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  املقدمة:املقدمة:

توالتتتو موازنتتتات متتتتدوات متتتا  عتتتل التتتتترا مدتتته  ااجتتتا ال  تتتتع   ات  امع تتتا ا  تتتترا ات 

املال تتتتة االيد،ويتتتتتة   تتتتت،ن ا اتتتتاا نا تتتتتمل  احتتتتتل اك  تتتتو املعال تتتتتات املق   تتتتتة مدتتتته  لتتتتت  التتتتتت   

ا تتتتتي ال تتتتوم كبتتتتي ا الح  تتتت  لتتتتن تاتتتتت و الو تتتتا الي دتتتتانم امليتتتت زم التتتتن  عتتتتا   التتتت    ا تتتت  الد،تتتتو 

امل تتتيلام االعلالتتتة ا  ي،اع تتتة ااناتتت مل الااحتتتات اامل تتتتا اات التتتت  متتتن  تتت   ا  عتتتا   ت تتتتوين 

 ال   ج الهي يؤمن الدجاح ا حيصا ي اا ميقراا املا ن ااألمن  اال  اس  .

ا ا  تقتتتتوم الت ومتتتتة الي دان تتتتة  انعااكتتتتة     تتتت   لتتتتن مجتتتتا  
ااصتتتت و متتتتن الًتتتترااي  تتتتلم

لو تتتا ا حيصتتا ي االيد،تتتوي اا متتت م،ااي  بتتت ا م ييتتت     اا  الو تتا املتتتا ن ا لتتتن مقاا تتتة ا

 ي   م لن ااحام املوازنة الن الخ ااات األمام ة الن اريقة اليعاام ما املا  العام.

    ههه املوازنة يا  ض ا  تؤمن نقاط  مام ة  ،ا ي تم:

هتتها العدتتوا  ييايتتد العتتو   ا تت  اا  تتة اللمتتيوا االقتتانو   :العووة الا ووقلالقوو  ة  -1

التاتتاع ع تت  املتتا  العتتام ا  تتن ا ااتتتمل   ،تتا ك تتمل اريقتتة اليصتترك  تتمل االرحا تتة ع تت   لتت   لتتن

من  اييايتتتتد ا زالتتتتة الاوايتتتتة ل تتتتتا ت البتتتتا   اامل ، تتتتات اا  تتتترا ات امعاح تتتة امل يتتتت    تتتتاأل 

ا اا مو  اميع،ا  لي،ا  العام. ل هلام
ّ
 املي ه   ،ن القانو  اا خاا مل االت  تول

لن اااا األا اع الت  اصيدا الي ا اعلم  واز ميا عة :لطقيةوضعلمةاز ةلع مةلمن-2

تست  ا الج تا املرتاتا التتتت ا عي،تا ات ض ت  الًترااية اتتترا م املليون تة   ياتة  اه تة امتتا 

ي  تتتد عتتن  لتت  متتن  تترا ليد،تتو ا حيصتتا ي اتقيتت    م ان تتات الصتترك املجتتلي امليتتاح لتتن 

متتتتتتوامل ااملؤم تتتتتتات ععتتتتتت  اني تتتتتتام  كتتتتتتا   يا تتتتتت ض تتتتتتت م   عدصتتتتتتر الا، ن دتتتتتتة ل  2020موازنتتتتتتة 

اعي،تتتا ات املوازنتتتة  أل امل تتتي قات اعتتتلم ماا تتت   املؤم تتتات ااألكتتترا   تتتاليوح  عتتتن التتتلكا 

تاتتتومل القتتتتلا . اعي تتتتمل  يجتتتد تتتتت م   اني تتتتام متتت   ع،تتتتا املال تتتتة العامتتتة  ني تتتتام    تتتتة ا ع،تتتتا  

 اا حيصا .
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قووة-3
 
متتيعا   ال ، تتا لتت ع  ا  الو تتا التتتا ن ع تتيل ن ا:اال تهوو ملمووسلامل وو لّلاملع 

متتتتتتن المقتتتتتتة لتتتتتتن الد تتتتتتام  اهتتتتتتها ييايتتتتتتد ا نل تتتتتتا  متتتتتتن املوا تتتتتت ا العالقتتتتتتة   ،تتتتتتا ييايتتتتتتد ال تتتتتتل  

 اميصاص كاكة املي خرات امل ّقة االيق تل  جتلا  اا تذ لتهل  ليقيت   مبت ية حيتة المقتة 

 لن الد ام اكياة   اا  امل اار.

