160  5,618,800 -1,600,640 

1مجموع الباب  رقم     4,018,160  5,618,800 -1,600,640 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018عام ل  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

2 
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 113 

 الجزء الثاني )أ)

 مجلس النواب

 مجلس النواب

 مجلس النواب

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 75,000- 375,000  300,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1رة  رقم مجموع الفق    300,000  375,000 -75,000 

 تجهيزات فنية 2

 62,500  187,500  250,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 150,000  150,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     400,000  337,500  62,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 25,000  225,000  250,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     250,000  225,000  25,000 

 تجهيزات للنقل 4

 145,000  975,000  1,120,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     1,120,000  975,000  145,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 12,500  37,500  50,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     50,000  37,500  12,500 

 تجهيزات اخرى 9

 37,500  562,500  600,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     600,000  562,500  37,500 

226مجموع البند  رقم     2,720,000  2,512,500  207,500 

606 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لمقدرة النفقات ا بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

2 

1 

 113 

 الجزء الثاني )أ)

 مجلس النواب

 مجلس النواب

 مجلس النواب

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 750,000  750,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     750,000  750,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 500,000  500,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     500,000  500,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 100,000- 300,000  200,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     200,000  300,000 -100,000 

لصيانة وسائل النق 8  

 100,000  180,000  280,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     280,000  180,000  100,000 

 صيانة اخرى 9

 20,000  20,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

228مجموع البند  رقم     1,750,000  1,750,000 

113مجموع الوظيفة رقم     4,470,000  4,262,500  207,500 

1مجموع الفصل رقم     4,470,000  4,262,500  207,500 

2مجموع الباب  رقم     4,470,000  4,262,500  207,500 

607 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ف الليراتبآال  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

1 

 112 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 20,000- 100,000  80,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

 تجهيزات فنية 2

 65,000  487,500  552,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 2,500- 93,750  91,250  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     643,750  581,250  62,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 57,500  431,250  488,750  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     488,750  431,250  57,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 100,000- 262,500  162,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     162,500  262,500 -100,000 

 تجهيزات اخرى 9

 2,000  40,000  42,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     42,000  40,000  2,000 

226وع البند  رقم مجم    1,417,000  1,415,000  2,000 

608 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

1 

 112 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 200,000- 1,000,000  800,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     800,000  1,000,000 -200,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 280,000- 1,400,000  1,120,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6قرة  رقم مجموع الف    1,120,000  1,400,000 -280,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 80,000- 400,000  320,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     320,000  400,000 -80,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 100,000- 500,000  400,000  صيانة وسائل النقل 1

8 مجموع الفقرة  رقم    400,000  500,000 -100,000 

 صيانة اخرى 9

 30,000- 150,000  120,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

228مجموع البند  رقم     2,760,000  3,450,000 -690,000 

112مجموع الوظيفة رقم     4,177,000  4,865,000 -688,000 

1مجموع الفصل رقم     4,177,000  4,865,000 -688,000 

609 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

2 

 115 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 ديوان المحاسبة

يوان المحاسبةد  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 5,000  37,500  42,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 7,500- 22,500  15,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     15,000  22,500 -7,500 

226مجموع البند  رقم     66,500  71,250 -4,750 

610 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

2 

 115 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 ديوان المحاسبة

 ديوان المحاسبة

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 20,000- 30,000  10,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7 مجموع الفقرة  رقم    10,000  30,000 -20,000 

228مجموع البند  رقم     10,000  30,000 -20,000 

115مجموع الوظيفة رقم     76,500  101,250 -24,750 

2مجموع الفصل رقم     76,500  101,250 -24,750 

611 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

3 

 141 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 مجلس الخدمة المدنية

 وظيفة عامة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,750  26,250  28,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1موع الفقرة  رقم مج    28,000  26,250  1,750 

 تجهيزات فنية 2

 3,750- 18,750  15,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     15,000  18,750 -3,750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 4,950- 24,750  19,800  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     19,800  24,750 -4,950 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,750- 18,750  15,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     15,000  18,750 -3,750 

226مجموع البند  رقم     77,800  88,500 -10,700 

612 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

3 

 141 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 مجلس الخدمة المدنية

 وظيفة عامة

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 4,000- 20,000  16,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7رقم   مجموع الفقرة    16,000  20,000 -4,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 11,000  5,000  16,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     16,000  5,000  11,000 

228مجموع البند  رقم     32,000  25,000  7,000 

141مجموع الوظيفة رقم     109,800  113,500 -3,700 

3مجموع الفصل رقم     109,800  113,500 -3,700 

613 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

4 

 142 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 التفتيش المركزي

إدارية مراقبة  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 7,000  15,000  22,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     22,000  15,000  7,000 

 تجهيزات فنية 2

 1,800  13,500  15,300  تجهيزات فنية متخصصة 1

2مجموع الفقرة  رقم     15,300  13,500  1,800 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 22,000  52,500  74,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     74,500  52,500  22,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 900  6,750  7,650  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     7,650  6,750  900 

226مجموع البند  رقم     119,450  87,750  31,700 

614 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

4 

 142 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 التفتيش المركزي

 مراقبة إدارية

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,600- 13,000  10,400  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     10,400  13,000 -2,600 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,800- 9,000  7,200  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     7,200  9,000 -1,800 

سائل النقلصيانة و 8  

 1,000- 5,000  4,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     21,600  27,000 -5,400 

142مجموع الوظيفة رقم     141,050  114,750  26,300 

4مجموع الفصل رقم     141,050  114,750  26,300 

615 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

5 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 دوائر االفتاء

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

ثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبيةا 1  

 2,100- 10,500  8,400  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     8,400  10,500 -2,100 

 تجهيزات فنية 2

 992- 4,959  3,967  تجهيزات فنية متخصصة 1

 366- 1,831  1,465  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     5,432  6,790 -1,358 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,550- 12,750  10,200  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,200  12,750 -2,550 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,200- 6,000  4,800  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

226رقم مجموع البند      28,832  36,040 -7,208 

616 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

5 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 دوائر االفتاء

دارة واللوازم والدعم الخاصة باألدياناإل  

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,864- 10,000  7,136  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     7,136  10,000 -2,864 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,200- 6,000  4,800  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000  2,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 3,000- 15,000  12,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     29,936  38,000 -8,064 

810مجموع الوظيفة رقم     58,768  74,040 -15,272 

5مجموع الفصل رقم     58,768  74,040 -15,272 

617 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

6 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم الشرعية السنية

 المحاكم الدينية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

بيةاثاث ومفروشات وتجهيزات مكت 1   12,000  15,000 -3,000 

1مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3قم مجموع الفقرة  ر    12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

226مجموع البند  رقم     39,000  48,750 -9,750 

618 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

6 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم الشرعية السنية

 المحاكم الدينية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,000- 15,000  12,000  صيانة ابنية ادارية 1

2موع الفقرة  رقم مج    12,000  15,000 -3,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,800- 9,000  7,200  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     7,200  9,000 -1,800 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,400- 7,000  5,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     5,600  7,000 -1,400 

228مجموع البند  رقم     24,800  31,000 -6,200 

337مجموع الوظيفة رقم     63,800  79,750 -15,950 

6مجموع الفصل رقم     63,800  79,750 -15,950 

619 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

ام   قانون ع  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

7 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس االسالمي الشيعي االعلى

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,625- 5,625  4,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,625 -1,625 

 تجهيزات فنية 2

 250- 5,250  5,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,250 -250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,625- 5,625  3,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,625 -2,625 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,250- 5,250  2,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,000  5,250 -3,250 

226مجموع البند  رقم     14,000  21,750 -7,750 

620 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ة النفقات المقدر بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

7 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس االسالمي الشيعي االعلى

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

نيةصيانة التجهيزات الف 1   4,720  7,000 -2,280 

6مجموع الفقرة  رقم     4,720  7,000 -2,280 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 7,000  5,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     5,000  7,000 -2,000 

228مجموع البند  رقم     9,720  14,000 -4,280 

810مجموع الوظيفة رقم     23,720  35,750 -12,030 

7مجموع الفصل رقم     23,720  35,750 -12,030 

621 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

8 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 االفتاء الجعفري

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 500  7,500  8,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     8,000  7,500  500 

 تجهيزات فنية 2

 750- 3,750  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     14,000  15,000 -1,000 

622 



 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

8 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 االفتاء الجعفري

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 600- 3,000  2,400  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

228مجموع البند  رقم     2,400  3,000 -600 

810مجموع الوظيفة رقم     16,400  18,000 -1,600 

8مجموع الفصل رقم     16,400  18,000 -1,600 

623 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

9 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم الشرعية الجعفرية

 المحاكم الدينية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

ث ومفروشات وتجهيزات مكتبيةاثا 1   42,500  37,500  5,000 

1مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,750- 18,750  15,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     15,000  18,750 -3,750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

226مجموع البند  رقم     78,500  82,500 -4,000 

624 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

9 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم الشرعية الجعفرية

 المحاكم الدينية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

يةصيانة ابنية ادار 1   16,000  20,000 -4,000 

2مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,400- 12,000  9,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     9,600  12,000 -2,400 

228مجموع البند  رقم     33,600  42,000 -8,400 

337مجموع الوظيفة رقم     112,100  124,500 -12,400 

9مجموع الفصل رقم     112,100  124,500 -12,400 

625 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لنفقات المقدرة ا بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

10 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

بيةاثاث ومفروشات وتجهيزات مكت 1  

 750- 2,250  1,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     1,500  2,250 -750 

 تجهيزات فنية 2

 3,000  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,000- 3,000  2,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3قرة  رقم مجموع الف    2,000  3,000 -1,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 500- 1,500  1,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,000  1,500 -500 

226مجموع البند  رقم     7,500  9,750 -2,250 

626 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

نفقات المقدرة ال بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

10 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

ة التجهيزات الفنيةصيان 1   2,000  2,000 

6مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,000- 2,000  1,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,000  2,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     3,000  4,000 -1,000 

810مجموع الوظيفة رقم     10,500  13,750 -3,250 

10مجموع الفصل رقم     10,500  13,750 -3,250 

627 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

11 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم المذهبية الدرزية

 المحاكم الدينية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 3,000  7,500  10,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,500  7,500  3,000 

 تجهيزات فنية 2

 1,200- 6,000  4,800  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,500  11,250  12,750  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,750  11,250  1,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,800- 9,000  7,200  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     7,200  9,000 -1,800 

226مجموع البند  رقم     35,250  33,750  1,500 

628 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

11 

 337 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المحاكم المذهبية الدرزية

 المحاكم الدينية

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,200- 6,000  4,800  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,200- 6,000  4,800  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

228مجموع البند  رقم     9,600  12,000 -2,400 

337مجموع الوظيفة رقم     44,850  45,750 -900 

11مجموع الفصل رقم     44,850  45,750 -900 

629 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

درة النفقات المق بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

12 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس االسالمي العلوي

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

وتجهيزات مكتبيةاثاث ومفروشات  1   2,250  2,250 

1مجموع الفقرة  رقم     2,250  2,250 

 تجهيزات فنية 2

 140- 940  800  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     800  940 -140 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 418- 2,818  2,400  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     2,400  2,818 -418 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 140- 940  800  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     800  940 -140 

226مجموع البند  رقم     6,250  6,948 -698 

630 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

12 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس االسالمي العلوي

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 400- 2,000  1,600  صيانة التجهيزات الفنية 1

6رقم   مجموع الفقرة    1,600  2,000 -400 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 400- 2,000  1,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 صيانة اخرى 9

 300- 1,500  1,200  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,200  1,500 -300 

228مجموع البند  رقم     4,400  5,500 -1,100 

810مجموع الوظيفة رقم     10,650  12,448 -1,798 

12مجموع الفصل رقم     10,650  12,448 -1,798 

631 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

13 

 142 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 الهيئة العليا للتأديب

 مراقبة إدارية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 750  11,250  12,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     12,000  11,250  750 

 تجهيزات فنية 2

ت فنية مختلفةتجهيزا 9   3,000  4,500 -1,500 

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  4,500 -1,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 750- 5,250  4,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,500  5,250 -750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5موع الفقرة  رقم مج    3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     22,500  24,750 -2,250 

632 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

13 

 142 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 الهيئة العليا للتأديب

 مراقبة إدارية

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,500- 2,000  500  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     500  2,000 -1,500 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,500- 2,000  500  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     500  2,000 -1,500 

228مجموع البند  رقم     1,000  4,000 -3,000 

142مجموع الوظيفة رقم     23,500  28,750 -5,250 

13مجموع الفصل رقم     23,500  28,750 -5,250 

633 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

قات المقدرة النف بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

14 

 122 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 ادارة االحصاء المركزي

 تخطيط واحصاء

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 11,250- 56,250  45,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 16,000  22,500  38,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3رقم مجموع الفقرة      38,500  22,500  16,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 450- 2,250  1,800  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     100,300  99,750  550 

634 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

14 

 122 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 ادارة االحصاء المركزي

طيط واحصاءتخ  

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,712- 12,000  10,288  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     10,288  12,000 -1,712 

 صيانة اخرى 9

 1,600- 8,000  6,400  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     6,400  8,000 -1,600 

228مجموع البند  رقم     16,688  20,000 -3,312 

635 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

14 

 122 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 ادارة االحصاء المركزي

خطيط واحصاءت  

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 200,000- 1,000,000  800,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     800,000  1,000,000 -200,000 

229مجموع البند  رقم     800,000  1,000,000 -200,000 

122مجموع الوظيفة رقم     916,988  1,119,750 -202,762 

14مجموع الفصل رقم     916,988  1,119,750 -202,762 

636 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

15 

 250 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

 الدفاع )غير مصنفة)

 226  تجهيزات

 تجهيزات فنية 2

 2,000  2,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,940  2,940  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     2,940  2,940 

226مجموع البند  رقم     4,940  4,940 

250مجموع الوظيفة رقم     4,940  4,940 

15مجموع الفصل رقم     4,940  4,940 

637 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

ام   قانون ع  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

16 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المديرية العامه المن الدولة

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 26,000  82,500  108,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     108,500  82,500  26,000 

 تجهيزات فنية 2

 700,000- 2,250,000  1,550,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 927,500- 1,187,500  260,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     1,810,000  3,437,500 -1,627,500 

معلوماتيةتجهيزات لل 3  

 35,000  112,500  147,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     147,500  112,500  35,000 

 تجهيزات للنقل 4

 10,000  75,000  85,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     85,000  75,000  10,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

ريدتجهيزات للتدفئة والتب 1   67,500  37,500  30,000 

5مجموع الفقرة  رقم     67,500  37,500  30,000 

 تجهيزات اخرى 9

 35,000  187,500  222,500  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     222,500  187,500  35,000 

226مجموع البند  رقم     2,441,000  3,932,500 -1,491,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

16 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المديرية العامه المن الدولة

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

قيد التنفيذانشاءات    227 

 انشاء ابنية 2

 250,000- 250,000  انشاء ابنية ادارية 1

 10,000- 50,000  40,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     40,000  300,000 -260,000 

227مجموع البند  رقم     40,000  300,000 -260,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

16 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المديرية العامه المن الدولة

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 15,000  200,000  215,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     215,000  200,000  15,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 9,000- 55,000  46,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     46,000  55,000 -9,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

علوماتيةصيانة تجهيزات للم 1   39,000  45,000 -6,000 

7مجموع الفقرة  رقم     39,000  45,000 -6,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 200,000  200,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     200,000  200,000 

 صيانة اخرى 9

 3,000- 15,000  12,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     512,000  515,000 -3,000 

360مجموع الوظيفة رقم     2,993,000  4,747,500 -1,754,500 

16مجموع الفصل رقم     2,993,000  4,747,500 -1,754,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018ام لع  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

17 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

مفروشات وتجهيزات مكتبيةاثاث و 1   3,600  4,500 -900 

1مجموع الفقرة  رقم     3,600  4,500 -900 

 تجهيزات فنية 2

 3,000  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     12,600  15,000 -2,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

رة النفقات المقد بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

17 

 810 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

 اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,000  3,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,000  3,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,000- 4,000  3,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     3,000  4,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     9,000  10,000 -1,000 

810مجموع الوظيفة رقم     21,600  25,000 -3,400 

17مجموع الفصل رقم     21,600  25,000 -3,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

18 

 160 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

 بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 3,000- 15,000  12,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات فنية 2

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 500  337,500  338,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     338,000  337,500  500 

 تجهيزات للنقل 4

 450- 2,250  1,800  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

 975- 4,875  3,900  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,900  4,875 -975 

226مجموع البند  رقم     373,700  382,125 -8,425 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

عام   قانون   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

18 

 160 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

 نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

 بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 6,000  4,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  6,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 205,000  205,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     205,000  205,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 2,000- 10,000  8,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 4,000  3,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  4,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     220,000  225,000 -5,000 

160مجموع الوظيفة رقم     593,700  607,125 -13,425 

18مجموع الفصل رقم     593,700  607,125 -13,425 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

201 

 1071 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس الجنوب   

 حماية اجتماعية

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 5,000,000  60,000,000  65,000,000  انشاءات اخرى لمجلس الجنوب 5

 ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال  

 المجلس

مليار الستكمال سراي النبطية 5منها   

9مجموع الفقرة  رقم     65,000,000  60,000,000  5,000,000 

227رقم مجموع البند      65,000,000  60,000,000  5,000,000 

1071مجموع الوظيفة رقم    65,000,000  60,000,000  5,000,000 

201مجموع الفصل رقم     65,000,000  60,000,000  5,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

عام   قانون   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

202 

 4751 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء -مجلس اإلنماء و اإلعمار   

 ادارة وتنمية المشاريع

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 100,000,000- 136,000,000  36,000,000  انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار 2

 ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ  

 بيروت

 36,000,000 

 5,000,000  170,000,000  175,000,000  انشاءات اخرى )تمويل محلي) 3

 30,000,000  350,000,000  380,000,000  انشاءات اخرى )تمويل خارجي) 4

9مجموع الفقرة  رقم     591,000,000  656,000,000 -65,000,000 

227مجموع البند  رقم     591,000,000  656,000,000 -65,000,000 

4751مجموع الوظيفة رقم    591,000,000  656,000,000 -65,000,000 

202مجموع الفصل رقم     591,000,000  656,000,000 -65,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

209 

 121 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء -المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان   

 الشؤون االقتصادية

فقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة الماديةن   229 

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 26,101,847- 82,601,847  56,500,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

ل.ل تخصص   50.000.000.000ـ منها    

 لموازنة برنامج تنمية الصادرات الزراعية

Agri plus 

سر البحري ل.ل الج 6.500.000. 000و  

 للصادرات اللبنانية

1مجموع الفقرة  رقم     56,500,000  82,601,847 -26,101,847 

229مجموع البند  رقم     56,500,000  82,601,847 -26,101,847 

121مجموع الوظيفة رقم     56,500,000  82,601,847 -26,101,847 

209مجموع الفصل رقم     56,500,000  82,601,847 -26,101,847 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

3 

211 

 1091 

 الجزء الثاني )أ)

 رئاسة مجلس الوزراء

لس الوزراءرئاسة مج -الهيئة العليا لإلغاثة   

 حماية اجتماعية غير مصنفة

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 16,087,781- 66,087,781  50,000,000  انشاءات اخرى للهيئة العليا لالغاثة 7

 ـ  مساهمة للهيئة العليا لالغاثة لمواجهة  

 الكوارث واالضرار

 50,000,000 

مليار الستكمال دفع تعويضات  30منها   

 عدوان تموز

9مجموع الفقرة  رقم     50,000,000  66,087,781 -16,087,781 

227مجموع البند  رقم     50,000,000  66,087,781 -16,087,781 

1091مجموع الوظيفة رقم    50,000,000  66,087,781 -16,087,781 

211مجموع الفصل رقم     50,000,000  66,087,781 -16,087,781 

3رقم مجموع الباب      771,898,866  876,821,181 -104,922,315 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