ع،ي تتتتتة تتتتتتلع م ا  :اسووووو ك ا ل وووووّلمووووو لشكوووووللموووووسلالدولوووووةل  ووووو ّل  ووووو ل لا  وووووة  -4

متتلاخ ا اللالتتة ت تتيل ن ا  حعتت ي متترعة امتتيعا   اللالتتة لتقوح تتا لتتن كاكتتة املراكتت  العامتتة 

تتا مت تتا  اامتتيعا    قوح تتا املبتتراعة متتن كتتا املراكتت  التتت   تتا اا  اج م ااملؤم تتات امل،يو تتة كي م

ا.  تع،ا لن الداامل العام  اهها عب،ا ما هو مقونن اما هو ل س مقوندم

يجد  عا   ت ليل  صتة اللالتة متن كاكتة املتلاخ ا :املداكيّحصةلالدولةلمسل-5

الت  ل ا ع حة  الع،تا العتام  ا لءتا  الي صت   ل تهه املتلاخ ا  ،تا يا ت ض  اعتلم  عاتا  

 ااراك خاصة    ا مياا   من املا  العام اا ا حيااع مدمل.

متتتتتن الًتتتتترااي تو  تتتتتمل ا ناتتتتتامل العتتتتتام  بتتتتت ا ااك ن تتتتتو  تتتتت  ات :شوووووا  الا مووووو  -6

متتتتتتتتا  ا  ي،اع تتتتتتتتة األمامتتتتتتتت ة   تتتتتتتترط الي  تتتتتتتتد ألي هتتتتتتتتلا  امتتتتتتتتو    اا  لتتتتتتتتل  املؤم تتتتتتتتات األ 

ا عن اكا ال ياة.  املعد ة  اع   ا  ييم اكا م يو  املر ا ية عو م

ا ا تتتا  الويتتتات اا تتتتة اصتتتاامة ملبتتتاا ا ال نتتتي :الانوووللاليةييوووة-7 متتن الًتتترااي  تتتلم

. ا تتالعحس  الع،تتا ع تت  تتت م   الي ي تتة االحتت  عتتن ا ناتتامل لتتن كاكتتة املجتتا ت  ،تتر ا  ميتتلّ  

ا لي   تتتتتتة  ا ات  تتتتتت دم ا احيصتتتتتتا يم اكًتتتتتتا ال نتتتتتتي الي ي تتتتتتة    تتتتتتد األالويتتتتتتات التتتتتتت  تتتتتتتؤمن متتتتتتر ا م

ا  ي،اع تتتة  ع تتت  ا  ت تتتو  ع،ي تتتة  تتت ة ال ياتتتة اال تتتو   امتتتا  عتتتل اليدا تتته مؤمدتتتة   كًتتتا 

 م.  ا  ما مقاانة كعالة ل معاا ا كاتر البراط ما اكًا ما ييم تدا هه لن العال

ا التتترص ع تت  نقتتا األع تتا  متتن ا نيتتا  االع،تتا :لتةفيووالات يوو  -8 متتن الًتترااي  تتلم

 اتجتتتتتتاه الر تتتتتتتا  ات ا تتتتتتا ا نيتتتتتتتا   ال  امتتتتتتات الًتتتتتتتري  ة املدامتتتتتت ة  ا كتتتتتتتا الرمتتتتتتام ا  اتجتتتتتتتاه 

القااعتتتتات التتتتت  تتتتتؤمن كتتتترص ع،تتتتا اح ،تتتتة مًتتتتاكة عال تتتتة  ا كتتتتا الدتتتتا  ا تتتت  الع،تتتتا عتتتتوض 

 تش  ع ا ع   املًاا ات.
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ا زيتتا   العتتد  الًتتريع   بتت ا مي،تتو  ع تت  متتن  التتن هتتها ا اتتاا  متتن الًتترااي  تتلم

ع تتيا ل متتن مو تتو ات اللالتتة اال يتتل امتتن امي تتازات متتن  ي نتتوع كانتتو.  ،تتا  نتتمل يا تت ض ا  

ا اامل يا ل  من الد ام القاجم.  ي   ا ال  ل ع   الل را الًريع  لل  الا ات امل  وا   لم

 تتتتا  ن ،تتتة تءتتتتريم ا تتتتراجد ع تتت  متتتتن يًتتتتر  ال   تتتتة متتتتن األالويتتتتات ا  تو :لالايئوووةلل-9

تتا ع تت  
م
تا أل تت ك التتلاا  اا م بتاا   ا اا  ًم تا مل تتيق ا اكًتتا ات ا   تاي  تت ا كتتا   ت م دم

 ال  ا ة االاااعة اامل اه.

متتن الا   تتن ا  ت تتو  اهتتم األالويتتات امتتام الت ومتتة ت صتت   ل:ا موو الالع مووةل-10

اليعتلي ع ت  األمت ل العامتة  ت ي  ت ا كتا  ا زاليتمل   م،يي ات تا ااموال تا  ايجتد  اليتا ن احت 

 امعاح ة  ي تعلي ع   املي  ااملا  العام  امل،اامة الاعي ة.

لقتتتل ت،تتتو امتتت  ا ة   تتتاز اللالتتة  بتتت ا صتتتاا  مدتتته عقتتتو  ا تتتتي ل:جهوو زلالدولوووةل-11

ا اليوحتتتتتت  عتتتتتتن هتتتتتتها األ ا . اهتتتتتتها ععنتتتتتت   عتتتتتتا   ت ليتتتتتتل  ال تتتتتتوم  ااصتتتتتت و متتتتتتن الًتتتتتترااي  تتتتتتلم

اا عتتتتلا  الًتتتترااية لتتتتن كتتتتا ا متتتت ل  بتتتت ا  تتتتّلي  االع،تتتتا ع تتتت  تقيتتتت   األعتتتتلا   امل كتتتتات

ا لييوصتتتا ا تتت  ال  تتتم املدامتتتد   تتتع يجتتتد  اتع  تتتة البتتتواضر   تتتع يجتتتد  االع،تتتا حتتتتلايج م

ع تت  ات تتا  ا  تترا ات ال زمتتة لتتن التتتا ت التتت   تتر  كي تتا ت اتتم القتتانو   ا زالتتة كتتا  تتا ت 

ا   اتو  تتتل اليعويًتتتات االيقتتتلي،ات  تتت   ا متتت ل ا زالتتتة كتتتا اليو  تتت  ا متتتي داج ة تتتتلايج م

 الاواامل ض   املع ا .

يجتتد ا ختتا  الياتتت  ات الًتترااية ع تت  ن تتام اليقاعتتل ليعتتو   ا تت  ل:اليق عوودل-12

اا  تتتتة القتتتتانو  ااملعا تتتتات املعقولتتتتة اعتتتتلم اليارحتتتتة  تتتت   املد  تتتت     اعتتتتلم ا متتتتياا   متتتتن 

 ع   م  ا املما .الد ام  ب ا ي اا ع   اليقاعل امل حر 

ا ا تتت  ل:ات ارالالع موووة-13 ا  هتتتهه املوازنتتتة يا تتت ض ا  ت تتتو  األا تتت  التتتت  ت تتت   مجتتتل م

 دتتتا    اا  عامتتتة حتتتتا ا  اكعالتتتة  عتتتتل متتتدوات اوييتتتتة متتتن الل بتتتت م التتتهي  صتتتتا  ا. لتتتهل   متتتتن 

املا تتتتتت ض ا  تع تتتتتتل هتتتتتتهه املوازنتتتتتتة التقتتتتتتومل اا م انتتتتتتات ا تتتتتت  ا  اايتتتتتت   اا  ت يًتتتتتتت م اتتتتتتتؤمن 

مات ع،ي تتتتتتم ملتتتتتتا لتتتتتهل  متتتتتتن انع تتتتتتا  متتتتتر ا ااماستتتتتت   ع تتتتتت  ع،تتتتتا املؤم تتتتتتات العامتتتتتتة م تتتتتييا 
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االخاصتتتة اع تتت  ت  تتت   اتاتتتوير    تتتة الع،تتتا االتصتتتو  ع تتت  الختتتلمات األمامتتت ة متتتن ح تتتا 

 املوااد  .