4 

1 

 114 

 الجزء الثاني )أ)

 المجلس الدستوري

س الدستوريالمجل  

 المجلس الدستوري

 226  تجهيزات

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,125  1,125  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,125  1,125 

226مجموع البند  رقم     1,125  1,125 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

4 

1 

 114 

 الجزء الثاني )أ)

 المجلس الدستوري

 المجلس الدستوري

 المجلس الدستوري

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 11,600- 35,000  23,400  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     23,400  35,000 -11,600 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,500  1,500  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,500  1,500 

228مجموع البند  رقم     24,900  36,500 -11,600 

114مجموع الوظيفة رقم     26,025  37,625 -11,600 

1مجموع الفصل رقم     26,025  37,625 -11,600 

4مجموع الباب  رقم     26,025  37,625 -11,600 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

1 

 330 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

لمركزيةاالدارة ا  

 العدل

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 14,100- 112,500  98,400  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     98,400  112,500 -14,100 

 تجهيزات فنية 2

 13,750- 33,750  20,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 11,250- 56,250  45,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     65,000  90,000 -25,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 75,000  75,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     75,000  75,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 7,500- 37,500  30,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     271,400  318,750 -47,350 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

ون عام   قان  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

1 

 330 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 االدارة المركزية

 العدل

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 30,000- 50,000  20,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     20,000  50,000 -30,000 

تجهيزات الفنيةصيانة ال 6  

 30,000- 50,000  20,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     20,000  50,000 -30,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 30,000- 50,000  20,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     20,000  50,000 -30,000 

 صيانة اخرى 9

خرىصيانة ا 1   5,000  8,000 -3,000 

9مجموع الفقرة  رقم     5,000  8,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     65,000  158,000 -93,000 

330مجموع الوظيفة رقم     336,400  476,750 -140,350 

1مجموع الفصل رقم     336,400  476,750 -140,350 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

2 

 335 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 المحاكم العدلية

 المحاكم االدارية والمدنية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

ات وتجهيزات مكتبيةاثاث ومفروش 1   300,000  375,000 -75,000 

1مجموع الفقرة  رقم     300,000  375,000 -75,000 

 تجهيزات فنية 2

 25,000- 75,000  50,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 71,250- 221,250  150,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     200,000  296,250 -96,250 

ت للمعلوماتيةتجهيزا 3  

 47,500- 247,500  200,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     200,000  247,500 -47,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 50,000- 150,000  100,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     100,000  150,000 -50,000 

226 مجموع البند  رقم    800,000  1,068,750 -268,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

2 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 المحاكم العدلية

اكم االدارية والمدنيةالمح  

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 15,000- 25,000  10,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     10,000  25,000 -15,000 

227مجموع البند  رقم     10,000  25,000 -15,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ببيان التبوي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

2 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 المحاكم العدلية

 المحاكم االدارية والمدنية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 200,000- 250,000  50,000  صيانة ابنية ادارية 1

2جموع الفقرة  رقم م    50,000  250,000 -200,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 25,000- 75,000  50,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     50,000  75,000 -25,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 50,000- 100,000  50,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7رة  رقم مجموع الفق    50,000  100,000 -50,000 

 صيانة اخرى 9

 15,000- 25,000  10,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     10,000  25,000 -15,000 

228مجموع البند  رقم     160,000  450,000 -290,000 

335مجموع الوظيفة رقم     970,000  1,543,750 -573,750 

2مجموع الفصل رقم     970,000  1,543,750 -573,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 مجلس شورى الدولة

ى الدولةمجلس شور  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,250- 11,250  9,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات فنية 2

 3,300- 16,500  13,200  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     13,200  16,500 -3,300 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 17,250- 86,250  69,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     69,000  86,250 -17,250 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

رىتجهيزات اخ 1   51,200  1,500  49,700 

9مجموع الفقرة  رقم     51,200  1,500  49,700 

226مجموع البند  رقم     148,400  123,000  25,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

الليراتبآالف   

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

3 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العدل

 مجلس شورى الدولة

 مجلس شورى الدولة

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 4,600- 11,000  6,400  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     6,400  11,000 -4,600 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

انة تجهيزات للمعلوماتيةصي 1   7,200  7,000  200 

7مجموع الفقرة  رقم     7,200  7,000  200 

 صيانة اخرى 9

 49,800  1,000  50,800  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     50,800  1,000  49,800 

228مجموع البند  رقم     64,400  19,000  45,400 

332مجموع الوظيفة رقم     212,800  142,000  70,800 

3مجموع الفصل رقم     212,800  142,000  70,800 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

5 

4 
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 الجزء الثاني )أ)

ة العدلوزار  

 محكمة التمييز

 المحاكم االدارية والمدنية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 4,650- 23,250  18,600  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     18,600  23,250 -4,650 

 تجهيزات فنية 2

 750- 3,750  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2لفقرة  رقم مجموع ا    3,000  3,750 -750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

226مجموع البند  رقم     42,600  53,250 -10,650 

335مجموع الوظيفة رقم     42,600  53,250 -10,650 

4مجموع الفصل رقم     42,600  53,250 -10,650 

5مجموع الباب  رقم     1,561,800  2,215,750 -653,950 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويببيان التب  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

6 

1 

 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

 االدارة المركزية

 الشؤون الخارجية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

ت مكتبيةاثاث ومفروشات وتجهيزا 1   150,000  187,500 -37,500 

1مجموع الفقرة  رقم     150,000  187,500 -37,500 

 تجهيزات فنية 2

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     15,000  18,750 -3,750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

زات للمعلوماتيةتجهي 1   180,000  225,000 -45,000 

3مجموع الفقرة  رقم     180,000  225,000 -45,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

226مجموع البند  رقم     363,000  453,750 -90,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

6 

1 

 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

 االدارة المركزية

 الشؤون الخارجية

ةصيان   228 

 صيانة االبنية 2

 30,000- 60,000  30,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     30,000  60,000 -30,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 4,000- 20,000  16,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

ةصيانة تجهيزات للمعلوماتي 7  

 350,000  100,000  450,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     450,000  100,000  350,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 12,000- 60,000  48,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     48,000  60,000 -12,000 

228مجموع البند  رقم     544,000  240,000  304,000 

130مجموع الوظيفة رقم     907,000  693,750  213,250 

1مجموع الفصل رقم     907,000  693,750  213,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

6 
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 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

 البعثات في الخارج

 الشؤون الخارجية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,500,000  1,500,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  1,500,000 

226رقم   مجموع البند    1,500,000  1,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

6 

2 

 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

في الخارج البعثات  

 الشؤون الخارجية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 500,000- 2,500,000  2,000,000  صيانة ابنية ادارية 1

 500,000- 2,500,000  2,000,000  صيانة ابنية سكنية 3

2مجموع الفقرة  رقم     4,000,000  5,000,000 -1,000,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

لمعلوماتيةصيانة تجهيزات ل 1   400,000  500,000 -100,000 

7مجموع الفقرة  رقم     400,000  500,000 -100,000 

228مجموع البند  رقم     4,400,000  5,500,000 -1,100,000 

130مجموع الوظيفة رقم     5,900,000  7,000,000 -1,100,000 

2مجموع الفصل رقم     5,900,000  7,000,000 -1,100,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

6 
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 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

 المديرية العامة للمغتربين

 الشؤون الخارجية

هيزاتتج   226 

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 26,250- 56,250  30,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     30,000  56,250 -26,250 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

للمعلوماتيةتجهيزات  3  

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,050- 5,250  4,200  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,200  5,250 -1,050 

 تجهيزات اخرى 9

 1,050- 5,250  4,200  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,200  5,250 -1,050 

226مجموع البند  رقم     59,400  93,000 -33,600 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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6 
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 130 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الخارجية و المغتربين

 المديرية العامة للمغتربين

 الشؤون الخارجية

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,000- 5,000  4,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     16,000  20,000 -4,000 

130مجموع الوظيفة رقم     75,400  113,000 -37,600 

3مجموع الفصل رقم     75,400  113,000 -37,600 

6مجموع الباب  رقم     6,882,400  7,806,750 -924,350 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ف الليراتبآال  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

1 

 310 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية االدارية المشتركة

 خدمات الشرطة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 22,370- 83,250  60,880  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 5,000  ـ  المديرية االدارية المشتركة 

 2,000  ـ  جهاز امن المطار 

 4,880  ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

 4,000  ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

 45,000  ـ  مركز اعتراض المخابرات 

1مجموع الفقرة  رقم     60,880  83,250 -22,370 

 تجهيزات فنية 2

 19,500- 97,500  78,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

اعتراض المخابراتمركز    78,000 

 25,625- 94,125  68,500  تجهيزات فنية مختلفة 9

 5,000  ـ المديرية االدارية المشتركة 

 4,000  ـ  جهاز امن المطار 

 6,000  ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

 8,500  ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

 45,000  ـ  مركز اعتراض المخابرات 

2قرة  رقم مجموع الف    146,500  191,625 -45,125 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 24,750- 136,500  111,750  تجهيزات للمعلوماتية 1

 2,250  ـ المديرية االدارية المشتركة 

 2,000  ـ  جهاز امن المطار 

 8,500  ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

 9,000  مجلس االمن الداخلي المركزي

المخابراتمركز اعتراض    90,000 

3مجموع الفقرة  رقم     111,750  136,500 -24,750 

 تجهيزات للنقل 4

 750- 2,250  1,500  تجهيزات للنقل 1

 1,500  ـ  المديرية االدارية المشتركة 

4مجموع الفقرة  رقم     1,500  2,250 -750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 2,875- 10,875  8,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 310 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

ةالمديرية االدارية المشترك  

 خدمات الشرطة

 1,500  المديرية االدارية المشتركة

 2,000  مجلس االمن الداخلي المركزي

 4,500  مركز اعتراض المخابرات

5مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,875 -2,875 

 تجهيزات اخرى 9

 2,150- 14,250  12,100  تجهيزات اخرى 1

 3,000  المديرية االدارية المشتركة

اخلي المركزيمجلس االمن الد   3,100 

 6,000  مركز اعتراض المخابرات

9مجموع الفقرة  رقم     12,100  14,250 -2,150 

226مجموع البند  رقم     340,730  438,750 -98,020 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

فرق في ال    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 310 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية االدارية المشتركة

 خدمات الشرطة

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 144,000- 150,000  6,000  صيانة ابنية ادارية 1

 6,000  ـ  المديرية االدارية المشتركة 

2وع الفقرة  رقم مجم    6,000  150,000 -144,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 79,900- 400,500  320,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

 9,000  ـ المديرية االدارية المشتركة 

 2,000  ـ  جهاز امن المطار 

 2,400  ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

زيـ  مجلس االمن الداخلي المرك    28,000 

 279,200  ـ  مركز اعتراض المخابرات 

7مجموع الفقرة  رقم     320,600  400,500 -79,900 

 صيانة اخرى 9

 23,000  23,000  صيانة اخرى 1

 23,000  مركز اعتراض المخابرات

9مجموع الفقرة  رقم     23,000  23,000 

228مجموع البند  رقم     349,600  550,500 -200,900 

310ع الوظيفة رقم مجمو    690,330  989,250 -298,920 

1مجموع الفصل رقم     690,330  989,250 -298,920 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 360 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 الدوائر االدارية )المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,750  5,250  7,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1رة  رقم مجموع الفق    7,000  5,250  1,750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,700- 7,500  5,800  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,800  7,500 -1,700 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,450- 3,750  2,300  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,300  3,750 -1,450 

 تجهيزات اخرى 9

 950- 2,250  1,300  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,300  2,250 -950 

226مجموع البند  رقم     16,400  18,750 -2,350 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

2 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 الدوائر االدارية )المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,000- 10,000  7,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     7,000  10,000 -3,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,000- 3,000  2,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,000  3,000 -1,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 4,600- 30,000  25,400  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7رقم   مجموع الفقرة    25,400  30,000 -4,600 

228مجموع البند  رقم     34,400  43,000 -8,600 

360مجموع الوظيفة رقم     50,800  61,750 -10,950 

2مجموع الفصل رقم     50,800  61,750 -10,950 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 312 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 تشغيل خدمات الشرطة

 222  ابنية

 ابنية متخصصة 2

 800,000- 1,000,000  200,000  ابنية متخصصة 1

2رة  رقم مجموع الفق    200,000  1,000,000 -800,000 

222مجموع البند  رقم     200,000  1,000,000 -800,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 312 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 تشغيل خدمات الشرطة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 31,250  562,500  593,750  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     593,750  562,500  31,250 

فنيةتجهيزات  2  

 3,000,000- 30,000,000  27,000,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 150,000- 262,500  112,500  تجهيزات فنية يدوية 2

 225,000- 2,250,000  2,025,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     29,137,500  32,512,500 -3,375,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

وماتيةتجهيزات للمعل 1   7,500,000  9,000,000 -1,500,000 

3مجموع الفقرة  رقم     7,500,000  9,000,000 -1,500,000 

 تجهيزات للنقل 4

 1,675,000- 6,750,000  5,075,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     5,075,000  6,750,000 -1,675,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

ة والتبريدتجهيزات للتدفئ 1   202,500  225,000 -22,500 

5مجموع الفقرة  رقم     202,500  225,000 -22,500 

 تجهيزات اخرى 9

 15,000- 150,000  135,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     135,000  150,000 -15,000 

226مجموع البند  رقم     42,643,750  49,200,000 -6,556,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 312 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 تشغيل خدمات الشرطة

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 3,000,000- 8,000,000  5,000,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  8,000,000 -3,000,000 

 انشاء طرق 3

 2,000- 10,000  8,000  انشاء طرق اخرى 9

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

ةانشاءات مائي 4  

 8,000- 40,000  32,000  انشاءات مياه الشفة 1

 5,000- 25,000  20,000  انشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     52,000  65,000 -13,000 

 انشاءات كهربائية 5

 5,000- 25,000  20,000  انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع 4

5مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

227مجموع البند  رقم     5,080,000  8,100,000 -3,020,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 312 

 الجزء الثاني )أ)

ة الداخلية و البلدياتوزار  

 قوى األمن الداخلي و السجون

 تشغيل خدمات الشرطة

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,500,000  2,500,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     2,500,000  2,500,000 

 صيانة الطرق 3

 2,000- 10,000  8,000  صيانة طرق اخرى 9

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة االنشاءات المائية 4

 50,000- 120,000  70,000  صيانة النشاءات مياه الشفة 1

 50,000- 120,000  70,000  صيانة النشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     140,000  240,000 -100,000 

 صيانة االنشاءات الكهربائية 5

كهربائية لخطوط التوزيعصيانة االنشاءات ال 4   4,000  5,000 -1,000 

5مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 500,000- 2,500,000  2,000,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,000,000  2,500,000 -500,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

جهيزات للمعلوماتيةصيانة ت 1   960,000  1,200,000 -240,000 

7مجموع الفقرة  رقم     960,000  1,200,000 -240,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 1,600,000- 8,000,000  6,400,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     6,400,000  8,000,000 -1,600,000 

 صيانة اخرى 9

 40,000- 100,000  60,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     60,000  100,000 -40,000 

228مجموع البند  رقم     12,072,000  14,555,000 -2,483,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

اتالنفق   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 312 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 تشغيل خدمات الشرطة

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 100,000- 500,000  400,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1مجموع الفقرة  رقم     400,000  500,000 -100,000 

229مجموع البند  رقم     400,000  500,000 -100,000 

312مجموع الوظيفة رقم     60,395,750  73,355,000 -12,959,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

المقدرة  النفقات بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 341 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 ادارة تأديبية

 226  تجهيزات

 تجهيزات فنية 2

 975,000  1,875,000  2,850,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 37,500- 187,500  150,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000,000  2,062,500  937,500 

 تجهيزات اخرى 9

 7,500- 37,500  30,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

226مجموع البند  رقم     3,030,000  2,100,000  930,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 341 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

ة تأديبيةادار  

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 1,500,000- 3,000,000  1,500,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  3,000,000 -1,500,000 

227مجموع البند  رقم     1,500,000  3,000,000 -1,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

3 

 341 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 قوى األمن الداخلي و السجون

 ادارة تأديبية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

خصصةصيانة ابنية مت 2   2,000,000  2,500,000 -500,000 

2مجموع الفقرة  رقم     2,000,000  2,500,000 -500,000 

 صيانة االنشاءات المائية 4

 10,000- 50,000  40,000  صيانة النشاءات مياه الشفة 1

 12,000- 60,000  48,000  صيانة النشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     88,000  110,000 -22,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 50,000  25,000  75,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     75,000  25,000  50,000 

 صيانة اخرى 9

 10,000- 50,000  40,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

228مجموع البند  رقم     2,203,000  2,685,000 -482,000 

341مجموع الوظيفة رقم     6,733,000  7,785,000 -1,052,000 

3مجموع الفصل رقم     67,128,750  81,140,000 -14,011,250 

677 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

لفرق في ا    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 360 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 األمن العام

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 12,500- 187,500  175,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1وع الفقرة  رقم مجم    175,000  187,500 -12,500 

 تجهيزات فنية 2

 14,000,000- 15,000,000  1,000,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 7,500- 187,500  180,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     1,180,000  15,187,500 -14,007,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

ماتيةتجهيزات للمعلو 1   900,000  10,000,000 -9,100,000 

3مجموع الفقرة  رقم     900,000  10,000,000 -9,100,000 

 تجهيزات للنقل 4

 270,000- 270,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     270,000 -270,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 10,000- 60,000  50,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     50,000  60,000 -10,000 

 تجهيزات اخرى 9

 15,000  15,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

226مجموع البند  رقم     2,320,000  25,720,000 -23,400,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يببيان التبو  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

4 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 األمن العام

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

صصةانشاء ابنية متخ 2   1,500,000 -1,500,000 

2مجموع الفقرة  رقم     1,500,000 -1,500,000 

227مجموع البند  رقم     1,500,000 -1,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

اتبآالف اللير  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

4 

 360 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 األمن العام

 التنظيم واألمن العام )غير المصنفة)

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 100,000- 400,000  300,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     300,000  400,000 -100,000 

يزات الفنيةصيانة التجه 6  

 550,000  550,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     550,000  550,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 100,000  900,000  1,000,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  900,000  100,000 

 صيانة وسائل النقل 8

وسائل النقل صيانة 1   1,300,000  1,400,000 -100,000 

8مجموع الفقرة  رقم     1,300,000  1,400,000 -100,000 

 صيانة اخرى 9

 40,000  40,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     40,000  40,000 

228مجموع البند  رقم     3,190,000  3,290,000 -100,000 

360مجموع الوظيفة رقم     5,510,000  30,510,000 -25,000,000 

4مجموع الفصل رقم     5,510,000  30,510,000 -25,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 172 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية العامة لألحوال الشخصية

 األحوال الشخصية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 8,000  60,000  68,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     68,000  60,000  8,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,500- 18,750  16,250  تجهيزات فنية متخصصة 1

 5,500- 33,750  28,250  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     44,500  52,500 -8,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,050- 5,250  4,200  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,200  5,250 -1,050 

ئة والتبريدتجهيزات للتدف 5  

 1,500  11,250  12,750  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,750  11,250  1,500 

226مجموع البند  رقم     129,450  129,000  450 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 
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 172 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية العامة لألحوال الشخصية

 األحوال الشخصية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,000- 15,000  12,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 260,000  1,200,000  1,460,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,460,000  1,200,000  260,000 