ا  عتتتل عقتتتو  متتتن ل:الةحوووداالاليوووال خوووعلالي  ووو لع هووو -14 اصتتت و متتتن الًتتترااي  تتتلم

  اللالتة متن الو تلات ااملؤم تات اا  ااات امل،ااية االل را من ات ا  القتراا  ا  تتي ي

تتتتتتا متتتتتتن التتتتتتت   نبتتتتتت و  متتتتتت اا امتتتتتتي داج ة. لقتتتتتتل اصتتتتتت و متتتتتتن  ًم التتتتتتت  انياتتتتتتو التا تتتتتتة الي تتتتتتا  ااي

الًرااي ا  يقوم   از اللالة األماست     اكتة امل تام املدواتة  تمل  التن  تا القتوان   املرع تة 

أل  تتتا  املول تتتة  تتتهل   ا تتت   ا  تتترا  ا ا  امتتتي دا ات ع تتت  هتتتهه القتتتوان    التتتن  تتتا احا تتتة ا

او  صا ة ا مي دا ات  ب ا يً،ن تر  ل ا ناامل ااكا ا نيا  ة.
ُ
 ت

  تتتتا عتتتتام    ا 2020لعتتتتام  مبتتتتراع املوازنتتتتة العامتتتتة ااملوازنتتتتات امل تقتتتتة ا تتتتالعو   ا تتتت 

  هازاا  املال ة  إعلا  حامو
م
الحن تتم  ا تا    اليتمل   ت   انتد  ،ن امل ا امل ل   ل ا حانونا

ملداحبتتتتتتتة  2/9/2019التتتتتتتوزاا    عتتتتتتتل ا  ي،تتتتتتتاع املعقتتتتتتتو   لتتتتتتتن القصتتتتتتتر ال ، تتتتتتتواي لتتتتتتتن مجيتتتتتتتس 

 األا تتاع املال تتة اا حيصتتا ية  اع تت   تتو   لتت  تتتم اكتتا املبتتراع ا تت  مجيتتس التتوزاا  
م
ت،  تتلا

 انبره لن   دمل.  عااجمل مجراه ال زم لن م  ا  حرااه

كتا     تل متن  داحبتة كا  مازا  ح تل امل 2019مبراع موازنة العام ا الرضم من    

 تتتت   ازاا  املال تتتتة متتتتن  ع تتتت  متتتتل   تتتت رين 2020مبتتتتراع موازنتتتتة العتتتتام امل ا تتتتر  لتتتتن مداحبتتتتة 

احتتتتتل تتتتتتم  لتتتتت  ع تتتتت     تتتتتة ام،ميتتتتت   عتتتتتن ا  ااات العامتتتتتة اال  تتتتتات املعد تتتتتة متتتتتن   تتتتتة  ختتتتتر  

االتتتتتهي  تتتتتل  األمتتتتتس الوا تتتتتد اعي،ا هتتتتتا لتتتتتن  عتتتتتلا  مبتتتتتاا ا   لي تتتتتا متتتتتا  اليع،تتتتت م املرمتتتتتا 

ع تتتت  اليق تتتتل   تتتتق   متتتتا ال بتتتتل  ع تتتت   تتتتراا   تتتت ة ا ناتتتتامل  اتر تتتت له االع،تتتتا املوازنتتتتات

  تتل  حعتت ي متتا تتتوكر  م ان تتة  2019  ،تتا ن ا عي،تتا ات امل تو تتة لتتن مبتتراع موازنتتة العتتام 

 ي زيتتتتتا    امتتتتتي دا  متتتتتا ييعيتتتتت   الداقتتتتتات التتتتتت    ماتتتتتر مت تتتتتا كاليتتتتتلا   الدقتتتتتا  تتتتت   ال دتتتتتو   ا  

   ..اال  ح ة ازيا    ل ت ا يجاا.

املبتتتاا  لي تتتا  تتتتم ا نل تتتا  متتن اليقتتتا ات 2019ا تتاليوازي متتتا  حتتتراا حتتتانو  موازنتتة العتتتام 

ة ليعتام تقتخيصتو   ت   عتلا  مبتراع  ا تن لقتانو  املوازنتة العامتة ااملوازنتات امل   عت ه االتت 

متتتتن تتتتت خر ا  ااات العامتتتتة عتتتتن  يتتتتلاع ا مبتتتتاا ا تعتتتتانم  مازالتتتتو ازاا  املال تتتتةض تتتت   نتتتتمل  .2020
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 تتت،ن امل يتتتة اايج تتتا ت   تتتا املوعتتتل امل تتتل  ل تتتا ألمتتت اا عتتتل  اعتتتلم  يتتتلاع مع ، تتتا  زنات تتتاموا

 تتتتا ات ازاا  املال تتتتة  ا  تتتت ال اتامل تتتت دلات اال تتتتلاا  اليع يريتتتتة املايو تتتتة ا متتتتيلاال هتتتتهه 

 مت تتتتتا لعتتتتت 500ت اتتتتتو التتتتتت  األمتتتتتر  يا عتتتتتةمل تتتتتإ را  اتصتتتتتا ت 
م
لم اليتتتتت خر لتتتتتن  نجتتتتتاز اتصتتتتتا  متتتتتع ا

ال  تتتتتتتات املعد تتتتتتتة    تتتتتتتد  ،تتتتتتتا احتتتتتتتل  االتتتتتتتو تي  تتتتتتتة  ا تتتتتتتات  2020عتتتتتتتام مبتتتتتتتراع موازنتتتتتتتة ال

 تتتيم  تتت ة ا ناتتتامل   تتت   حعتتت ي اليو  تتتات التتتن  تتتو  ا تتتع ة املال تتتة العامتتتة التر تتتة التتتت  ت

ا اليتتتا ن خاتتت  كواجتتتل التتتلين االع،تتتا  ت تتتيل ن خاتتت  الج تتتا  تتت حرا احتتتو م،حتتتنا التتتتلا  

اهدتتا نبتت     تت   نتتمل لتتم  م تتيلام.تج امل  تتن ع تت  مدرتت  ترا  تتن ع تت  ا تتا ن تت ة التتلين   تت  الدتتا

متتتن ا  ي،تتتتاع   يتتتيم امتتتيح،ا  مداحبتتتة موازنتتتتة ال تتت م   تتت د انستتتتاا امل،ميتتتت   عتتتن ا  اا 

 .لعلم زيا   ا عي،ا ات املايو ة

  ض ت   نتمل يو تل 2019ض    نمل ا تالرضم متن م االتة عتلم ت اتم متق  موازنتة العتام 

 التتتت  
م
 . .  م يووو رل540تتتتم ت ا ًتتت ا   تتتوا ن امتتتي قاحات   ماتتتر مت تتتا  كاواجتتتل التتتليو  متتتم 

  %1 . .  ااجتتل   م يوو رل12.000تتتا ن  اعي تتاا اليو تتمل   تت    تترا  ا ييا تتات  تتت ختت   العتتام ال

ا تتتهل  األمتتتر  .2020كتتتا     تتتل متتتن زيتتتا   ا عي،تتتا ات العاجتتتل  ل تتتا لتتتن مبتتتراع موازنتتتة العتتتام 

اجئ لتت اعي،ا ات  عً ا ن ر 
ُ
  ال   ة لقوان   الع امج الت   

م
ليتوكر اعي،تا ات متلاا  ض ت  ا

مبتتتت ية تدتتتتامم التتتتلين  ات املي تتتته  ملعال تتتتة  اتا  تتتترا معقتتتتو    متتتتن هدتتتتا  تتتتراا     ت تتتتو  