228مجموع البند  رقم     1,472,000  1,215,000  257,000 

172مجموع الوظيفة رقم     1,601,450  1,344,000  257,450 

5مجموع الفصل رقم     1,601,450  1,344,000  257,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

7 

 116 

( )أ الجزء الثاني  

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 450- 2,250  1,800  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

 تجهيزات فنية 2

ة متخصصةتجهيزات فني 1   1,800  2,250 -450 

 450- 2,250  1,800  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,600  4,500 -900 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 450- 2,250  1,800  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

والتبريد تجهيزات للتدفئة 1   3,000  3,750 -750 

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات اخرى 9

 450- 2,250  1,800  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

226مجموع البند  رقم     12,000  15,000 -3,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

7 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

انة ابنية اداريةصي 1   2,400  3,000 -600 

2مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 600- 3,000  2,400  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,000- 5,000  4,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 200- 1,000  800  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

 صيانة اخرى 9

 100- 500  400  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     400  500 -100 

228مجموع البند  رقم     10,000  12,500 -2,500 

116مجموع الوظيفة رقم     22,000  27,500 -5,500 

7مجموع الفصل رقم     22,000  27,500 -5,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

8 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة بيروت

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 250  2,250  2,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     2,500  2,250  250 

 تجهيزات فنية 2

فنية مختلفةتجهيزات  9   2,500  2,990 -490 

2مجموع الفقرة  رقم     2,500  2,990 -490 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 110- 1,500  1,390  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,390  1,500 -110 

226مجموع البند  رقم     6,390  6,740 -350 
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 الجزء

 الباب

فصلال  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

8 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة بيروت

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

هيزات للمعلوماتيةصيانة تج 1   800  1,000 -200 

7مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

228مجموع البند  رقم     800  1,000 -200 

116مجموع الوظيفة رقم     7,190  7,740 -550 

8مجموع الفصل رقم     7,190  7,740 -550 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ببيان التبوي  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

9 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة جبل لبنان

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

ت مكتبيةاثاث ومفروشات وتجهيزا 1   8,800  8,250  550 

1مجموع الفقرة  رقم     8,800  8,250  550 

 تجهيزات فنية 2

 787- 3,937  3,150  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,150  3,937 -787 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,125- 5,625  4,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,500  5,625 -1,125 

226مجموع البند  رقم     19,450  21,562 -2,112 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

9 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة جبل لبنان

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 8,000- 8,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     8,000 -8,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 200- 1,000  800  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 600- 3,000  2,400  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

228مجموع البند  رقم     3,200  12,000 -8,800 

116مجموع الوظيفة رقم     22,650  33,562 -10,912 

9مجموع الفصل رقم     22,650  33,562 -10,912 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

تبآالف الليرا  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

10 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة الشمال

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,250- 11,250  9,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

ت فنيةتجهيزا 2  

 1,350- 6,750  5,400  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     5,400  6,750 -1,350 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,200- 6,000  4,800  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 600  4,500  5,100  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     5,100  4,500  600 

226مجموع البند  رقم     24,300  28,500 -4,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

10 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة الشمال

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,200- 6,000  4,800  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

228مجموع البند  رقم     4,800  6,000 -1,200 

116مجموع الوظيفة رقم     29,100  34,500 -5,400 

10مجموع الفصل رقم     29,100  34,500 -5,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

11 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة البقاع

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,500- 7,500  6,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

يةتجهيزات فن 2  

 450- 2,250  1,800  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 600- 3,000  2,400  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 600- 3,000  2,400  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 تجهيزات اخرى 9

 300- 1,500  1,200  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,200  1,500 -300 

226مجموع البند  رقم     13,800  17,250 -3,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

قدرة النفقات الم بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

11 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة البقاع

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 400- 2,000  1,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

228مجموع البند  رقم     1,600  2,000 -400 

116مجموع الوظيفة رقم     15,400  19,250 -3,850 

11مجموع الفصل رقم     15,400  19,250 -3,850 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

  النفقات المقدرة بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

12 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة الجنوب

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,250- 11,250  9,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات فنية 2

 750- 3,750  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 7,500  7,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     7,500  7,500 

للتدفئة والتبريد تجهيزات 5  

 2,850- 6,750  3,900  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,900  6,750 -2,850 

226مجموع البند  رقم     23,400  29,250 -5,850 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

12 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة الجنوب

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,000- 10,000  8,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 3,000  3,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

228مجموع البند  رقم     11,000  13,000 -2,000 

116مجموع الوظيفة رقم     34,400  42,250 -7,850 

12مجموع الفصل رقم     34,400  42,250 -7,850 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

13 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة النبطية

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,500- 7,500  6,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات فنية 2

 3,000  3,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

ماتيةتجهيزات للمعلو 1   4,200  5,250 -1,050 

3مجموع الفقرة  رقم     4,200  5,250 -1,050 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 825- 4,125  3,300  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,300  4,125 -825 

226مجموع البند  رقم     16,500  19,875 -3,375 
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جزءال  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

13 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة النبطية

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

ةصيانة التجهيزات الفني 6  

 2,000  2,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000  2,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

228مجموع البند  رقم     4,000  4,000 

116مجموع الوظيفة رقم     20,500  19,875  625 

13مجموع الفصل رقم     20,500  19,875  625 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

14 
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 الجزء الثاني )أ)

بلدياتوزارة الداخلية و ال  

 محافظة بعلبك الهرمل

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 9,000  9,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     9,000  9,000 

 تجهيزات فنية 2

 1,875  1,875  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     1,875  1,875 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 5,000  5,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,000  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 تجهيزات اخرى 9

 4,500  4,500  تجهيزات اخرى 1

9فقرة  رقم مجموع ال    4,500  4,500 

226مجموع البند  رقم     23,375  23,375 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

14 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

زارة الداخلية و البلدياتو  

 محافظة بعلبك الهرمل

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000  2,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     2,000  2,000 

228مجموع البند  رقم     2,000  2,000 

116مجموع الوظيفة رقم     25,375  25,375 

14مجموع الفصل رقم     25,375  25,375 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

15 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

ظة عكارمحاف  

 إدارة شؤون المناطق

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 7,500  7,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     7,500  7,500 

 تجهيزات فنية 2

 9,000  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  9,000 

اتيةتجهيزات للمعلوم 3  

 2,500  7,500  10,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,000  7,500  2,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750  2,250  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  2,250  750 

226مجموع البند  رقم     29,500  26,250  3,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

7 

15 

 116 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الداخلية و البلديات

 محافظة عكار

 إدارة شؤون المناطق

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 5,000  5,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     5,000  5,000 

228مجموع البند  رقم     5,000  5,000 

116مجموع الوظيفة رقم     34,500  31,250  3,250 

15مجموع الفصل رقم     34,500  31,250  3,250 

7مجموع الباب  رقم     75,192,445  114,286,302 -39,093,857 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

2 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

العامةمديرية الماليه   

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 50,000  375,000  425,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     425,000  375,000  50,000 

 تجهيزات فنية 2

 562,500  562,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

مختلفة تجهيزات فنية 9   337,500  337,500 

2مجموع الفقرة  رقم     900,000  900,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 10,500,000  10,500,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     10,500,000  10,500,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 18,750- 93,750  75,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     75,000  93,750 -18,750 

 تجهيزات اخرى 9

 8,250- 41,250  33,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     33,000  41,250 -8,250 

226مجموع البند  رقم     11,933,000  11,910,000  23,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

تبويببيان ال  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

2 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 مديرية الماليه العامة

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 200,000- 1,000,000  800,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     800,000  1,000,000 -200,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,500,000  1,500,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  1,500,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000,000  2,000,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     2,000,000  2,000,000 

228مجموع البند  رقم     4,300,000  4,500,000 -200,000 

123مجموع الوظيفة رقم     16,233,000  16,410,000 -177,000 

2مجموع الفصل رقم     16,233,000  16,410,000 -177,000 
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 الجزء

 الباب

فصلال  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

3 

 125 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 ادارة الجمارك

 الشؤون الجمركية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

جهيزات مكتبيةاثاث ومفروشات وت 1   80,000  75,000  5,000 

1مجموع الفقرة  رقم     80,000  75,000  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 100,000  300,000  400,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 37,500  112,500  150,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     550,000  412,500  137,500 

وماتيةتجهيزات للمعل 3  

 136,000  2,250,000  2,386,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     2,386,000  2,250,000  136,000 

 تجهيزات للنقل 4

 62,500  937,500  1,000,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  937,500  62,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

ت للتدفئة والتبريدتجهيزا 1   70,000  52,500  17,500 

5مجموع الفقرة  رقم     70,000  52,500  17,500 

 تجهيزات اخرى 9

 3,750  56,250  60,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     60,000  56,250  3,750 

226مجموع البند  رقم     4,146,000  3,783,750  362,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

3 

 125 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 ادارة الجمارك

 الشؤون الجمركية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 66,000- 330,000  264,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     264,000  330,000 -66,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 20,000- 100,000  80,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

ات للمعلوماتيةصيانة تجهيز 1   1,040,000  1,200,000 -160,000 

7مجموع الفقرة  رقم     1,040,000  1,200,000 -160,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 46,000- 230,000  184,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     184,000  230,000 -46,000 

 صيانة اخرى 9

 100,000  1,500,000  1,600,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,600,000  1,500,000  100,000 

228مجموع البند  رقم     3,168,000  3,360,000 -192,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

3 

 125 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 ادارة الجمارك

 الشؤون الجمركية

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 24,000  24,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1 مجموع الفقرة  رقم    24,000  24,000 

229مجموع البند  رقم     24,000  24,000 

125مجموع الوظيفة رقم     7,338,000  7,143,750  194,250 

3مجموع الفصل رقم     7,338,000  7,143,750  194,250 

705 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

نون عام   قا  

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

4 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 المديرية العامة للشوؤن العقارية

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 525,000- 2,625,000  2,100,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     2,100,000  2,625,000 -525,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,000,000  112,500  2,112,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 2,005,000  37,500  2,042,500  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     4,155,000  150,000  4,005,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000,000  3,750,000  6,750,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     6,750,000  3,750,000  3,000,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,000  7,500  8,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     8,500  7,500  1,000 

اخرى تجهيزات 9  

 985,000  75,000  1,060,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,060,000  75,000  985,000 

226مجموع البند  رقم     14,073,500  6,607,500  7,466,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

4 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 المديرية العامة للشوؤن العقارية

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 60,000- 300,000  240,000  صيانة ابنية ادارية 1

2 مجموع الفقرة  رقم    240,000  300,000 -60,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 20,000- 100,000  80,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 45,000- 225,000  180,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     180,000  225,000 -45,000 

 صيانة اخرى 9

 10,000- 50,000  40,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

228مجموع البند  رقم     540,000  675,000 -135,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018م لعا  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

8 

4 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المالية

 المديرية العامة للشوؤن العقارية

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 1,000,000  1,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نهائية وكشف  
 

1مجموع الفقرة  رقم   على امالك الدولة الخاصة   1,000,000  1,000,000 

229مجموع البند  رقم     1,000,000  1,000,000 

123مجموع الوظيفة رقم     15,613,500  8,282,500  7,331,000 

4مجموع الفصل رقم     15,613,500  8,282,500  7,331,000 

8مجموع الباب  رقم     39,184,500  31,836,250  7,348,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

فقاتالن   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

1 

 450 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية االدارية المشتركة

 النقل

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,000  15,000  16,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     16,000  15,000  1,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750- 3,750  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     43,000  48,750 -5,750 
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 الجزء

بالبا  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

1 

 450 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية االدارية المشتركة

 النقل

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

ة التجهيزات الفنيةصيان 1   4,000  5,000 -1,000 

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9الفقرة  رقم  مجموع    4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     16,000  20,000 -4,000 

450مجموع الوظيفة رقم     59,000  68,750 -9,750 

1مجموع الفصل رقم     59,000  68,750 -9,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

 221  اراضي

 اراضي 1

 25,000- 125,000  100,000  اراضي 1

فيها احكام اإلستمالك البدائية واإلستئنافيةبما    

1مجموع الفقرة  رقم     100,000  125,000 -25,000 

221مجموع البند  رقم     100,000  125,000 -25,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

 223  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات

سيةاستمالكات النشاء واشغال  طرق رئي 2  

 1,500,000- 3,000,000  1,500,000  استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية 1

 (مصنفة)

2مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  3,000,000 -1,500,000 

223مجموع البند  رقم     1,500,000  3,000,000 -1,500,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

 226  تجهيزات

ت مكتبيةاثاث ومفروشات وتجهيزا 1  

 75,000- 375,000  300,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     300,000  375,000 -75,000 

 تجهيزات فنية 2

 187,500- 937,500  750,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية يدوية 2

 1,500  11,250  12,750  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     774,750  963,750 -189,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 22,500- 112,500  90,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     90,000  112,500 -22,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 11,250- 56,250  45,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

226مجموع البند  رقم     1,209,750  1,507,500 -297,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 13,300,000  13,300,000  انشاء ابنية ادارية 1

 5,000,000  5,000,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2جموع الفقرة  رقم م    18,300,000  18,300,000 

227مجموع البند  رقم     18,300,000  18,300,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,000,000- 15,000,000  12,000,000  صيانة ابنية ادارية 1

 50,000- 250,000  200,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2لفقرة  رقم مجموع ا    12,200,000  15,250,000 -3,050,000 

 صيانة الطرق 3

 2,500,000- 25,000,000  22,500,000  صيانة طرق دولية 1

 7,000,000- 70,000,000  63,000,000  صيانة طرق رئيسية 2

 2,800,000- 28,000,000  25,200,000  صيانة طرق ثانوية 3

 8,000,000- 80,000,000  72,000,000  صيانة طرق داخلية 4

 7,500,000- 75,000,000  67,500,000  صيانة طرق اخرى 9

 ـ  محلية  

3مجموع الفقرة  رقم     250,200,000  278,000,000 -27,800,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 90,000- 450,000  360,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     360,000  450,000 -90,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 15,000- 75,000  60,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     60,000  75,000 -15,000 

228مجموع البند  رقم     262,820,000  293,775,000 -30,955,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يان التبويبب  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 

2 

 4512 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

 أشغال الطرق

الثابتة الماديةنفقات اخرى تتعلق باالصول    229 

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 2,000,000  2,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

 20,000- 100,000  80,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     2,080,000  2,100,000 -20,000 

229مجموع البند  رقم     2,080,000  2,100,000 -20,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    286,009,750  318,807,500 -32,797,750 

2مجموع الفصل رقم     286,009,750  318,807,500 -32,797,750 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 
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 661 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للتنظيم المدني

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,500- 18,750  16,250  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     16,250  18,750 -2,500 

 تجهيزات فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 750- 3,750  3,000  تجهيزات فنية يدوية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     27,000  33,750 -6,750 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,000  15,000  17,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     17,000  15,000  2,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

ىتجهيزات اخر 1   3,000  3,750 -750 

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     69,250  78,750 -9,500 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 
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 661 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للتنظيم المدني

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,000- 10,000  8,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

لتجهيزات الفنيةصيانة ا 6  

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة وسائل النقل 8

سائل النقلصيانة و 1   4,800  6,000 -1,200 

8مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     32,800  41,000 -8,200 
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 الباب

 الفصل

ظيفةالو  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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 661 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للتنظيم المدني

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

صول الثابتة الماديةنفقات اخرى تتعلق باال   229 

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 1,000,000  1,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  1,000,000 

229مجموع البند  رقم     1,000,000  1,000,000 

661مجموع الوظيفة رقم     1,102,050  1,119,750 -17,700 

3مجموع الفصل رقم     1,102,050  1,119,750 -17,700 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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 4541 

 الجزء الثاني )أ)

شغال العامة والنقلوزارة األ  

 المديرية العامة للطيران المدني

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,000  15,000  17,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     17,000  15,000  2,000 

 تجهيزات فنية 2

فنية متخصصةتجهيزات  1   2,000,000  1,500,000  500,000 

 100,000  300,000  400,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     2,400,000  1,800,000  600,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 6,250  93,750  100,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     100,000  93,750  6,250 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 7,500  7,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     7,500  7,500 

 تجهيزات اخرى 9

 23,500  63,750  87,250  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     87,250  63,750  23,500 

226مجموع البند  رقم     2,611,750  1,980,000  631,750 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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9 
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 4541 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطيران المدني

العامة المتعلقة بالنقل الجوي الشؤون  

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 5,000- 50,000  45,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     45,000  50,000 -5,000 

 صيانة الطرق 3

 500- 5,000  4,500  صيانة طرق داخلية 4

3مجموع الفقرة  رقم     4,500  5,000 -500 

لفنيةصيانة التجهيزات ا 6  

 170,000- 1,700,000  1,530,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,530,000  1,700,000 -170,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 5,000- 50,000  45,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     45,000  50,000 -5,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 4,000- 40,000  36,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     36,000  40,000 -4,000 

 صيانة اخرى 9

 32,500- 75,000  42,500  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     42,500  75,000 -32,500 

228مجموع البند  رقم     1,703,000  1,920,000 -217,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 
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 4541 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطيران المدني

مة المتعلقة بالنقل الجويالشؤون العا  

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 250,000  250,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات 1

1مجموع الفقرة  رقم     250,000  250,000 

229مجموع البند  رقم     250,000  250,000 

4541م مجموع الوظيفة رق   4,564,750  4,150,000  414,750 

4مجموع الفصل رقم     4,564,750  4,150,000  414,750 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

9 
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 4521 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للنقل البري و البحري

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 7,500- 37,500  30,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

 تجهيزات فنية 2

 15,000- 75,000  60,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 450- 2,250  1,800  تجهيزات فنية يدوية 2

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     67,800  84,750 -16,950 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 30,000- 150,000  120,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

 37,500- 187,500  150,000  تجهيزات اخرى 1

الشعبية بما فيها المسابح ) ) 

9مجموع الفقرة  رقم     150,000  187,500 -37,500 

226مجموع البند  رقم     373,800  467,250 -93,450 
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 الباب
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 النفقات المقدرة  بيان التبويب
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 بآالف الليرات
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 4521 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للنقل البري و البحري

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اراضي 1

 20,900,000  1,500,000  22,400,000  انشاءات اراضي 1

 :منها

ال مرفأ عدلونـ   النجاز اشغ    10,000,000 

 10,000,000  ـ  الستكمال مرفأ صيدا 

1مجموع الفقرة  رقم     22,400,000  1,500,000  20,900,000 

 انشاءات اخرى 9

 25,000- 125,000  100,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     100,000  125,000 -25,000 

227مجموع البند  رقم     22,500,000  1,625,000  20,875,000 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  
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 4521 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

ة للنقل البري و البحريالمديرية العام  

 الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

 228  صيانة

 صيانة االراضي 1

 32,000- 160,000  128,000  صيانة االراضي 1

1مجموع الفقرة  رقم     128,000  160,000 -32,000 

 صيانة االبنية 2

 2,000- 10,000  8,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 6,000- 30,000  24,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 6,000- 30,000  24,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 2,000- 10,000  8,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 3,000- 15,000  12,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     204,000  255,000 -51,000 
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 4521 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للنقل البري و البحري

ؤون العامة المتعلقة بالنقل البحريالش  

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 3,000- 15,000  12,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات 1

 30,000- 150,000  120,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

استشارات ومراقبة مختلفةنفقات دروس و 9   800,000  1,000,000 -200,000 

1مجموع الفقرة  رقم     932,000  1,165,000 -233,000 

229مجموع البند  رقم     932,000  1,165,000 -233,000 

4521مجموع الوظيفة رقم    24,009,800  3,512,250  20,497,550 

5مجموع الفصل رقم     24,009,800  3,512,250  20,497,550 

9مجموع الباب  رقم     315,745,350  327,658,250 -11,912,900 
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 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب
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 210 