 صتتتتت  ات التتتتتن  اتتتتتاا تر تتتتت ل ا ناتتتتتامل    تتتتترا  متتتتتن الًتتتتترااي  ،تتتتتا  نتتتتتمل  تتتتتات   اتتتتتا ا م تتتتتيلام

ا حيصتتتتا  اخيتتتت     تتتتة  ا تتتتدة االع،تتتتا ع تتتت  اكتتتتا كعال تتتتة  ل تتتتتل متتتتن الا تتتتا  اال تتتتلا  هايتتتتة

  ق تتتت  ن،تتتتو م تتتتيلام ا تتتتها ا متتتت م،ااات األ د  تتتتة اتد، تتتتة القااعتتتتات    تتتتد األالويتتتتاتلي

ملعال تتة مبتت ية ال االتتة ا  عتتم  تت  ات األمتتا . اكتتا  لتت  لتتن متت  ا  اخيتت  كتترص ع،تتا ،تتا 

 اميعا   كقة كا من املوااد   ااملجي،ا اللا ن  اللالة .

ا  التتتة امل حتتتتر  ع تتتت  متتتتن تج، تتتتل  2019العتتتا متتتتا تتتتم  حتتتترااه لتتتتن حتتتانو  موازنتتتتة العتتتام 

الرااتتتتد ااأل تتتوا تضتتتخم  ييتتتة  ةاليقاعتتتل ااحتتت  اليو  تتت  خاتتتو   ا تتت  ن تتتو معال تتتة مبتتت ي

 تتتتل متتتتن     اهدتتتتا .ض تتتت  املرنتتتتةا املوازنتتتة الما يتتتتة ناقتتتتات تبتتتت ا ن تتتت ة    تتتت   متتتتن التتتتت   ام تقات تتتا

  تتتتتتتترا  اليوصتتتتتتتت   االيصتتتتتتتت    التتتتتتتتو  ام امرا عتتتتتتتتة م كتتتتتتتتات ا  ااات ااملؤم تتتتتتتتات العامتتتتتتتتة 

متتتن القتتتانو  املتتتهكوا   متتترع احتتتو م،حتتتن  ك تتتا  80املستتتذ املدصتتتوص عدتتتمل لتتتن املتتتا    ا  تتترا 

املدامتت ة  تامية ا تتااكة ت تتاهم لتن ات تتا  القتترااات  حاعتتل    انتتات ة تاتتوير ت يتتا    ت  ع،ي ت
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  تتتتتتتال    ا    تتتتتتت    تتتتتتتا ايتتتتتتتد تو  تتتتتتت   ليتتتتتتتل ال  تتتتتتت ة ل
م
ع تتتتتتت  الداقتتتتتتتات  ك تتتتتتتاح املجتتتتتتتا   يًتتتتتتتا

ا ي ئ تتتتا ا هي،تتتتام لتتتتن متتتت  ا  عتتتتم ات ا تتتتا الد،تتتتو  تتتتة ال زمتتتتة اتتتتت م   ال نتتتتي الي يا متتتت م،ااية 

 األ د  ة اامل ي ة.ا ها ا م م،ااات 

 ع تتتت  مو تتتتوع املبتتتتاا ا 
م
امتتتتا متتتت     تتتتره عتتتتن حاعتتتتل  ال  انتتتتات البتتتتامية يا تتتت   يًتتتتا

لتتتن  ا متتت م،ااية     يقي تتت   تتتتوكر  ج تتتة  تتتامية  يااصتتت ي ا ااملرا تتتا املداتتته  مت تتتا ات،ويي تتتا...