( ي )أالجزء الثان  

 وزارة الدفاع الوطني

 االدارة المركزية والغرفة العسكرية

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 3,300- 16,500  13,200  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     13,200  16,500 -3,300 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

ماتيةتجهيزات للمعلو 1   13,800  17,250 -3,450 

3مجموع الفقرة  رقم     13,800  17,250 -3,450 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     30,000  37,500 -7,500 
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 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 
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 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 االدارة المركزية والغرفة العسكرية

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

ة تجهيزات للمعلوماتيةصيان 1   12,000  15,000 -3,000 

7مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 10,000- 50,000  40,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

 صيانة اخرى 9

 1,200- 6,000  4,800  صيانة اخرى 1

9رة  رقم مجموع الفق    4,800  6,000 -1,200 

228مجموع البند  رقم     56,800  71,000 -14,200 

210مجموع الوظيفة رقم     86,800  108,500 -21,700 

1مجموع الفصل رقم     86,800  108,500 -21,700 
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 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب
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 قانون عام   

2017 

 الفرق في   
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 بآالف الليرات
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 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 الجيش

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 45,000  450,000  495,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1لفقرة  رقم مجموع ا    495,000  450,000  45,000 

 تجهيزات فنية 2

 10,196,150- 35,600,000  25,403,850  تجهيزات فنية متخصصة 1

 610,000- 2,400,000  1,790,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     27,193,850  38,000,000 -10,806,150 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

معلوماتيةتجهيزات لل 1   1,480,000  2,000,000 -520,000 

3مجموع الفقرة  رقم     1,480,000  2,000,000 -520,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 225,000  225,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     225,000  225,000 

 تجهيزات اخرى 9

 271,250  468,750  740,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     740,000  468,750  271,250 

226مجموع البند  رقم     30,133,850  40,918,750 -10,784,900 
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  النفقات

يراتبآالف الل  
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 :  

 :  
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2 

10 
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 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 الجيش

 الدفاع العسكري

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 22,500,000  22,500,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     22,500,000  22,500,000 

 انشاء طرق 3

 2,000,000  2,000,000  انشاء طرق اخرى 9

3مجموع الفقرة  رقم     2,000,000  2,000,000 

 انشاءات مائية 4

 1,000,000  1,000,000  انشاءات مياه الشفة 1

4مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  1,000,000 

 انشاءات كهربائية 5

 150,000  150,000  انشاءات كهربائية لمحطات التحويل 2

5 مجموع الفقرة  رقم    150,000  150,000 

227مجموع البند  رقم     25,650,000  25,650,000 
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 210 

( أالجزء الثاني )  

 وزارة الدفاع الوطني

 الجيش

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 5,000- 6,000,000  5,995,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     5,995,000  6,000,000 -5,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 850,000  848,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6رة  رقم مجموع الفق    848,000  850,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 3,000- 300,000  297,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     297,000  300,000 -3,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 18,000,000  18,000,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     18,000,000  18,000,000 

 صيانة اخرى 9

 20,000  20,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

228مجموع البند  رقم     25,160,000  25,170,000 -10,000 

731 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

عام   قانون   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

2 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 الجيش

 الدفاع العسكري

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 140,000  140,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     140,000  140,000 

229مجموع البند  رقم     140,000  140,000 

210مجموع الوظيفة رقم     81,083,850  91,878,750 -10,794,900 

2مجموع الفصل رقم     81,083,850  91,878,750 -10,794,900 

732 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

3 

 336 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 المحاكم العسكرية

 المحاكم الخاصة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

زات مكتبيةاثاث ومفروشات وتجهي 1   10,200  9,000  1,200 

1مجموع الفقرة  رقم     10,200  9,000  1,200 

 تجهيزات فنية 2

 200  1,500  1,700  تجهيزات فنية متخصصة 1

2مجموع الفقرة  رقم     1,700  1,500  200 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 4,200  9,000  13,200  تجهيزات للمعلوماتية 1

3 مجموع الفقرة  رقم    13,200  9,000  4,200 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,744  1,880  5,624  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     5,624  1,880  3,744 

 تجهيزات اخرى 9

 20,000  20,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

226مجموع البند  رقم     50,724  21,380  29,344 

733 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

3 

 336 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 المحاكم العسكرية

صةالمحاكم الخا  

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,800  6,000  8,800  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     8,800  6,000  2,800 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 200  4,000  4,200  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,200  4,000  200 

 صيانة وسائل النقل 8

وسائل النقل صيانة 1   3,400  3,000  400 

8مجموع الفقرة  رقم     3,400  3,000  400 

228مجموع البند  رقم     16,400  13,000  3,400 

336مجموع الوظيفة رقم     67,124  34,380  32,744 

3مجموع الفصل رقم     67,124  34,380  32,744 

734 



 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

4 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 المديرية العامة لالدارة

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

روشات وتجهيزات مكتبيةاثاث ومف 1   10,750  11,250 -500 

1مجموع الفقرة  رقم     10,750  11,250 -500 

 تجهيزات فنية 2

 1,500- 26,250  24,750  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     24,750  26,250 -1,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 500- 71,250  70,750  تجهيزات للمعلوماتية 1

3جموع الفقرة  رقم م    70,750  71,250 -500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 2,300- 20,250  17,950  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     17,950  20,250 -2,300 

 تجهيزات اخرى 9

 1,500- 11,250  9,750  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     9,750  11,250 -1,500 

226مجموع البند  رقم     133,950  140,250 -6,300 

735 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

4 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

يوزارة الدفاع الوطن  

 المديرية العامة لالدارة

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 20,000- 100,000  80,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 5,600- 28,000  22,400  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     22,400  28,000 -5,600 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 7,400- 37,000  29,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     29,600  37,000 -7,400 

 صيانة وسائل النقل 8

 34,000- 170,000  136,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     136,000  170,000 -34,000 

228مجموع البند  رقم     268,000  335,000 -67,000 

210مجموع الوظيفة رقم     401,950  475,250 -73,300 

4مجموع الفصل رقم     401,950  475,250 -73,300 

736 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

5 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 المفتشية العامة

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,200  9,000  10,200  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,200  9,000  1,200 

 تجهيزات فنية 2

 200  9,000  9,200  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,200  9,000  200 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 600  4,500  5,100  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,100  4,500  600 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

ت للتدفئة والتبريدتجهيزا 1   1,800  2,250 -450 

5مجموع الفقرة  رقم     1,800  2,250 -450 

226مجموع البند  رقم     26,300  24,750  1,550 

737 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

آالف الليراتب  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

5 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

 المفتشية العامة

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 4,000- 20,000  16,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

التجهيزات الفنية صيانة 1   4,000  5,000 -1,000 

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,000- 5,000  4,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     24,000  30,000 -6,000 

210يفة رقم مجموع الوظ    50,300  54,750 -4,450 

5مجموع الفصل رقم     50,300  54,750 -4,450 

738 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

6 

 210 

( ء الثاني )أالجز  

 وزارة الدفاع الوطني

 المجلس العسكري

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 400  3,000  3,400  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     3,400  3,000  400 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 800- 5,250  4,450  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     4,450  5,250 -800 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 200  1,500  1,700  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,700  1,500  200 

 تجهيزات اخرى 9

 300- 1,500  1,200  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,200  1,500 -300 

226بند  رقم مجموع ال    10,750  11,250 -500 

739 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

10 

6 

 210 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الدفاع الوطني

كريالمجلس العس  

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 400- 2,000  1,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,600  2,000 -400 

 صيانة وسائل النقل 8

 1,100- 5,500  4,400  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     4,400  5,500 -1,100 

228لبند  رقم مجموع ا    6,000  7,500 -1,500 

210مجموع الوظيفة رقم     16,750  18,750 -2,000 

6مجموع الفصل رقم     16,750  18,750 -2,000 

10مجموع الباب  رقم     81,706,774  92,570,380 -10,863,606 

740 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

مقدرة النفقات ال بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

1 

 981 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية االدارية المشتركة

 تعليم غير مصنف

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

ت مكتبيةاثاث ومفروشات وتجهيزا 1   9,000  11,250 -2,250 

1مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,500  18,750  21,250  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     21,250  18,750  2,500 

226مجموع البند  رقم     30,250  30,000  250 

741 



لجزءا  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

1 

 981 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية االدارية المشتركة

 تعليم غير مصنف

 228  صيانة

جهيزات للمعلوماتيةصيانة ت 7  

 3,000- 15,000  12,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     12,000  15,000 -3,000 

981مجموع الوظيفة رقم     42,250  45,000 -2,750 

1مجموع الفصل رقم     42,250  45,000 -2,750 

742 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

2 

 981 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتربية

 تعليم غير مصنف

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 5,000  37,500  42,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 5,000  37,500  42,500  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

ت للمعلوماتيةتجهيزا 3  

 3,000  22,500  25,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     25,500  22,500  3,000 

226مجموع البند  رقم     110,500  97,500  13,000 

743 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

2 

 981 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتربية

 تعليم غير مصنف

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,330,000  2,330,000  صيانة ابنية ادارية 1

ار لتأمين ـ  مساهمة لمجلس االنماء واالعم   

 اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى 

 وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

2مجموع الفقرة  رقم     2,330,000  2,330,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 250,000- 750,000  500,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     500,000  750,000 -250,000 

228مجموع البند  رقم     2,830,000  3,080,000 -250,000 

981مجموع الوظيفة رقم     2,940,500  3,177,500 -237,000 

2مجموع الفصل رقم     2,940,500  3,177,500 -237,000 

744 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

3 

 912 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

التعليم االساسي -المديرية العامة للتربية   

 التعليم األساسي

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

جهيزات مكتبيةاثاث ومفروشات وت 1   1,200,000  1,500,000 -300,000 

1مجموع الفقرة  رقم     1,200,000  1,500,000 -300,000 

 تجهيزات فنية 2

 37,500- 187,500  150,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 (خاص بالمعوقين)

2مجموع الفقرة  رقم     150,000  187,500 -37,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

لمعلوماتيةتجهيزات ل 1   600,000  750,000 -150,000 

3مجموع الفقرة  رقم     600,000  750,000 -150,000 

 تجهيزات اخرى 9

 37,500- 187,500  150,000  تجهيزات اخرى 1

 (خاص بالمعوقين )

9مجموع الفقرة  رقم     150,000  187,500 -37,500 

226مجموع البند  رقم     2,100,000  2,625,000 -525,000 

745 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

3 

 912 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

التعليم االساسي - المديرية العامة للتربية  

 التعليم األساسي

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 500,000  500,000  انشاء ابنية متخصصة 2

 (خاص بالمعوقين )

2مجموع الفقرة  رقم     500,000  500,000 

 انشاءات اخرى 9

 40,000- 200,000  160,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     160,000  200,000 -40,000 

227مجموع البند  رقم     660,000  700,000 -40,000 

912مجموع الوظيفة رقم     2,760,000  3,325,000 -565,000 

3مجموع الفصل رقم     2,760,000  3,325,000 -565,000 

746 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

4 

 922 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية -المديرية العامة للتربية   

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

 226  تجهيزات

ومفروشات وتجهيزات مكتبية اثاث 1  

 112,500- 562,500  450,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     450,000  562,500 -112,500 

 تجهيزات فنية 2

 30,000- 150,000  120,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 (خاص بالمعوقين)

2مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

 تجهيزات اخرى 9

 30,000- 150,000  120,000  تجهيزات اخرى 1

 (خاص بالمعوقين)

9مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

226مجموع البند  رقم     690,000  862,500 -172,500 

747 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ة النفقات المقدر بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

4 

 922 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية -المديرية العامة للتربية   

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التنفيذانشاءات قيد    227 

 انشاءات اخرى 9

 200,000  200,000  انشاءات اخرى 1

 (خاص بالمعوقين)

9مجموع الفقرة  رقم     200,000  200,000 

227مجموع البند  رقم     200,000  200,000 

922مجموع الوظيفة رقم     890,000  1,062,500 -172,500 

4مجموع الفصل رقم     890,000  1,062,500 -172,500 

748 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

5 

 941 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتعليم العالي

عليم الجامعيالت  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,500- 7,500  6,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات فنية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     9,000  11,250 -2,250 

226مجموع البند  رقم     24,000  30,000 -6,000 

749 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

    قانون عام

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

5 

 941 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتعليم العالي

 التعليم الجامعي

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 46,000- 80,000  34,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     34,000  80,000 -46,000 

228مجموع البند  رقم     34,000  80,000 -46,000 

941مجموع الوظيفة رقم     58,000  110,000 -52,000 

5مجموع الفصل رقم     58,000  110,000 -52,000 

750 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

6 

 923 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 226  تجهيزات

وتجهيزات مكتبية اثاث ومفروشات 1  

 67,500- 337,500  270,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     270,000  337,500 -67,500 

 تجهيزات فنية 2

 45,000- 225,000  180,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 3,750- 18,750  15,000  تجهيزات فنية يدوية 2

 2,250- 11,250  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     204,000  255,000 -51,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 9,000- 45,000  36,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     36,000  45,000 -9,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 2,000- 10,000  8,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

226مجموع البند  رقم     518,000  647,500 -129,500 

751 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

11 

6 

 923 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 20,000- 100,000  80,000  صيانة ابنية ادارية 1

 100,000- 250,000  150,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2الفقرة  رقم  مجموع    230,000  350,000 -120,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 1,000- 5,000  4,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 3,000- 15,000  12,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     254,000  380,000 -126,000 

923مجموع الوظيفة رقم     772,000  1,027,500 -255,500 

6مجموع الفصل رقم     772,000  1,027,500 -255,500 

11مجموع الباب  رقم     7,462,750  8,747,500 -1,284,750 

752 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

12 

1 

 760 

( الثاني )أالجزء   

 وزارة الصحة العامة

 مديرية الصحة العامة

 الصحة غير المصنفة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 22,500- 112,500  90,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     90,000  112,500 -22,500 

 تجهيزات فنية 2

 750,000  750,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 15,000- 75,000  60,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     810,000  825,000 -15,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 375,000  375,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     375,000  375,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

والتبريد تجهيزات للتدفئة 1   30,000  37,500 -7,500 

5مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

 تجهيزات اخرى 9

 300- 1,500  1,200  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,200  1,500 -300 

226مجموع البند  رقم     1,306,200  1,351,500 -45,300 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

12 

1 

 760 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الصحة العامة

 مديرية الصحة العامة

 الصحة غير المصنفة

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

ةصيانة ابنية اداري 1   580,000  100,000  480,000 

 49,000  5,000  54,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     634,000  105,000  529,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 40,000- 75,000  35,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     35,000  75,000 -40,000 

للمعلوماتيةصيانة تجهيزات  7  

 30,000- 150,000  120,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 40,000- 75,000  35,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     35,000  75,000 -40,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     828,000  410,000  418,000 

760مجموع الوظيفة رقم     2,134,200  1,761,500  372,700 

1مجموع الفصل رقم     2,134,200  1,761,500  372,700 

754 



 الجزء

 الباب

 الفصل

وظيفةال  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

12 

2 

 725 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الصحة العامة

 المختبر المركزي للصحة العامة

 المختبرات

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

فروشات وتجهيزات مكتبيةاثاث وم 1   1,000  5,250 -4,250 

1مجموع الفقرة  رقم     1,000  5,250 -4,250 

 تجهيزات فنية 2

 149,000- 150,000  1,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 10,250- 11,250  1,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     2,000  161,250 -159,250 

اتيةتجهيزات للمعلوم 3  

 8,750- 9,750  1,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,000  9,750 -8,750 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 5,000- 6,000  1,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,000  6,000 -5,000 

226مجموع البند  رقم     5,000  182,250 -177,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

12 

2 

 725 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الصحة العامة

 المختبر المركزي للصحة العامة

 المختبرات

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 9,000- 10,000  1,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,000  10,000 -9,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 6,000- 7,000  1,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     1,000  7,000 -6,000 

 صيانة اخرى 9

انة اخرىصي 1   1,000  8,000 -7,000 

9مجموع الفقرة  رقم     1,000  8,000 -7,000 

228مجموع البند  رقم     3,000  25,000 -22,000 

725مجموع الوظيفة رقم     8,000  207,250 -199,250 

2مجموع الفصل رقم     8,000  207,250 -199,250 

12مجموع الباب  رقم     2,142,200  1,968,750  173,450 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

13 

1 

 411 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االقتصاد و التجارة

 االقتصاد و التجارة

اماالقتصاد الع  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 11,250- 56,250  45,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات فنية 2

 3,750- 18,750  15,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     15,000  18,750 -3,750 

جهيزات للمعلوماتيةت 3  

 6,600- 33,000  26,400  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     26,400  33,000 -6,600 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 2,100- 10,500  8,400  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     8,400  10,500 -2,100 

 تجهيزات اخرى 9

 7,500- 37,500  30,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

226مجموع البند  رقم     124,800  156,000 -31,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ليراتبآالف ال  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

13 

1 

 411 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االقتصاد و التجارة

 االقتصاد و التجارة

 االقتصاد العام

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

لوماتيةصيانة تجهيزات للمع 7  

 20,000- 100,000  80,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

228مجموع البند  رقم     88,000  110,000 -22,000 

411مجموع الوظيفة رقم     212,800  266,000 -53,200 

1مجموع الفصل رقم     212,800  266,000 -53,200 

13لباب  رقم مجموع ا    212,800  266,000 -53,200 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

1 

 421 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

دارية المشتركةالمديرية اال  

 الشؤون والخدمات الزراعية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 22,500  22,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     22,500  22,500 

 تجهيزات فنية 2

 2,025,000- 5,025,000  3,000,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

دويةتجهيزات فنية ي 2   11,250  11,250 

 6,250- 56,250  50,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,061,250  5,092,500 -2,031,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 187,500  187,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     187,500  187,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

ت للتدفئة والتبريدتجهيزا 1   15,000  11,250  3,750 

5مجموع الفقرة  رقم     15,000  11,250  3,750 

 تجهيزات اخرى 9

 22,500  37,500  60,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     60,000  37,500  22,500 

226مجموع البند  رقم     3,346,250  5,351,250 -2,005,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

1 

 421 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

 المديرية االدارية المشتركة

 الشؤون والخدمات الزراعية

ةصيان   228 

 صيانة االراضي 1

 600,000  600,000  صيانة االراضي 1

1مجموع الفقرة  رقم     600,000  600,000 

 صيانة االبنية 2

 83,000  83,000  صيانة ابنية ادارية 1

 50,000  50,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     133,000  133,000 

 صيانة االنشاءات المائية 4

نة النشاءات مياه الريصيا 2   80,000  80,000 

4مجموع الفقرة  رقم     80,000  80,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 118,000  132,000  250,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     250,000  132,000  118,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 25,000  25,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     25,000  25,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 89,000  89,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     89,000  89,000 

 صيانة اخرى 9

 43,000  43,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     43,000  43,000 

228مجموع البند  رقم     1,220,000  1,102,000  118,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

1 

 421 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

مشتركةالمديرية االدارية ال  

 الشؤون والخدمات الزراعية

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 100,000  100,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     100,000  100,000 

229مجموع البند  رقم     100,000  100,000 

421فة رقم مجموع الوظي    4,666,250  6,553,250 -1,887,000 

1مجموع الفصل رقم     4,666,250  6,553,250 -1,887,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