   ،تا يجتتدمتت م،اا. اا تتة ل  يتة اامتت  ات ج ة مت  ا ا تتا ا  
م
 تتا ل اامتتة  تلا   عتلا   ا 

 متتتتن  ي ماال تتتتات ت،ويتتتتا ليءا تتتتة  ع،تتتتا    صتتتتوا  كاميتتتتة ا تتتتامية مبتتتتراع امتتتت م،ااي 
م
تجد تتتتا

    اك ة كا  من امل،حن ااتقا  ا
م
 امن املا  ض لت  ا لن املوازنة. م  قا

را ة  تتتتت   القاتتتتتاع   العتتتتتام اال تتتتتلير   تتتتتره   نتتتتتمل متتتتتن امليوحتتتتتا    ع تتتتتاهم حتتتتتانو  البتتتتت

ّ تتتتتت   ،تتتتتتا يجتتتتتتد  متتتتتت ،ا لتتتتتتن مجتتتتتتا ت الااحتتتتتتة  امعال تتتتتتة 
ُ
االختتتتتتاص لتتتتتتن ت ا تتتتتتا الد،تتتتتتو   ا متتتتتتا ا

  لتتن متت  ا ...اال نتتي الي ي تتة الداايتتات الصتتي ة
م
ا تتهل  متتن . امتتيقااا البتتركات املؤهيتتة  ال تتا

وا  امليوحا    ع تاهم متؤت،ر مت لا متن تعتوي   تع  املوازنتات ا مت م،ااية  عتل  ت  األمت

 ع ت   تها 
م
امليوحعة مدمل لن ا حيصا  الي دانم الن ت     ال ني الي ي ة م،ا يتدعحس  يجا تا

 ا م م،ااات الخاا  ة ات ا ا الد،و.
 

االاق ت   التت  لتم  يومتاةالن  و  علم ا وا ت ، تا  ي عتد    تالن ليا قتات امل

ايتتة ات،ي ت تتا ا تت ة  ي ععتتل  ،قتتلااها ت ،تتا املايتتل     تتل متتن ال    تتا    تت  ع تت  م تت لة ال  

ا لءا  م  لة ا حيااع من ا يترا ات التت  تتيم ت را م،حن امرا عة توز ا العد  الًريع  

ملصتت تة   تتات م يياتتة امت تتا الصتتدا ي  االدقا تتات    تتع تتتلخا كاكتتة ا يتترا ات ا تت  خايدتتة 

اللالتتتتتة  ءتتتتت  الد تتتتتر عتتتتتن ال  تتتتتة التتتتتت  ت صتتتتتي ا االتتتتتت  لتتتتتن  تتتتتا   ا ل تتتتتا يصتتتتتاا   تتتتت  لتتتتتتت متتتتتا 

ت يا تتتمل متتتن اعي،تتتا ات لتتتن مبتتتراع املوازنتتتة    تتتد ا تتتع ل ا املال تتتة التتت س ت صتتت ي ا متتتواا  

.
م
 تيقاج ا

هتتتها متتتن   تتتة.  متتتا متتتن   تتتة  ختتتر  كتتت   تتتل متتتن  تتت ة ا ناتتتامل ض تتت  املجتتتلي ا تتتهل  

ا ناتتتتتامل التتتتتهي  تتتتتر  اليومتتتتتا  تتتتتمل ع تتتتت  متتتتتل  ال تتتتتدوات  ا  احا تتتتتة اميا عتتتتتة االتتتتتهي تيعتتتتترض 

 ا تتت  موا  تتتتة ااكتتت
م
  عدتتتتل م االل تتتا  عا تتتتتمل   تتت  م تتتتااه . ك دتتتال مياتتتتات يتتتتيم ال تتتياة    انتتتتا
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 الياتتتتترمل  لي تتتتتا ا  تتتتت  ال تتتتتلا كي تتتتتا  ا ض تتتتتاا العلالتتتتتة ن  جل تتتتتا ض    
م
  يتتتتتيم معال ل تتتتتا ا  نتتتتتمل  اج،تتتتتا

)مرامتت م  حتتراات  مبتتاا ا حوان  ... اا  تتة ي تت  م الدقتتاط املاتتو    تتا   تت    تترا ات تدا هيتتة 

 ا ت تتل   هايتتة    تتا يتتيم  ا تتا   لتت  لتتن مع تتم األ  تتا اليا  ت  اامليا عتتة ملعال ل تتا  صتتوا   