2 

 4221 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

 الدوائر االدارية والفنية

 ادارة وتنمية قطاع االحراج

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اراضي 1

 1,580,000- 4,580,000  3,000,000  انشاءات اراضي 1

1مجموع الفقرة  رقم     3,000,000  4,580,000 -1,580,000 

يةانشاءات مائ 4  

 100,000  100,000  انشاءات مياه الري 2

4مجموع الفقرة  رقم     100,000  100,000 

227مجموع البند  رقم     3,100,000  4,680,000 -1,580,000 

4221مجموع الوظيفة رقم    3,100,000  4,680,000 -1,580,000 

2مجموع الفصل رقم     3,100,000  4,680,000 -1,580,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

3 

 4212 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,500  18,750  21,250  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     21,250  18,750  2,500 

 تجهيزات فنية 2

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2قم مجموع الفقرة  ر    24,000  30,000 -6,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للنقل 4

 10,000- 75,000  65,000  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     65,000  75,000 -10,000 

ة والتبريدتجهيزات للتدفئ 5  

 1,000  7,500  8,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     8,500  7,500  1,000 

226مجموع البند  رقم     130,750  146,250 -15,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

14 

3 

 4212 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الزراعة

 المديرية العامة للتعاونيات

 تنمية القطاع الزراعي

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 2,000- 10,000  8,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

228لبند  رقم مجموع ا    24,000  30,000 -6,000 

4212مجموع الوظيفة رقم    154,750  176,250 -21,500 

3مجموع الفصل رقم     154,750  176,250 -21,500 

14مجموع الباب  رقم     7,921,000  11,409,500 -3,488,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

قات المقدرة النف بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

15 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 750- 3,750  3,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

 تجهيزات فنية 2

 375- 1,875  1,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 600- 3,000  2,400  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     3,900  4,875 -975 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 450- 2,250  1,800  تجهيزات للمعلوماتية 1

3وع الفقرة  رقم مجم    1,800  2,250 -450 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 225- 1,125  900  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     900  1,125 -225 

226مجموع البند  رقم     9,600  12,000 -2,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لنفقات المقدرة ا بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

15 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االتصاالت

 البريد

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,000  3,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6الفقرة  رقم  مجموع    3,000  3,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 3,000  3,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 2,200  4,000  6,200  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     6,200  4,000  2,200 

 صيانة اخرى 9

ة اخرىصيان 1   800  1,000 -200 

9مجموع الفقرة  رقم     800  1,000 -200 

228مجموع البند  رقم     13,000  11,000  2,000 

461مجموع الوظيفة رقم     22,600  23,000 -400 

1مجموع الفصل رقم     22,600  23,000 -400 

15مجموع الباب  رقم     22,600  23,000 -400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

16 

1 

 412 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

تجهيزات مكتبيةاثاث ومفروشات و 1   45,000  56,250 -11,250 

1مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات فنية 2

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 37,500- 187,500  150,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     150,000  187,500 -37,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

 600- 3,000  2,400  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

226مجموع البند  رقم     221,400  276,750 -55,350 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

16 

1 

 412 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة العمل

 العمل

 العمالة

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,000- 15,000  12,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 15,000- 75,000  60,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     60,000  75,000 -15,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 600- 3,000  2,400  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 صيانة اخرى 9

 600- 3,000  2,400  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

228مجموع البند  رقم     76,800  96,000 -19,200 

412ظيفة رقم مجموع الو    298,200  372,750 -74,550 

1مجموع الفصل رقم     298,200  372,750 -74,550 

16مجموع الباب  رقم     298,200  372,750 -74,550 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

نفقاتال   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

17 

1 

 851 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االعالم

 االعالم

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 2,000  15,000  17,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1رة  رقم مجموع الفق    17,000  15,000  2,000 

 تجهيزات فنية 2

 6,000- 30,000  24,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     42,000  52,500 -10,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 10,500- 52,500  42,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3ع الفقرة  رقم مجمو    42,000  52,500 -10,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

 تجهيزات اخرى 9

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

226جموع البند  رقم م    125,000  150,000 -25,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

17 

1 

 851 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االعالم

ماالعال  

 االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 10,000- 50,000  40,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     40,000  50,000 -10,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 10,000- 50,000  40,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6ع الفقرة  رقم مجمو    40,000  50,000 -10,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 5,000  4,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

228البند  رقم  مجموع    92,000  115,000 -23,000 

851مجموع الوظيفة رقم     217,000  265,000 -48,000 

1مجموع الفصل رقم     217,000  265,000 -48,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

  الفرق في  

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

17 

2 

 852 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

 تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 3,000- 15,000  12,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات فنية 2

 555,000- 2,775,000  2,220,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

2مجموع الفقرة  رقم     2,220,000  2,775,000 -555,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 15,000- 75,000  60,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     60,000  75,000 -15,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 11,250- 56,250  45,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات اخرى 9

 30,000- 150,000  120,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

226مجموع البند  رقم     2,457,000  3,071,250 -614,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

17 

2 

 852 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة االعالم

 مديرية االذاعة

خدمات االذاعة والتلفزيون تشغيل  

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 2,000- 10,000  8,000  صيانة ابنية ادارية 1

 6,000- 30,000  24,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 70,000- 350,000  280,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     280,000  350,000 -70,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 20,000- 100,000  80,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

 صيانة اخرى 9

 3,000- 15,000  12,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     404,000  505,000 -101,000 

852مجموع الوظيفة رقم     2,861,000  3,576,250 -715,250 

2مجموع الفصل رقم     2,861,000  3,576,250 -715,250 

17مجموع الباب  رقم     3,078,000  3,841,250 -763,250 
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لجزءا  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 430 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

قة والمياهالشؤون العامة المتعلقة بالطا  

 224  استمالكات لالنشاءات المائية

 استمالكات النشاءات مياه الشفة 1

 2,660,000- 13,300,000  10,640,000  استمالكات النشاءات مياه الشفة 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,640,000  13,300,000 -2,660,000 

224مجموع البند  رقم     10,640,000  13,300,000 -2,660,000 

773 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 430 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 11,250- 56,250  45,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات فنية 2

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

نية يدويةتجهيزات ف 2   3,000  3,750 -750 

2مجموع الفقرة  رقم     21,000  26,250 -5,250 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 30,000- 150,000  120,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     120,000  150,000 -30,000 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9م مجموع الفقرة  رق    3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     189,000  236,250 -47,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 430 

( ني )أالجزء الثا  

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 5,000,000  5,000,000  انشاء ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  5,000,000 

227مجموع البند  رقم     5,000,000  5,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 430 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

رد المائية والكهربائيةالمديرية العامة للموا  

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 228  صيانة

 صيانة االنشاءات المائية 4

 670,000- 1,350,000  680,000  صيانة النشاءات مياه الشفة 1

 360,000- 550,000  190,000  صيانة النشاءات مياه الري 2

 350,000- 500,000  150,000  صيانة النشاءات مياه السيالن 3

 456,000- 500,000  44,000  صيانة النشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     1,064,000  2,900,000 -1,836,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 5,000- 25,000  20,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

تجهيزات للمعلوماتيةصيانة  7  

 16,000- 80,000  64,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     64,000  80,000 -16,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 7,000- 35,000  28,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     28,000  35,000 -7,000 

228مجموع البند  رقم     1,176,000  3,040,000 -1,864,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 430 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

رد المائية والكهربائيةالمديرية العامة للموا  

 الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 2,000,000- 10,000,000  8,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     8,000,000  10,000,000 -2,000,000 

229مجموع البند  رقم     8,000,000  10,000,000 -2,000,000 

430مجموع الوظيفة رقم     25,005,000  31,576,250 -6,571,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 562 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 حماية البيئة غير المصنفة

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات مائية 4

 6,200,000- 31,000,000  24,800,000  انشاءات المياه المبتذلة 4

4وع الفقرة  رقم مجم    24,800,000  31,000,000 -6,200,000 

227مجموع البند  رقم     24,800,000  31,000,000 -6,200,000 

562مجموع الوظيفة رقم     24,800,000  31,000,000 -6,200,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 631 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات مائية 4

مياه الشفة انشاءات 1   46,400,000  58,000,000 -11,600,000 

 موزعة على الشكل التالي :

 24,000,000  ـ  تنفيذ مشاريع مياه الشرب 

 18,400,000  ـ  محطات مياه الشرب 

 4,000,000  ـ  مياه جوفية 

 2,200,000- 11,000,000  8,800,000  انشاءات مياه الري 2

 1,400,000- 7,000,000  5,600,000  انشاءات مياه السيالن 3

4مجموع الفقرة  رقم     60,800,000  76,000,000 -15,200,000 

227مجموع البند  رقم     60,800,000  76,000,000 -15,200,000 

631مجموع الوظيفة رقم     60,800,000  76,000,000 -15,200,000 

779 



 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

2 

 4351 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 المصادر التقليدية للكهرباء

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات كهربائية 5

 2,000,000- 4,000,000  2,000,000  انشاءات كهربائية لمحطات التحويل 2

 300,000  2,500,000  2,800,000  انشاءات كهربائية لخطوط النقل 3

 640,000  800,000  1,440,000  انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع 4

5مجموع الفقرة  رقم     6,240,000  7,300,000 -1,060,000 

 انشاءات اخرى 9

 1,700,000- 8,500,000  6,800,000  انشاءات اخرى 1

 طاقة شمسية

9مجموع الفقرة  رقم     6,800,000  8,500,000 -1,700,000 

227مجموع البند  رقم     13,040,000  15,800,000 -2,760,000 

4351مجموع الوظيفة رقم    13,040,000  15,800,000 -2,760,000 

2مجموع الفصل رقم     123,645,000  154,376,250 -30,731,250 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

3 

 631 

( )أ الجزء الثاني  

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 7,500  22,500  30,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     30,000  22,500  7,500 

 تجهيزات فنية 2

فنية متخصصة تجهيزات 1   4,500  4,500 

 2,250  2,250  تجهيزات فنية يدوية 2

 8,250  8,250  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 12,500  7,500  20,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     20,000  7,500  12,500 

للتدفئة والتبريدتجهيزات  5  

 3,000  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

 تجهيزات اخرى 9

 4,500  4,500  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     4,500  4,500 

226مجموع البند  رقم     72,500  52,500  20,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

3 

 631 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 20,000  20,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

227مجموع البند  رقم     20,000  20,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

تالنفقا   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

3 

 631 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 43,000  43,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     43,000  43,000 

النشاءات المائيةصيانة ا 4  

 4,000,000- 4,000,000  صيانة النشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     4,000,000 -4,000,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 10,000  10,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

هيزات للمعلوماتيةصيانة تج 1   25,000  25,000 

7مجموع الفقرة  رقم     25,000  25,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 22,000  22,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     22,000  22,000 

 صيانة اخرى 9

 10,000- 40,000  30,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     30,000  40,000 -10,000 

228مجموع البند  رقم     130,000  4,140,000 -4,010,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

3 

 631 

 الجزء الثاني )أ)

ة الطاقة والمياهوزار  

 المديرية العامة لالستثمار

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 20,000  20,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات 1

 20,000  20,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

 20,000  20,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     60,000  60,000 

229مجموع البند  رقم     60,000  60,000 

631مجموع الوظيفة رقم     282,500  4,272,500 -3,990,000 

3مجموع الفصل رقم     282,500  4,272,500 -3,990,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

4 

 4321 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

فط والغاز الطبيعيادارة الشؤون المتعلقة بالن  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 500  7,500  8,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     8,000  7,500  500 

 تجهيزات فنية 2

 250  3,750  4,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     4,000  3,750  250 

زات للمعلوماتيةتجهي 3  

 500  7,500  8,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  7,500  500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 750  2,250  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  2,250  750 

 تجهيزات اخرى 9

 900- 4,500  3,600  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,600  4,500 -900 

226مجموع البند  رقم     26,600  25,500  1,100 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

4 

 4321 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 4,000  4,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  4,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

نة تجهيزات للمعلوماتيةصيا 1   7,200  9,000 -1,800 

7مجموع الفقرة  رقم     7,200  9,000 -1,800 

 صيانة وسائل النقل 8

 600- 3,000  2,400  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

 صيانة اخرى 9

 1,000- 3,000  2,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     2,000  3,000 -1,000 

228مجموع البند  رقم     15,600  19,000 -3,400 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

18 

4 

 4321 

( أالجزء الثاني )  

 وزارة الطاقة والمياه

 المديرية العامة للنفط

 ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 1,000,000- 5,000,000  4,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1 مجموع الفقرة  رقم    4,000,000  5,000,000 -1,000,000 

229مجموع البند  رقم     4,000,000  5,000,000 -1,000,000 

4321مجموع الوظيفة رقم    4,042,200  5,044,500 -1,002,300 

4مجموع الفصل رقم     4,042,200  5,044,500 -1,002,300 

18مجموع الباب  رقم     127,969,700  163,693,250 -35,723,550 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

19 

1 

 4731 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

وتنمية القطاعادارة   

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 4,500- 22,500  18,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

 تجهيزات فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 4,500- 22,500  18,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات اخرى 9

زات اخرىتجهي 1   1,500  1,875 -375 

9مجموع الفقرة  رقم     1,500  1,875 -375 

226مجموع البند  رقم     55,500  69,375 -13,875 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

راتبآالف اللي  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

19 

1 

 4731 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة السياحة

 المديرية العامة للشؤون السياحية

 ادارة وتنمية القطاع

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,000- 15,000  12,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

زات للمعلوماتيةصيانة تجهي 7  

 3,000- 15,000  12,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 صيانة اخرى 9

 3,000- 15,000  12,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     36,000  45,000 -9,000 

4731لوظيفة رقم مجموع ا   91,500  114,375 -22,875 

1مجموع الفصل رقم     91,500  114,375 -22,875 

19مجموع الباب  رقم     91,500  114,375 -22,875 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

نفقاتال   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

2 

 841 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 37,500  37,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     37,500  37,500 

 تجهيزات فنية 2

 37,500  37,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 7,500  7,500  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     45,000  45,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 7,500  7,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     7,500  7,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 7,500  7,500  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     7,500  7,500 

226مجموع البند  رقم     97,500  97,500 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

تبآالف الليرا  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

2 

 841 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة للثقافة

 اللوازم, االدارة والتنظيم

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 50,000- 100,000  50,000  صيانة ابنية ادارية 1

 1,850,000- 4,350,000  2,500,000  صيانة ابنية متخصصة 2

صر االونيسكو بما فيه ـ  صيانة وتشغيل ق   

 التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر 

 النفقات المتعلقه به

2مجموع الفقرة  رقم     2,550,000  4,450,000 -1,900,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 20,000  20,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

وماتيةصيانة تجهيزات للمعل 7  

 10,000  10,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 صيانة اخرى 9

 100,000  100,000  صيانة اخرى 1

 ـ  ترميم وتأهيل وتجليد وتعقيم الكتب 

9مجموع الفقرة  رقم     100,000  100,000 

228مجموع البند  رقم     2,680,000  4,560,000 -1,880,000 

841مجموع الوظيفة رقم     2,777,500  4,657,500 -1,880,000 

2مجموع الفصل رقم     2,777,500  4,657,500 -1,880,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

3 

 842 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 223  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات

 استمالكات النشاء واشغال اخرى 9

غال طرقات اخرىاستمالكات النشاء واش 1   1,200,000  1,500,000 -300,000 

9مجموع الفقرة  رقم     1,200,000  1,500,000 -300,000 

223مجموع البند  رقم     1,200,000  1,500,000 -300,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

3 

 842 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 5,000  37,500  42,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 5,000  37,500  42,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 75,000  75,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     117,500  37,500  80,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 27,500  18,750  46,250  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     46,250  18,750  27,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 20,500  3,750  24,250  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     24,250  3,750  20,500 

 تجهيزات اخرى 9

 1,000  7,500  8,500  تجهيزات اخرى 1

9رقم مجموع الفقرة      8,500  7,500  1,000 

226مجموع البند  رقم     239,000  105,000  134,000 

793 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

3 

 842 

( الثاني )أ الجزء  

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 1,980,000  100,000  2,080,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     2,080,000  100,000  1,980,000 

ت اخرىانشاءا 9  

 100,000- 500,000  400,000  انشاءات اخرى 1

 (حفريات اثرية)

9مجموع الفقرة  رقم     400,000  500,000 -100,000 

227مجموع البند  رقم     2,480,000  600,000  1,880,000 

794 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018 لعام  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

3 

 842 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 3,400,000- 7,000,000  3,600,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     3,600,000  7,000,000 -3,400,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,000- 5,000  4,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     4,000  5,000 -1,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة اخرى 9

 8,000- 40,000  32,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     32,000  40,000 -8,000 

228مجموع البند  رقم     3,644,000  7,055,000 -3,411,000 

795 



 الجزء

 الباب

 الفصل

فةالوظي  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

20 

3 

 842 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الثقافة

 المديرية العامة لآلثار

 ....تشغيل التجهيزات, المكتبات, المتاحف والمسارح ,المعالم

صول الثابتة الماديةنفقات اخرى تتعلق باال   229 

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 940,000  50,000  990,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     990,000  50,000  940,000 

229مجموع البند  رقم     990,000  50,000  940,000 

842مجموع الوظيفة رقم     8,553,000  9,310,000 -757,000 

3مجموع الفصل رقم     8,553,000  9,310,000 -757,000 

20مجموع الباب  رقم     11,330,500  13,967,500 -2,637,000 

796 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

21 

1 

 561 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 223  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات

 استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية 2

 150,000- 150,000  استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية 1

2مجموع الفقرة  رقم     150,000 -150,000 

 استمالكات النشاء واشغال اخرى 9

 120,000  120,000  استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     120,000  120,000 

223مجموع البند  رقم     120,000  150,000 -30,000 

797 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

21 

1 

 561 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 226  تجهيزات

وتجهيزات مكتبيةاثاث ومفروشات  1  

 10,500- 52,500  42,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     42,000  52,500 -10,500 

 تجهيزات فنية 2

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

2مجموع الفقرة  رقم     6,000  7,500 -1,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

اتيةتجهيزات للمعلوم 1   45,000  56,250 -11,250 

3مجموع الفقرة  رقم     45,000  56,250 -11,250 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 1,200- 6,000  4,800  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

 تجهيزات اخرى 9

 1,500- 7,500  6,000  تجهيزات اخرى 1

9رقم   مجموع الفقرة    6,000  7,500 -1,500 

226مجموع البند  رقم     103,800  129,750 -25,950 

798 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

21 

1 

 561 

( ء الثاني )أالجز  

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 32,000- 160,000  128,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     128,000  160,000 -32,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

لوماتيةصيانة تجهيزات للمع 1   13,000  10,000  3,000 

7مجموع الفقرة  رقم     13,000  10,000  3,000 

228مجموع البند  رقم     141,000  170,000 -29,000 

799 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

آالف الليراتب  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

21 

1 

 561 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة البيئة

 المديرية العامة للبيئة

 االدارة, التنظيم والتنفيذ

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 160,000- 800,000  640,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     640,000  800,000 -160,000 

229مجموع البند  رقم     640,000  800,000 -160,000 

561مجموع الوظيفة رقم     1,004,800  1,249,750 -244,950 

1مجموع الفصل رقم     1,004,800  1,249,750 -244,950 

21مجموع الباب  رقم     1,004,800  1,249,750 -244,950 

800 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

22 

1 

 1072 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 1,500  11,250  12,750  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     12,750  11,250  1,500 

 تجهيزات فنية 2

 1,200  9,000  10,200  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     10,200  9,000  1,200 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

جهيزات للمعلوماتيةت 1   17,000  15,000  2,000 

3مجموع الفقرة  رقم     17,000  15,000  2,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 300  2,250  2,550  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     2,550  2,250  300 

 تجهيزات اخرى 9

 578- 2,981  2,403  تجهيزات اخرى 1

9لفقرة  رقم مجموع ا    2,403  2,981 -578 

226مجموع البند  رقم     44,903  40,481  4,422 

801 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

22 

1 

 1072 

( زء الثاني )أالج  

 وزارة المهجرين

 الجهاز التنفيذي

 المهجرين

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 4,000- 20,000  16,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 4,000- 20,000  16,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 3,000- 40,000  37,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     37,000  40,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     69,000  80,000 -11,000 

1072مجموع الوظيفة رقم    113,903  120,481 -6,578 

1وع الفصل رقم مجم    113,903  120,481 -6,578 

22مجموع الباب  رقم     113,903  120,481 -6,578 

802 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

23 

1 

 831 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 12,500- 37,500  25,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     25,000  37,500 -12,500 

 تجهيزات فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 22,500  22,500  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     22,500  22,500 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 4,500- 7,500  3,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     3,000  7,500 -4,500 

 تجهيزات اخرى 9

 750- 3,750  3,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,750 -750 

226مجموع البند  رقم     65,500  86,250 -20,750 

803 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويببيان   النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

23 

1 

 831 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الشباب و الرياضة

 المديرية العامة للشباب و الرياضة

 االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 4,000- 12,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  12,000 -4,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 5,000- 12,000  7,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     7,000  12,000 -5,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 12,000- 15,000  3,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     3,000  15,000 -12,000 

 صيانة اخرى 9

 1,350,000  1,350,000  صيانة اخرى 1

 :منها

 350,000  ـ  صيانة ملعب بعلبك 

 350,000  ـ  صيانة ملعب طرابلس 

 350,000  ـ  صيانة المدينة الكشفية 

 200,000  ـ  صيانة القاعة المقفلة  ـ  الميناء 

9مجموع الفقرة  رقم     1,350,000  1,350,000 

228مجموع البند  رقم     1,368,000  1,389,000 -21,000 

831مجموع الوظيفة رقم     1,433,500  1,475,250 -41,750 

1مجموع الفصل رقم     1,433,500  1,475,250 -41,750 

23مجموع الباب  رقم     1,433,500  1,475,250 -41,750 

804 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

24 

1 

 1021 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الشؤون االجتماعية

 المديرية العامة للشؤون االجتماعية

ية االجتماعيةالحما  

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 4,500- 22,500  18,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     18,000  22,500 -4,500 

 تجهيزات فنية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 6,000- 30,000  24,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

226 مجموع البند  رقم    66,000  82,500 -16,500 

805 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

24 

1 

 1021 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الشؤون االجتماعية

عامة للشؤون االجتماعيةالمديرية ال  

 الحماية االجتماعية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 9,000- 45,000  36,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     36,000  45,000 -9,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,400- 17,000  13,600  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     13,600  17,000 -3,400 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,400- 12,000  9,600  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     9,600  12,000 -2,400 

 صيانة وسائل النقل 8

 5,000- 25,000  20,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     20,000  25,000 -5,000 

228ع البند  رقم مجمو    79,200  99,000 -19,800 

1021مجموع الوظيفة رقم    145,200  181,500 -36,300 

1مجموع الفصل رقم     145,200  181,500 -36,300 

24مجموع الباب  رقم     145,200  181,500 -36,300 

806 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

المقدرة النفقات  بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

25 

1 

 4421 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الصناعة

 المديرية العامة للصناعة

 ادارة القطاع

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 5,000  37,500  42,500  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     42,500  37,500  5,000 

 تجهيزات فنية 2

 7,500- 37,500  30,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     30,000  37,500 -7,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 6,000- 30,000  24,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

 تجهيزات اخرى 9

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

226قم مجموع البند  ر    120,500  135,000 -14,500 

807 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

25 

1 

 4421 

 الجزء الثاني )أ)

 وزارة الصناعة

لصناعةالمديرية العامة ل  

 ادارة القطاع

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 22,000- 25,000  3,000  صيانة ابنية ادارية 1

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  25,000 -22,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 6,000- 30,000  24,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

انة تجهيزات للمعلوماتيةصي 7  

 4,000- 20,000  16,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 صيانة اخرى 9

 600- 3,000  2,400  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     2,400  3,000 -600 

228مجموع البند  رقم     45,400  78,000 -32,600 

4421الوظيفة رقم مجموع    165,900  213,000 -47,100 

1مجموع الفصل رقم     165,900  213,000 -47,100 

25مجموع الباب  رقم     165,900  213,000 -47,100 

2مجموع الجزء  رقم    -206,678,771  1,670,757,644  1,464,078,873 

808 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويببيان   النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

3 

100 

 4751 

 الجزء الثاني )ب)

 رئاسة مجلس الوزراء

 المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق

 ادارة وتنمية المشاريع

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء طرق 3

 70,000,000  70,000,000  انشاء طرق دولية 1

1993/246القانون   

 مساهمة لمجلس االنماء واالعمار

3مجموع الفقرة  رقم     70,000,000  70,000,000 

227مجموع البند  رقم     70,000,000  70,000,000 

4751مجموع الوظيفة رقم    70,000,000  70,000,000 

100رقم  مجموع الفصل    70,000,000  70,000,000 

809 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

3 

101 

 4751 

 الجزء الثاني )ب)

 رئاسة مجلس الوزراء

الكات و انشاءاتمشاريع استم  

 ادارة وتنمية المشاريع

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 4,500,000  4,500,000  انشاءات اخرى 1

 ـ  مساهمة لمؤسسة اليسار لالنشاءات  

 واالستمالكات

9مجموع الفقرة  رقم     4,500,000  4,500,000 

227مجموع البند  رقم     4,500,000  4,500,000 

4751الوظيفة رقم  مجموع   4,500,000  4,500,000 

101مجموع الفصل رقم     4,500,000  4,500,000 

810 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

3 

110 

 4751 

 الجزء الثاني )ب)

 رئاسة مجلس الوزراء

 تشييد أبنية لالدارات العامة

 ادارة وتنمية المشاريع

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 10,000,000  10,000,000  انشاء ابنية ادارية 1

 ـ مساهمة لمجلس اإلنماء واالعمار لتشييد  

 أبنية لالدرات العامة

2 مجموع الفقرة  رقم    10,000,000  10,000,000 

227مجموع البند  رقم     10,000,000  10,000,000 

4751مجموع الوظيفة رقم    10,000,000  10,000,000 

110مجموع الفصل رقم     10,000,000  10,000,000 

3مجموع الباب  رقم     84,500,000  70,000,000  14,500,000 

811 



 الجزء

بابال  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

8 

100 

 661 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة المالية

يةاعمال التحديد و التحرير و الكيل و المسح ووضع الخرائط النهائية في جميع االراضي اللبنان  

 االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 5,000,000  5,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  5,000,000 

229مجموع البند  رقم     5,000,000  5,000,000 

661مجموع الوظيفة رقم     5,000,000  5,000,000 

100مجموع الفصل رقم     5,000,000  5,000,000 

812 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

8 

101 

 123 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة المالية

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

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 1,000,000- 3,500,000  2,500,000  انشاء ابنية ادارية 1

لس االنماء واالعمار النشاء ابنية مساهمة لمج  

 لوزارة المالية

2مجموع الفقرة  رقم     2,500,000  3,500,000 -1,000,000 

227مجموع البند  رقم     2,500,000  3,500,000 -1,000,000 

123مجموع الوظيفة رقم     2,500,000  3,500,000 -1,000,000 

813 



 الجزء

 الباب

صلالف  

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

8 

101 

 125 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة المالية

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

 الشؤون الجمركية

شاءات قيد التنفيذان   227 

 انشاء ابنية 2

 5,140,000  1,000,000  6,140,000  انشاء ابنية متخصصة 2

 مساهمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء  

 المبنى الموحد إلدارة الجمارك في حرم مرفأ 

 بيروت

2مجموع الفقرة  رقم     6,140,000  1,000,000  5,140,000 

227مجموع البند  رقم     6,140,000  1,000,000  5,140,000 

125مجموع الوظيفة رقم     6,140,000  1,000,000  5,140,000 

101مجموع الفصل رقم     8,640,000  4,500,000  4,140,000 

814 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

8 

102 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة المالية

 تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 224  استمالكات لالنشاءات المائية

 استمالكات النشاءات مياه الشفة 1

فةاستمالكات النشاءات مياه الش 1   35,000,000  47,000,000 -12,000,000 

 لزوم تعويضات االستمالك العائدة لوزارة 

 الطاقة والمياه

1مجموع الفقرة  رقم     35,000,000  47,000,000 -12,000,000 

224مجموع البند  رقم     35,000,000  47,000,000 -12,000,000 

631مجموع الوظيفة رقم     35,000,000  47,000,000 -12,000,000 

815 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

8 

102 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة المالية

 تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

الطرق أشغال  

 223  استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات

 استمالكات النشاء واشغال اخرى 9

 62,000,000  62,000,000  استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى 1

 منها :

 ـ  لمجلس االنماء واالعمار لدفع تعويضات  

 االستمالك

 51,000,000 

 11,000,000  ـ  سائر االدارات 

9جموع الفقرة  رقم م    62,000,000  62,000,000 

223مجموع البند  رقم     62,000,000  62,000,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    62,000,000  62,000,000 

102مجموع الفصل رقم     97,000,000  109,000,000 -12,000,000 

8مجموع الباب  رقم     110,640,000  118,500,000 -7,860,000 

816 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

106 

 661 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 اعمال الضم والفرز

غير المصنفةاالسكان ومرافق المجتمع   

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 5,000,000- 10,000,000  5,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  10,000,000 -5,000,000 

229مجموع البند  رقم     5,000,000  10,000,000 -5,000,000 

661مجموع الوظيفة رقم     5,000,000  10,000,000 -5,000,000 

106مجموع الفصل رقم     5,000,000  10,000,000 -5,000,000 

817 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

  الفرق في  

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

122 

 4231 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 مشروع انشاءات مرافئ الصيد و النزهة

 ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اراضي 1

 16,567,874- 16,567,874  انشاءات اراضي 1

1فقرة  رقم مجموع ال    16,567,874 -16,567,874 

227مجموع البند  رقم     16,567,874 -16,567,874 

4231مجموع الوظيفة رقم    16,567,874 -16,567,874 

122مجموع الفصل رقم     16,567,874 -16,567,874 

818 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

128 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

صيدا -توسيع وتأهيل طريق السلطانية   

 أشغال الطرق

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء طرق 3

 3,500,000  5,000,000  8,500,000  انشاء طرق اخرى 9

 بما فيها االستمالكات

3مجموع الفقرة  رقم     8,500,000  5,000,000  3,500,000 

227مجموع البند  رقم     8,500,000  5,000,000  3,500,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    8,500,000  5,000,000  3,500,000 

128مجموع الفصل رقم     8,500,000  5,000,000  3,500,000 

819 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

129 

 485 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

لبحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحريمشروع انشاء معهد العلوم ا  

 بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 5,500,000- 5,750,000  250,000  انشاء ابنية ادارية 1

 7,250,000- 7,500,000  250,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     500,000  13,250,000 -12,750,000 

227مجموع البند  رقم     500,000  13,250,000 -12,750,000 

820 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

129 

 485 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

 بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

واستشارات ومراقبة لالنشاءات نفقات دروس 2   500,000  1,500,000 -1,000,000 

1مجموع الفقرة  رقم     500,000  1,500,000 -1,000,000 

229مجموع البند  رقم     500,000  1,500,000 -1,000,000 

485مجموع الوظيفة رقم     1,000,000  14,750,000 -13,750,000 

129مجموع الفصل رقم     1,000,000  14,750,000 -13,750,000 

821 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

130 

 4522 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

مرفأ سياحي في خليج جونيه مشروع انشاء  

 بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 7,500,000  8,000,000  15,500,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     15,500,000  8,000,000  7,500,000 

227مجموع البند  رقم     15,500,000  8,000,000  7,500,000 

822 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

130 

 4522 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

يهمشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جون  

 بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 1,000,000  1,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,000,000  1,000,000 

229مجموع البند  رقم     1,000,000  1,000,000 

4522مجموع الوظيفة رقم    16,500,000  9,000,000  7,500,000 

130مجموع الفصل رقم     16,500,000  9,000,000  7,500,000 

823 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

آالف الليراتب  

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

132 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

بما فيه األستمالك-البترون-تنفيذ طريق القديسين جبيل  

 أشغال الطرق

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء طرق 3

 5,000,000  5,000,000  انشاء طرق ثانوية 3

ين جبيل ـ  إستمالك وتنفيذ طريق القديس   

 البترون

3مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  5,000,000 

227مجموع البند  رقم     5,000,000  5,000,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    5,000,000  5,000,000 

132مجموع الفصل رقم     5,000,000  5,000,000 

824 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

بويببيان الت  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

134 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

بما فيه األستمالك-مرجعيون-استكمال تنفيذ طريق كفررمان  

 أشغال الطرق

 227  انشاءات قيد التنفيذ

ء طرقانشا 3  

 2,250,000- 9,500,000  7,250,000  انشاء طرق دولية 1

 ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ   

 مرجعيون بما فيه االستمالك

3مجموع الفقرة  رقم     7,250,000  9,500,000 -2,250,000 

227مجموع البند  رقم     7,250,000  9,500,000 -2,250,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    7,250,000  9,500,000 -2,250,000 

134مجموع الفصل رقم     7,250,000  9,500,000 -2,250,000 

825 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

135 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

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

 أشغال الطرق

 228  صيانة

 صيانة الطرق 3

 5,000,000  5,000,000  صيانة طرق دولية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  5,000,000 

228مجموع البند  رقم     5,000,000  5,000,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    5,000,000  5,000,000 

135مجموع الفصل رقم     5,000,000  5,000,000 

826 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

9 

136 

 4512 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة األشغال العامة والنقل

القاع -رأس بعلبك  -استكمال وتأهيل طريق التوفيقية   

 أشغال الطرق

 228  صيانة

 صيانة الطرق 3

 5,000,000  5,000,000  صيانة طرق دولية 1

3مجموع الفقرة  رقم     5,000,000  5,000,000 

228مجموع البند  رقم     5,000,000  5,000,000 

4512مجموع الوظيفة رقم    5,000,000  5,000,000 

136مجموع الفصل رقم     5,000,000  5,000,000 

9مجموع الباب  رقم     53,250,000  79,817,874 -26,567,874 

827 



 الجزء

 الباب

 الفصل

لوظيفةا  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

10 

111 

 210 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الدفاع الوطني

 تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

 الدفاع العسكري

 226  تجهيزات

ةتجهيزات فني 2  

 7,677,500- 75,740,000  68,062,500  تجهيزات فنية متخصصة 1

 2,285,000- 7,000,000  4,715,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     72,777,500  82,740,000 -9,962,500 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 72,000- 250,000  178,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3قم مجموع الفقرة  ر    178,000  250,000 -72,000 

 تجهيزات للنقل 4

 72,437,500- 136,500,000  64,062,500  تجهيزات للنقل 1

4مجموع الفقرة  رقم     64,062,500  136,500,000 -72,437,500 

226مجموع البند  رقم     137,018,000  219,490,000 -82,472,000 

828 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

10 

111 

 210 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الدفاع الوطني

 تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

 الدفاع العسكري

ذانشاءات قيد التنفي   227 

 انشاء ابنية 2

 15,350,000- 67,840,000  52,490,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     52,490,000  67,840,000 -15,350,000 

227مجموع البند  رقم     52,490,000  67,840,000 -15,350,000 

829 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

يببيان التبو  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

10 

111 

 210 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الدفاع الوطني

 تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

خصصةصيانة ابنية مت 2   3,286,000  6,030,000 -2,744,000 

2مجموع الفقرة  رقم     3,286,000  6,030,000 -2,744,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 1,410,000- 5,400,000  3,990,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     3,990,000  5,400,000 -1,410,000 

 صيانة وسائل النقل 8

وسائل النقل صيانة 1   74,716,000  38,300,000  36,416,000 

8مجموع الفقرة  رقم     74,716,000  38,300,000  36,416,000 

228مجموع البند  رقم     81,992,000  49,730,000  32,262,000 

210مجموع الوظيفة رقم     271,500,000  337,060,000 -65,560,000 

111مجموع الفصل رقم     271,500,000  337,060,000 -65,560,000 

830 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

10 

112 

 210 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الدفاع الوطني

القنابل العنقودية إزالة  

 الدفاع العسكري

 228  صيانة

 صيانة االراضي 1

 2,500,000- 5,000,000  2,500,000  صيانة االراضي 1

1مجموع الفقرة  رقم     2,500,000  5,000,000 -2,500,000 

228مجموع البند  رقم     2,500,000  5,000,000 -2,500,000 

210مجموع الوظيفة رقم     2,500,000  5,000,000 -2,500,000 

112مجموع الفصل رقم     2,500,000  5,000,000 -2,500,000 

10مجموع الباب  رقم     274,000,000  342,060,000 -68,060,000 

831 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

  الفرق في  

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

118 

 981 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

 تعليم غير مصنف

 226  تجهيزات

 تجهيزات للمعلوماتية 3

يزات للمعلوماتيةتجه 1   3,500,000  3,500,000 

3مجموع الفقرة  رقم     3,500,000  3,500,000 

226مجموع البند  رقم     3,500,000  3,500,000 

832 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

118 

 981 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

 تعليم غير مصنف

 228  صيانة

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

هيزات للمعلوماتيةصيانة تج 1   500,000  500,000 

7مجموع الفقرة  رقم     500,000  500,000 

228مجموع البند  رقم     500,000  500,000 

981مجموع الوظيفة رقم     4,000,000  4,000,000 

118مجموع الفصل رقم     4,000,000  4,000,000 

833 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 912 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم األساسي

 226  تجهيزات

ةاثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبي 1  

 641,250- 1,012,500  371,250  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     371,250  1,012,500 -641,250 

226مجموع البند  رقم     371,250  1,012,500 -641,250 

834 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 912 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم األساسي

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 1,675,000- 2,500,000  825,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     825,000  2,500,000 -1,675,000 

227مجموع البند  رقم     825,000  2,500,000 -1,675,000 

835 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

ليراتبآالف ال  

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 912 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم األساسي

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 620,000- 950,000  330,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     330,000  950,000 -620,000 

228البند  رقم مجموع     330,000  950,000 -620,000 

836 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 912 

 الجزء الثاني )ب)

يم العاليوزارة التربية و التعل  

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم األساسي

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 263,750- 387,500  123,750  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1مجموع الفقرة  رقم     123,750  387,500 -263,750 

229د  رقم مجموع البن    123,750  387,500 -263,750 

912مجموع الوظيفة رقم     1,650,000  4,850,000 -3,200,000 

837 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 922 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 174,000- 310,000  136,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     136,000  310,000 -174,000 

226مجموع البند  رقم     136,000  310,000 -174,000 

838 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 922 

( زء الثاني )بالج  

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 840,000- 1,350,000  510,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     510,000  1,350,000 -840,000 

227بند  رقم مجموع ال    510,000  1,350,000 -840,000 

839 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 922 

 الجزء الثاني )ب)

يم العاليوزارة التربية و التعل  

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 174,000- 310,000  136,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     136,000  310,000 -174,000 

228مجموع البند  رقم     136,000  310,000 -174,000 

840 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 922 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

انوي العام للمرحلة الثانيةالتعليم الث  

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 112,000- 180,000  68,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات 2

1مجموع الفقرة  رقم     68,000  180,000 -112,000 

229مجموع البند  رقم     68,000  180,000 -112,000 

922مجموع الوظيفة رقم     850,000  2,150,000 -1,300,000 

841 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 923 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 700,000- 700,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     700,000 -700,000 

226مجموع البند  رقم     700,000 -700,000 

842 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 923 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

يةانشاء وتجهيز ابنية مدرس  

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاء ابنية 2

 1,500,000- 1,500,000  انشاء ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     1,500,000 -1,500,000 

227مجموع البند  رقم     1,500,000 -1,500,000 

843 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 923 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 600,000- 600,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     600,000 -600,000 

228مجموع البند  رقم     600,000 -600,000 

844 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

الليرات بآالف  

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

119 

 923 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

 التعليم الثانوي المهني والتقني 

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

نشاءاتنفقات دروس واستشارات ومراقبة لال 2   200,000 -200,000 

1مجموع الفقرة  رقم     200,000 -200,000 

229مجموع البند  رقم     200,000 -200,000 

923مجموع الوظيفة رقم     3,000,000 -3,000,000 

119مجموع الفصل رقم     2,500,000  10,000,000 -7,500,000 

845 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

11 

122 

 941 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة التربية و التعليم العالي

 تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

 التعليم الجامعي

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 15,000,000  15,000,000  صيانة ابنية ادارية 1

 مساهمة لمجلس االنماء واالعمار لمشروع  

 تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري 

 الجامعية في الحدث

2مجموع الفقرة  رقم     15,000,000  15,000,000 

228مجموع البند  رقم     15,000,000  15,000,000 

941الوظيفة رقم مجموع     15,000,000  15,000,000 

122مجموع الفصل رقم     15,000,000  15,000,000 

11مجموع الباب  رقم     21,500,000  29,000,000 -7,500,000 

846 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

فرق في ال    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

14 

100 

 421 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الزراعة

 معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

 الشؤون والخدمات الزراعية

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

فقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفةن 9   300,000  200,000  100,000 

1مجموع الفقرة  رقم     300,000  200,000  100,000 

229مجموع البند  رقم     300,000  200,000  100,000 

421مجموع الوظيفة رقم     300,000  200,000  100,000 

100مجموع الفصل رقم     300,000  200,000  100,000 

14مجموع الباب  رقم     300,000  200,000  100,000 

847 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

105 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

المياهوزارة الطاقة و  

 مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات مائية 4

 6,388,000- 56,000,000  49,612,000  انشاءات مياه الشفة 1

 44,000,000  ـ  تأمين موارد مائية اضافية 

 5,612,000  ـ  مشاريع مياه الشرب 

4الفقرة  رقم  مجموع    49,612,000  56,000,000 -6,388,000 

227مجموع البند  رقم     49,612,000  56,000,000 -6,388,000 

631مجموع الوظيفة رقم     49,612,000  56,000,000 -6,388,000 

105مجموع الفصل رقم     49,612,000  56,000,000 -6,388,000 

848 



 الجزء

بابال  

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

108 

 4351 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الطاقة والمياه

 مشاريع التجهيز الكهربائي

 المصادر التقليدية للكهرباء

 226  تجهيزات

خرىتجهيزات ا 9  

 2,642,500  12,000,000  14,642,500  تجهيزات اخرى 1

 14,642,500  ـ  تجهيز كهربائي 

9مجموع الفقرة  رقم     14,642,500  12,000,000  2,642,500 

226مجموع البند  رقم     14,642,500  12,000,000  2,642,500 

4351مجموع الوظيفة رقم    14,642,500  12,000,000  2,642,500 

108مجموع الفصل رقم     14,642,500  12,000,000  2,642,500 

849 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

109 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

طاقة والمياهوزارة ال  

 مشاريع مياه الري

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات مائية 4

 3,050,000- 3,550,000  500,000  انشاءات مياه الري 2

 ـ  مشاريع مياه الري 

 500,000  ـ  مشاريع تقويم وصيانة مجاري األنهر 

4مجموع الفقرة  رقم     500,000  3,550,000 -3,050,000 

227مجموع البند  رقم     500,000  3,550,000 -3,050,000 

631مجموع الوظيفة رقم     500,000  3,550,000 -3,050,000 

109مجموع الفصل رقم     500,000  3,550,000 -3,050,000 

850 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

لمقدرة النفقات ا بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

113 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الطاقة والمياه

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

مار والتخطيطاالدارة , البناء ,االستث  

 224  استمالكات لالنشاءات المائية

 استمالكات النشاءات مياه المبتذلة 4

 15,000,000  15,000,000  استمالكات النشاءات المياه المبتذلة 1

4مجموع الفقرة  رقم     15,000,000  15,000,000 

224مجموع البند  رقم     15,000,000  15,000,000 

851 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

113 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الطاقة والمياه

يرية العامة للموارد المائيةالمد -معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب   

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات مائية 4

 19,000,000- 92,000,000  73,000,000  انشاءات المياه المبتذلة 4

4مجموع الفقرة  رقم     73,000,000  92,000,000 -19,000,000 

227مجموع البند  رقم     73,000,000  92,000,000 -19,000,000 

852 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

113 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الطاقة والمياه

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

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 2,000,000- 8,000,000  6,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     6,000,000  8,000,000 -2,000,000 

229مجموع البند  رقم     6,000,000  8,000,000 -2,000,000 

631مجموع الوظيفة رقم     94,000,000  100,000,000 -6,000,000 

113مجموع الفصل رقم     94,000,000  100,000,000 -6,000,000 

853 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

18 

114 

 631 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار -ع الى المصب معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النب  

 االدارة , البناء ,االستثمار والتخطيط

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 200,000- 400,000  200,000  انشاءات اخرى 1

 200,000  ـ  مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 

9مجموع الفقرة  رقم     200,000  400,000 -200,000 

227مجموع البند  رقم     200,000  400,000 -200,000 

631مجموع الوظيفة رقم     200,000  400,000 -200,000 

114مجموع الفصل رقم     200,000  400,000 -200,000 

18مجموع الباب  رقم     158,954,500  171,950,000 -12,995,500 

854 



 الجزء

 الباب

 الفصل

يفةالوظ  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

21 

103 

 562 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة البيئة

 معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

 حماية البيئة غير المصنفة

نفيذانشاءات قيد الت   227 

 انشاءات اخرى 9

 1,500,000  1,500,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  1,500,000 

227مجموع البند  رقم     1,500,000  1,500,000 

855 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

21 

103 

 562 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة البيئة

 معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

 حماية البيئة غير المصنفة

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

اقبةنفقات دروس واستشارات ومر 1  

 1,500,000  1,500,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     1,500,000  1,500,000 

229مجموع البند  رقم     1,500,000  1,500,000 

562مجموع الوظيفة رقم     3,000,000  3,000,000 

103مجموع الفصل رقم     3,000,000  3,000,000 

21م مجموع الباب  رق    3,000,000  3,000,000 

856 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

25 

100 

 484 

 الجزء الثاني )ب)

 وزارة الصناعة

حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب معالجة التلوث في منطقة  

 بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 100,000  200,000  300,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     300,000  200,000  100,000 

229جموع البند  رقم م    300,000  200,000  100,000 

484مجموع الوظيفة رقم     300,000  200,000  100,000 

100مجموع الفصل رقم     300,000  200,000  100,000 

25مجموع الباب  رقم     300,000  200,000  100,000 

3مجموع الجزء  رقم    -108,283,374  814,727,874  706,444,500 

857 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

1 

 123 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

واد استهالكيةم   11 

 لوازم مكتبية 1

 1,400- 7,000  5,600  قرطاسية للمكاتب 1

 400- 2,000  1,600  كتب ومراجع وصحف 2

 800- 4,000  3,200  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     10,400  13,000 -2,600 

 لوازم ادارية 2

 1,000- 5,000  4,000  لوازم ادارية اخرى 9

2لفقرة  رقم مجموع ا    4,000  5,000 -1,000 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 2,500  2,500  مياه )بدل مقطوعية) 1

 10,000  10,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 3,000  22,000  25,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

ه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية نفقات ميا 9  

 اخرى

 2,000  2,000 

7مجموع الفقرة  رقم     39,500  36,500  3,000 

11مجموع البند  رقم     53,900  54,500 -600 

1 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

في  الفرق    

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

1 

 123 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 84,000  84,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

نخدمات مشتركة بين المالكي 4   1,000  1,000 

1مجموع الفقرة  رقم     85,000  85,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 3,400  3,000  400 

2مجموع الفقرة  رقم     3,400  3,000  400 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 180,000- 900,000  720,000  اعالنات 1

 1,000,000- 2,000,000  1,000,000  مطبوعات 2

 400- 2,000  1,600  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     1,721,600  2,902,000 -1,180,400 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 3,100,000- 8,000,000  4,900,000  بدالت اتعاب 2

9مجموع الفقرة  رقم     4,900,000  8,000,000 -3,100,000 

12مجموع البند  رقم     6,710,000  10,990,000 -4,280,000 

2 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

1 

 123 

االولالجزء   

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 182,208  190,000  372,208  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     372,208  190,000  182,208 

ن واجور االجراء والمتعاملين والمستشارينرواتب المتعاقدي 2  

 37,280  38,000  75,280  رواتب المتعاقدين 1

2مجموع الفقرة  رقم     75,280  38,000  37,280 

 تعويضات 3

 6,000- 20,000  14,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 500  30,000  30,500  تعويض نقل مؤقت 3

 44,400- 222,000  177,600  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     222,100  272,000 -49,900 

 مكافاءات 5

 6,000- 30,000  24,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     24,000  30,000 -6,000 

13مجموع البند  رقم     693,588  530,000  163,588 

3 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويب بيان  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

1 

 123 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

داخلنقل وانتقال في ال 1   16,000  20,000 -4,000 

3مجموع الفقرة  رقم     16,000  20,000 -4,000 

 رديات 6

 3,000,000- 18,000,000  15,000,000  رديات 1

6مجموع الفقرة  رقم     15,000,000  18,000,000 -3,000,000 

 نفقات شتى 9

 1,200- 6,000  4,800  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     4,800  6,000 -1,200 

16مجموع البند  رقم     15,020,800  18,026,000 -3,005,200 

123مجموع الوظيفة رقم     22,478,288  29,600,500 -7,122,212 

4 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

1 

 1041 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 20,000  20,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     20,000  20,000 

15مجموع البند  رقم     20,000  20,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    20,000  20,000 

1مجموع الفصل رقم     22,498,288  29,620,500 -7,122,212 

5 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

2 

 190 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 التحويالت

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 11,013,400- 83,000,000  71,986,600  مساهمات لنفقات أخرى 9

 (مخصصات الخزينة العامة )

1مجموع الفقرة  رقم     71,986,600  83,000,000 -11,013,400 

14مجموع البند  رقم     71,986,600  83,000,000 -11,013,400 

190مجموع الوظيفة رقم     71,986,600  83,000,000 -11,013,400 

2مجموع الفصل رقم     71,986,600  83,000,000 -11,013,400 

6 



 الجزء

 الباب

 الفصل

ةالوظيف  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

4 

 190 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

ت اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتهانفقا 9  

 20,000- 100,000  80,000  احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة 1

9مجموع الفقرة  رقم     80,000  100,000 -20,000 

13مجموع البند  رقم     80,000  100,000 -20,000 

7 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

ويببيان التب  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

4 

 190 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 15  منافع اجتماعية

 تقديمات اخرى 9

 74,800- 374,000  299,200  احتياطي للعطاءات 1

9مجموع الفقرة  رقم     299,200  374,000 -74,800 

15مجموع البند  رقم     299,200  374,000 -74,800 

8 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

الليراتبآالف   

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

108 

4 

 190 

 الجزء االول

 مديرية اليانصيب الوطني

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 18  النفقات الطارئة واالستثنائية

 احتياطي لنفقات طارئة 1

 2,205,588- 2,610,500  404,912  احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1

1فقرة  رقم مجموع ال    404,912  2,610,500 -2,205,588 

18مجموع البند  رقم     404,912  2,610,500 -2,205,588 

190مجموع الوظيفة رقم     784,112  3,084,500 -2,300,388 

4مجموع الفصل رقم     784,112  3,084,500 -2,300,388 

108مجموع الباب  رقم     95,269,000  115,705,000 -20,436,000 

9 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 471 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

وب والشمندر السكريالمديرية العامة للحب  

 التوزيع والتجارة

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 5,000  5,000  قرطاسية للمكاتب 1

 3,000  3,000  كتب ومراجع وصحف 2

 400  400  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     8,400  8,400 

 لوازم ادارية 2

 1,000  1,000  محروقات وزيوت للتدفئة 5

ازم ادارية اخرىلو 9   1,500  1,000  500 

2مجموع الفقرة  رقم     2,500  2,000  500 

 نفقات تشغيل وسائل النقل 3

 6,000  6,000  محروقات سائلة 1

3مجموع الفقرة  رقم     6,000  6,000 

 ادوية ومواد مخبرية 4

 2,000- 5,000  3,000  مواد مخبرية 2

4مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

 مبيدات 5

 14,000  10,000  24,000  مبيدات 1

5مجموع الفقرة  رقم     24,000  10,000  14,000 

 مواد زراعية 6

 15,300,000- 41,300,000  26,000,000  بذور ونصوب وشتول 3

6مجموع الفقرة  رقم     26,000,000  41,300,000 -15,300,000 

7 ( ية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليهامياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلك  

 2,000  2,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 2,000- 10,000  8,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

 15,000  15,000  اتصاالت سلكية والسلكية )بدل مقطوعية) 3

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  9

 اخرى

 1,000  1,000 

7قم مجموع الفقرة  ر    26,000  28,000 -2,000 

 مواد استهالكية اخرى 9

 3,000  3,000  مواد استهالكية اخرى 1

10 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 471 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  3,000 

11مجموع البند  رقم     26,072,900  41,362,400 -15,289,500 

11 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 471 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

 12  خدمات استهالكية

ات وخدمات مشتركةايجار 1  

 16,000- 197,000  181,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

 72,800- 1,061,600  988,800  ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 3

1مجموع الفقرة  رقم     1,169,800  1,258,600 -88,800 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

ت واالنشاءاتوالتجهيزا  

 10,000  15,000 -5,000 

2مجموع الفقرة  رقم     10,000  15,000 -5,000 

 بريد 3

 1,000  1,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,000  1,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 4,000  4,000  اعالنات 1

 1,000- 5,000  4,000  مطبوعات 2

 5,000  5,000  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     13,000  14,000 -1,000 

 تامين 5

 600- 2,000  1,400  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     1,400  2,000 -600 

 استئجار سيارات واليات 6

 500  1,000  1,500  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     1,500  1,000  500 

ةخدمات استهالكية مختلف 9  

 50,000  50,000  بدالت اتعاب 2

 5,000- 18,000  13,000  نفقات خدمة وتنظيفات 3

9مجموع الفقرة  رقم     63,000  68,000 -5,000 

12مجموع البند  رقم     1,259,700  1,359,600 -99,900 

12 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018ام لع  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 471 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

واتب الموظفين الدائمينر 2   496,490  208,000  288,490 

 10,000- 60,000  50,000  رواتب الموظفين المؤقتين 3

1مجموع الفقرة  رقم     546,490  268,000  278,490 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 50,000  15,000  65,000  رواتب المتعاقدين 1

2لفقرة  رقم مجموع ا    65,000  15,000  50,000 

 تعويضات 3

 50,000  50,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 7,500- 50,000  42,500  تعويض نقل مؤقت 3

 66,000  66,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     158,500  166,000 -7,500 

 مكافاءات 5

 17,000- 57,000  40,000  مكافاءات 1

5جموع الفقرة  رقم م    40,000  57,000 -17,000 

13مجموع البند  رقم     809,990  506,000  303,990 

13 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 471 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 8,000  8,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     8,000  8,000 

 دراسات 5

 50,000  50,000  100,000  دراسات 1

5مجموع الفقرة  رقم     100,000  50,000  50,000 

 نفقات شتى 9

 5,000  5,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 29,000  420,000  449,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     454,000  425,000  29,000 

16مجموع البند  رقم     562,000  483,000  79,000 

471رقم مجموع الوظيفة     28,704,590  43,711,000 -15,006,410 

14 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

1 

 1041 

 الجزء االول

لشمندر السكريالمديرية العامة للحبوب وا  

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 2,500  13,000  15,500  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     15,500  13,000  2,500 

 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 7

 5,000- 10,000  5,000  مرض وأمومة 1

 3,000  2,000  5,000  تعويضات عائلية 2

7مجموع الفقرة  رقم     10,000  12,000 -2,000 

15مجموع البند  رقم     25,500  25,000  500 

1041مجموع الوظيفة رقم    25,500  25,000  500 

1مجموع الفصل رقم     28,730,090  43,736,000 -15,005,910 

15 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

4 

 190 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 احتياطي الموازنة

ام بين االداراتتحويالت ذات طابع ع  

 16  نفقات مختلفة

 احكام قضائية ومصالحات 1

 200,000  500,000  700,000  احكام قضائية ومصالحات 1

1مجموع الفقرة  رقم     700,000  500,000  200,000 

16مجموع البند  رقم     700,000  500,000  200,000 

16 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

113 

4 

 190 

 الجزء االول

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 18  النفقات الطارئة واالستثنائية

 احتياطي لنفقات طارئة 1

 36,400- 600,000  563,600  احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1

1مجموع الفقرة  رقم     563,600  600,000 -36,400 

18مجموع البند  رقم     563,600  600,000 -36,400 

190مجموع الوظيفة رقم     1,263,600  1,100,000  163,600 

4مجموع الفصل رقم     1,263,600  1,100,000  163,600 

113مجموع الباب  رقم     29,993,690  44,836,000 -14,842,310 

17 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

1 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 1,800- 3,000  1,200  كتب ومراجع وصحف 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,200  3,000 -1,800 

11مجموع البند  رقم     1,200  3,000 -1,800 

18 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

1 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

التصاالتادارة وتنمية قطاع ا  

 12  خدمات استهالكية

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 2,500- 10,000  7,500  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     7,500  10,000 -2,500 

 تامين 5

 25,000- 25,000  تامين 1

5مجموع الفقرة  رقم     25,000 -25,000 

 استئجار سيارات واليات 6

 5,000- 5,000  استئجار سيارات واليات 1

6مجموع الفقرة  رقم     5,000 -5,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 2,000- 5,000  3,000  بدالت اتعاب 2

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

12مجموع البند  رقم     10,500  45,000 -34,500 

19 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

تبويببيان ال  النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

1 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

رواتبمخصصات و 1  

 1,348,000  2,900,000  4,248,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     4,248,000  2,900,000  1,348,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 36,000  140,000  176,000  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     176,000  140,000  36,000 

 تعويضات 3

 10,000- 25,000  15,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 70,000- 250,000  180,000  تعويض نقل مؤقت 3

 110,000- 220,000  110,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     305,000  495,000 -190,000 

 مكافاءات 5

 20,000- 50,000  30,000  مكافاءات 1

5الفقرة  رقم مجموع     30,000  50,000 -20,000 

13مجموع البند  رقم     4,759,000  3,585,000  1,174,000 

20 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

1 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 8,000- 20,000  12,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     12,000  20,000 -8,000 

 وفود ومؤتمرات 4

في الداخلوفود ومؤتمرات  1   6,000  10,000 -4,000 

4مجموع الفقرة  رقم     6,000  10,000 -4,000 

 نفقات شتى 9

 200,000- 500,000  300,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 8,000- 20,000  12,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     312,000  520,000 -208,000 

16مجموع البند  رقم     330,000  550,000 -220,000 

461مجموع الوظيفة رقم     5,100,700  4,183,000  917,700 

21 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

1 

 1041 

ولالجزء اال  

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 220,000  220,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     220,000  220,000 

15مجموع البند  رقم     220,000  220,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    220,000  220,000 

1مجموع الفصل رقم     5,320,700  4,403,000  917,700 

22 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

لمديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالتا  

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 4,000- 10,000  6,000  كتب ومراجع وصحف 2

1مجموع الفقرة  رقم     6,000  10,000 -4,000 

11مجموع البند  رقم     6,000  10,000 -4,000 

23 



لجزءا  

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 12  خدمات استهالكية

 ايجارات وخدمات مشتركة 1

 57,000  57,000  ايجارات مكاتب وصيانتها 1

1مجموع الفقرة  رقم     57,000  57,000 

 صيانة عادية وتصليح طفيف 2

 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية  1

 والتجهيزات واالنشاءات

 3,000  5,000 -2,000 

2مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

 اعالنات مطبوعات وعالقات عامة 4

 20,000- 50,000  30,000  اعالنات 1

 20,000- 50,000  30,000  مطبوعات 2

 14,000- 35,000  21,000  اعياد وتمثيل 3

4مجموع الفقرة  رقم     81,000  135,000 -54,000 

 خدمات استهالكية مختلفة 9

 10,000,000- 10,000,000  بدالت اتعاب 2

9جموع الفقرة  رقم م    10,000,000 -10,000,000 

12مجموع البند  رقم     141,000  10,197,000 -10,056,000 

24 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 8,050,000  17,850,000  25,900,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     25,900,000  17,850,000  8,050,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 8,400  35,000  43,400  رواتب المتعاقدين 1

 276,000  690,000  966,000  اجور االجراء 2

2مجموع الفقرة  رقم     1,009,400  725,000  284,400 

 تعويضات 3

ضافيةتعويضات عن اعمال ا 2   30,000  50,000 -20,000 

 500,000- 2,000,000  1,500,000  تعويض نقل مؤقت 3

 825,000- 1,650,000  825,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     2,355,000  3,700,000 -1,345,000 

 مكافاءات 5

 40,000- 100,000  60,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     60,000  100,000 -40,000 

13مجموع البند  رقم     29,324,400  22,375,000  6,949,400 

25 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 461 

ولالجزء اال  

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 14  التحويالت

 االشتراكات 6

 10,000,000  10,000,000  اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 1

6مجموع الفقرة  رقم     10,000,000  10,000,000 

14مجموع البند  رقم     10,000,000  10,000,000 

26 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

وتنمية قطاع االتصاالتادارة   

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 40,000- 100,000  60,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     60,000  100,000 -40,000 

 وفود ومؤتمرات 4

 2,000- 5,000  3,000  وفود ومؤتمرات في الداخل 1

4مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

فقات شتىن 9  

 200,000- 500,000  300,000  رسوم وضرائب مختلفة 1

 8,000- 35,000  27,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     327,000  535,000 -208,000 

16مجموع البند  رقم     390,000  640,000 -250,000 

461مجموع الوظيفة رقم     39,861,400  43,222,000 -3,360,600 

27 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

2 

 1041 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

 تقديمات عائلية

اجتماعية منافع   15 

 تعويضات اجتماعية 3

 50,000- 1,100,000  1,050,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,050,000  1,100,000 -50,000 

15مجموع البند  رقم     1,050,000  1,100,000 -50,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    1,050,000  1,100,000 -50,000 

2مجموع الفصل رقم     40,911,400  44,322,000 -3,410,600 

28 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

3 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 11  مواد استهالكية

 لوازم مكتبية 1

 38,000- 125,000  87,000  قرطاسية للمكاتب 1

 13,000- 40,000  27,000  كتب ومراجع وصحف 2

 5,000- 20,000  15,000  لوازم مكتبية اخرى 9

1مجموع الفقرة  رقم     129,000  185,000 -56,000 

 لوازم ادارية 2

وازم ادارية اخرىل 9   7,500  10,000 -2,500 

2مجموع الفقرة  رقم     7,500  10,000 -2,500 

 مياه,كهرباء,اتصاالت سلكية والسلكية ) تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها) 7

 250,000  250,000  مياه )بدل مقطوعية) 1

 7,300,000  7,300,000  كهرباء )بدل مقطوعية) 2

هرباء واتصاالت سلكية والسلكية نفقات مياه،وك 9  

 اخرى

 5,000  5,000 

7مجموع الفقرة  رقم     7,555,000  7,555,000 

11مجموع البند  رقم     7,691,500  7,750,000 -58,500 

29 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

3 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 12  خدمات استهالكية

 بريد 3

 2,000- 5,000  3,000  بريد 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

قات عامةاعالنات مطبوعات وعال 4  

 16,000- 40,000  24,000  اعالنات 1

 90,000- 300,000  210,000  مطبوعات 2

4مجموع الفقرة  رقم     234,000  340,000 -106,000 

12مجموع البند  رقم     237,000  345,000 -108,000 

30 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

  النفقات المقدرة بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

3 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 319,000  1,125,000  1,444,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     1,444,000  1,125,000  319,000 

 رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين 2

 6,600  25,000  31,600  اجور االجراء 2

 36,000  36,000  المستشارون 4

2مجموع الفقرة  رقم     67,600  61,000  6,600 

يضاتتعو 3  

 10,000- 25,000  15,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 35,000- 140,000  105,000  تعويض نقل مؤقت 3

 50,000- 100,000  50,000  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     170,000  265,000 -95,000 

 مكافاءات 5

 14,000- 35,000  21,000  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     21,000  35,000 -14,000 

13مجموع البند  رقم     1,702,600  1,486,000  216,600 

461مجموع الوظيفة رقم     9,631,100  9,581,000  50,100 

31 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

اتالنفق   

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

3 

 1041 

 الجزء االول

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 تقديمات عائلية

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 60,000  60,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     60,000  60,000 

لضمان االجتماعياشتراكات الدولة في الصندوق الوطني ل 7  

 100,000  100,000  مرض وأمومة 1

 100,000  100,000  تعويضات عائلية 2

 75,000  75,000  تعويضات نهاية الخدمة 3

7مجموع الفقرة  رقم     275,000  275,000 

15مجموع البند  رقم     335,000  335,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    335,000  335,000 

3 مجموع الفصل رقم    9,966,100  9,916,000  50,100 

32 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

4 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 ادارة المراقبة العامة

وتنمية قطاع االتصاالت ادارة  

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 مخصصات ورواتب 1

 53,000  150,000  203,000  رواتب الموظفين الدائمين 2

1مجموع الفقرة  رقم     203,000  150,000  53,000 

 تعويضات 3

 4,000- 10,000  6,000  تعويضات عن اعمال اضافية 2

 5,000- 20,000  15,000  تعويض نقل مؤقت 3

 7,500- 15,000  7,500  تعويضات مختلفة 9

3مجموع الفقرة  رقم     28,500  45,000 -16,500 

 مكافاءات 5

 3,200- 8,000  4,800  مكافاءات 1

5مجموع الفقرة  رقم     4,800  8,000 -3,200 

13مجموع البند  رقم     236,300  203,000  33,300 

33 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

4 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

 ادارة المراقبة العامة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 16  نفقات مختلفة

 نقل وانتقال 3

 2,000- 5,000  3,000  نقل وانتقال في الداخل 1

3مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

 نفقات شتى 9

 2,000- 5,000  3,000  نفقات شتى متنوعة 9

9مجموع الفقرة  رقم     3,000  5,000 -2,000 

16مجموع البند  رقم     6,000  10,000 -4,000 

461رقم  مجموع الوظيفة    242,300  213,000  29,300 

34 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

4 

 1041 

 الجزء االول

 االتصاالت

 ادارة المراقبة العامة

ديمات عائليةتق  

 15  منافع اجتماعية

 تعويضات اجتماعية 3

 7,000  7,000  تعويضات عائلية 1

3مجموع الفقرة  رقم     7,000  7,000 

15مجموع البند  رقم     7,000  7,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    7,000  7,000 

4مجموع الفصل رقم     249,300  220,000  29,300 

35 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

5 

 190 

 الجزء االول

 االتصاالت

 التحويالت

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 14  التحويالت

العامالمساهمات داخل القطاع  1  

 135,558,605  1,936,004,711  2,071,563,316  مساهمات لنفقات أخرى 9

 ـ  مخصصات الخزينة العامة 

1مجموع الفقرة  رقم     2,071,563,316  1,936,004,711  135,558,605 

14مجموع البند  رقم     2,071,563,316  1,936,004,711  135,558,605 

190مجموع الوظيفة رقم     2,071,563,316  1,936,004,711  135,558,605 

36 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

5 

 1041 

 الجزء االول

 االتصاالت

 التحويالت

ت عائليةتقديما  

 15  منافع اجتماعية

 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1

 200,000  200,000  تعويضات نهاية الخدمة 2

1مجموع الفقرة  رقم     200,000  200,000 

15مجموع البند  رقم     200,000  200,000 

1041مجموع الوظيفة رقم    200,000  200,000 

5مجموع الفصل رقم     2,071,763,316  1,936,204,711  135,558,605 

37 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

7 

 190 

 الجزء االول

 االتصاالت

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 13  المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها

 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها 9

 750,000- 1,500,000  750,000  احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة 1

9مجموع الفقرة  رقم     750,000  1,500,000 -750,000 

13 مجموع البند  رقم    750,000  1,500,000 -750,000 

38 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

7 

 190 

 الجزء االول

 االتصاالت

 احتياطي الموازنة

ت طابع عام بين االداراتتحويالت ذا  

 15  منافع اجتماعية

 تقديمات اخرى 9

 47,000,000  47,000,000  احتياطي للعطاءات 1

9مجموع الفقرة  رقم     47,000,000  47,000,000 

15مجموع البند  رقم     47,000,000  47,000,000 

39 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

7 

 190 

 الجزء االول

 االتصاالت

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 16  نفقات مختلفة

 احكام قضائية ومصالحات 1

 10,000- 100,000  90,000  احكام قضائية ومصالحات 1

1مجموع الفقرة  رقم     90,000  100,000 -10,000 

16مجموع البند  رقم     90,000  100,000 -10,000 

40 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

7 

 190 

 الجزء االول

 االتصاالت

 احتياطي الموازنة

 تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

 18  النفقات الطارئة واالستثنائية

 احتياطي لنفقات طارئة 1

 1,633,403- 7,310,390  5,676,987  احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1

1مجموع الفقرة  رقم     5,676,987  7,310,390 -1,633,403 

18مجموع البند  رقم     5,676,987  7,310,390 -1,633,403 

190مجموع الوظيفة رقم     53,516,987  8,910,390  44,606,597 

7مجموع الفصل رقم     53,516,987  8,910,390  44,606,597 

41 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

التبويببيان   النفقات المقدرة  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

235 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت -الهيئة المنظمة لالتصاالت   

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 14  التحويالت

مساهمات داخل القطاع العامال 1  

 4,953,131  4,953,131  مساهمة للرواتب واألجور 1

 3,803,169  3,803,169  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

1مجموع الفقرة  رقم     8,756,300  8,756,300 

14مجموع البند  رقم     8,756,300  8,756,300 

461مجموع الوظيفة رقم     8,756,300  8,756,300 

235مجموع الفصل رقم     8,756,300  8,756,300 

42 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

1 

115 

236 

 461 

 الجزء االول

 االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت -رو أوجي  

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 14  التحويالت

 المساهمات داخل القطاع العام 1

 176,000,000  176,000,000  مساهمة للرواتب واألجور 1

 125,499,375  125,499,375  مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية 3

1مجموع الفقرة  رقم     301,499,375  301,499,375 

14مجموع البند  رقم     301,499,375  301,499,375 

461مجموع الوظيفة رقم     301,499,375  301,499,375 

236مجموع الفصل رقم     301,499,375  301,499,375 

115مجموع الباب  رقم     2,491,983,478  2,003,976,101  488,007,377 

1مجموع الجزء  رقم     452,729,067  2,164,517,101  2,617,246,168 

43 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

108 

1 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 8,000  10,000  18,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     18,000  10,000  8,000 

 تجهيزات فنية 2

 4,000  5,000  9,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     9,000  5,000  4,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,416,000  70,000  1,486,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,486,000  70,000  1,416,000 

226مجموع البند  رقم     1,513,000  85,000  1,428,000 

44 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

108 

1 

 123 

 الجزء الثاني )أ)

 مديرية اليانصيب الوطني

 مديرية اليانصيب الوطني

 شؤون الموازنة والشؤون المالية

 228  صيانة

للمعلوماتية صيانة تجهيزات 7  

 8,000  10,000  18,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     18,000  10,000  8,000 

228مجموع البند  رقم     18,000  10,000  8,000 

123مجموع الوظيفة رقم     1,531,000  95,000  1,436,000 

1مجموع الفصل رقم     1,531,000  95,000  1,436,000 

108مجموع الباب  رقم     1,531,000  95,000  1,436,000 

45 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

113 

1 

 471 

 الجزء الثاني )أ)

ة للحبوب والشمندر السكريالمديرية العام  

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 10,000  10,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,000  10,000 

 تجهيزات فنية 2

 2,000- 5,000  3,000  تجهيزات فنية يدوية 2

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات فنية مختلفة 9

2مجموع الفقرة  رقم     15,000  20,000 -5,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 15,000  15,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     15,000  15,000 

 تجهيزات اخرى 9

 3,000  3,000  تجهيزات اخرى 1

9ة  رقم مجموع الفقر    3,000  3,000 

226مجموع البند  رقم     43,000  48,000 -5,000 

46 



 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

113 

1 

 471 

( )أ الجزء الثاني  

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 25,000  25,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     25,000  25,000 

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 2,000- 10,000  8,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

 2,000- 10,000  8,000  صيانة تجهيزات للمعلوماتية 1

7مجموع الفقرة  رقم     8,000  10,000 -2,000 

228مجموع البند  رقم     41,000  45,000 -4,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

113 

1 

 471 

 الجزء الثاني )أ)

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

 التوزيع والتجارة

فقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة الماديةن   229 

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 85,000  335,000  420,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     420,000  335,000  85,000 

229مجموع البند  رقم     420,000  335,000  85,000 

471 مجموع الوظيفة رقم    504,000  428,000  76,000 

1مجموع الفصل رقم     504,000  428,000  76,000 

113مجموع الباب  رقم     504,000  428,000  76,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

آالف الليراتب  

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 10,000- 10,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     10,000 -10,000 

 تجهيزات فنية 2

 7,500,000- 15,000,000  7,500,000  تجهيزات فنية متخصصة 1

2مجموع الفقرة  رقم     7,500,000  15,000,000 -7,500,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 1,000,000- 1,000,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     1,000,000 -1,000,000 

يزات اخرىتجه 9  

 76,532,875  20,000,000  96,532,875  تجهيزات اخرى 1

 92,032,875  منها لهيئة اوجيرو

9مجموع الفقرة  رقم     96,532,875  20,000,000  76,532,875 

226مجموع البند  رقم     104,032,875  36,010,000  68,022,875 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

فةالوظي  

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 227  انشاءات قيد التنفيذ

اخرىانشاءات  9  

 69,000,000- 91,500,000  22,500,000  انشاءات اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     22,500,000  91,500,000 -69,000,000 

227مجموع البند  رقم     22,500,000  91,500,000 -69,000,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018م لعا  

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 228  صيانة

 صيانة االبنية 2

 1,500,000- 1,500,000  صيانة ابنية متخصصة 2

2مجموع الفقرة  رقم     1,500,000 -1,500,000 

 صيانة وسائل النقل 8

 75,000- 75,000  صيانة وسائل النقل 1

8مجموع الفقرة  رقم     75,000 -75,000 

228مجموع البند  رقم     1,575,000 -1,575,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

درة النفقات المق بيان التبويب  

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

1 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

شارات ومراقبةنفقات دروس واست 1  

 9,000,000- 15,000,000  6,000,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     6,000,000  15,000,000 -9,000,000 

229مجموع البند  رقم     6,000,000  15,000,000 -9,000,000 

461مجموع الوظيفة رقم     132,532,875  144,085,000 -11,552,125 

1مجموع الفصل رقم     132,532,875  144,085,000 -11,552,125 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

2 

 461 

( )أ الجزء الثاني  

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 228  صيانة

 صيانة اخرى 9

 317,850,000- 317,850,000  صيانة اخرى 1

9مجموع الفقرة  رقم     317,850,000 -317,850,000 

228مجموع البند  رقم     317,850,000 -317,850,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

2 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

االتصاالت ادارة وتنمية قطاع  

 229  نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

 نفقات دروس واستشارات ومراقبة 1

 750,000  750,000  نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9

1مجموع الفقرة  رقم     750,000  750,000 

229مجموع البند  رقم     750,000  750,000 

461مجموع الوظيفة رقم     750,000  317,850,000 -317,100,000 

2مجموع الفصل رقم     750,000  317,850,000 -317,100,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

3 

 461 

( لجزء الثاني )أا  

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 226  تجهيزات

 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

 9,000- 30,000  21,000  اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 1

1مجموع الفقرة  رقم     21,000  30,000 -9,000 

 تجهيزات فنية 2

لفةتجهيزات فنية مخت 9   7,000  10,000 -3,000 

2مجموع الفقرة  رقم     7,000  10,000 -3,000 

 تجهيزات للمعلوماتية 3

 3,000- 10,000  7,000  تجهيزات للمعلوماتية 1

3مجموع الفقرة  رقم     7,000  10,000 -3,000 

 تجهيزات للتدفئة والتبريد 5

 3,000- 15,000  12,000  تجهيزات للتدفئة والتبريد 1

5مجموع الفقرة  رقم     12,000  15,000 -3,000 

226مجموع البند  رقم     47,000  65,000 -18,000 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

2 

115 

3 

 461 

 الجزء الثاني )أ)

 االتصاالت

 المصلحة االدارية المشتركة

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 228  صيانة

 صيانة التجهيزات الفنية 6

 3,000- 10,000  7,000  صيانة التجهيزات الفنية 1

6مجموع الفقرة  رقم     7,000  10,000 -3,000 

 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 7

ت للمعلوماتيةصيانة تجهيزا 1   7,000  10,000 -3,000 

7مجموع الفقرة  رقم     7,000  10,000 -3,000 

228مجموع البند  رقم     14,000  20,000 -6,000 

461مجموع الوظيفة رقم     61,000  85,000 -24,000 

3مجموع الفصل رقم     61,000  85,000 -24,000 

115مجموع الباب  رقم     133,343,875  462,020,000 -328,676,125 

2مجموع الجزء  رقم    -327,164,125  462,543,000  135,378,875 
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 الجزء

 الباب

 الفصل

 الوظيفة

 النفقات المقدرة  بيان التبويب

2018لعام   

 قانون عام   

2017 

 الفرق في   

  النفقات

 بآالف الليرات

 :  

 :  

 :  

 :  

3 

115 

100 

 461 

 الجزء الثاني )ب)

 االتصاالت

 تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواها

 ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

 227  انشاءات قيد التنفيذ

 انشاءات اخرى 9

 75,000,000- 150,000,000  75,000,000  انشاءات اخرى 1

طوير وتوسعه الشبكة مساهمة لهيئة اوجيرو لت  

 الثابته ومتمماتها والخدمات المرافقة من 

 اتصاالت وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها

9مجموع الفقرة  رقم     75,000,000  150,000,000 -75,000,000 

227مجموع البند  رقم     75,000,000  150,000,000 -75,000,000 

461مجموع الوظيفة رقم     75,000,000  150,000,000 -75,000,000 

100مجموع الفصل رقم     75,000,000  150,000,000 -75,000,000 

115مجموع الباب  رقم     75,000,000  150,000,000 -75,000,000 

3مجموع الجزء  رقم    -75,000,000  150,000,000  75,000,000 
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