. اهدتتتتتتا  تتتتتتراا  تبتتتتتتح ا ل دتتتتتتة  ا كريتتتتتت  مليا عتتتتتتة هحتتتتتتها  م تتتتتتا  ح  ا تتتتتتات املعال تتتتتتة ا  ت  تتتتتت م

 م اجا  ح قة. 
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الياليع نيلاالكي الالع قلضرورالإجراملإ  ح الش م ةلملع لجةللو ؤكدلمخد ا

عف يو الات فو  للوترشويدل ع وه ليمل عو لموسلشوهاه لامل و  فةلتو لتن وم ه للان  لواليوال

 :.لو ن ل  ي لإ قلم لساقلبي  هلم ل   اآلكر
 

 

تووووووووو لمةضوووووووووةولالوووووووووةاتيكلالاهراووووووووو ملواالتصووووووووو الالتووووووووو لات اراالالع موووووووووةلوكووووووووولل لتووووووووو لمةضوووووووووةولالوووووووووةاتيكلالاهراووووووووو ملواالتصووووووووو الالتووووووووو لات اراالالع موووووووووةلوكووووووووولل ل  ((11

  املؤس  الالع مة:املؤس  الالع مة:
 

 يءتتتتتتو ماال تتتتتتة ازاا  ا تصتتتتتتا ت ل خاتتتتتتوط الخي ويتتتتتتة ع تتتتتت    تتتتتتاا التتتتتتوزااات اا  ااات 

 . . م،تتتا يتتتلمل نتتتاحو  الخاتتتر اييتتتام  تتت ة  م يووو رل33.8ن العامتتتة الء تتت  م تتتل      تتت  متتت

هتتتتها الدتتتتوع متتتتن ا ناتتتتامل  اكونتتتتمل   ي،حتتتتن ت اتتتت   ا عي،تتتتا ات  ات الصتتتتية ح تتتتا   تتتترا  

 ا ص  ات ال زمة االحا ية  ي ا   ههه الاوات    اهدا نر     يصاا    :
 

    AVAYAت  اامة م  لة اعي،ا  ن ام اتصا ت  اخ ن     ا  ااات العامة )كال -

 لتتتتتن هتتتتتها  -
م
مرا عتتتتتة امل تتتتتيا لين متتتتتن الخي تتتتتوي ع تتتتت    تتتتتاا اللالتتتتتة )ا ناتتتتتامل    تتتتت   تتتتتلا

 املو وع 

 LED اامتتتة  م ان تتتة تء  تتت  ا  تتتا   لتتتن كاكتتتة ا  ااات ااملؤم تتتات العامتتتة )كاعي،تتتا  التتتت  -

.. 
م
 مم 

م
 األاخ  ك،دا

 . ا   ي ت خ     اكة      ل   نر  ا وا تد  م م  لة الاوتر     ع ت تم لن   دمل

 

  ت لم لكصلت زيف الالين يف ا:ت لم لكصلت زيف الالين يف ا:  ((22

   اعي،تتتتا  م تتتتل  املداحصتتتتات اتيتتتتايم اليد  اتتتتات   تتتت   تتتتركات مي صصتتتتة  عتتتتل    كتتتتا  

ع،تتتتا  ا  تتتترا  يقومتتتتو    تتتتها الع،تتتتا لتتتتن ا  ااات العامتتتتة  حتتتتل       تتتت  اكتتتتا كياتتتتة هتتتتهه 

ه  اليد  اتتتتات  صتتتتوا     تتتت   ااز يا هتتتتا امل تتتتي،ر متتتتدة  عتتتتل متتتتدة    تتتتد ال تتتتلا    نتتتتا

  نتمل لتن  تا  
م
   ع لم ييم   ا ا  ا اعي،ا  معاي   موّ تل   ت   ا  ااات العامتة  عي،تا

ن لن  و   الخلمة  ن،ا لم يحن  داس ن  ة ااتااع ال ياة.  كا  هدال من ت  ُّ
 

 ي ّ   تاوا ن ه  ناقات خلمتة اتد  اتات متن العتام 
م
 تتي  2006انوا  ك ،ا ي ن  لا 

 .2019مبراع موازنة العام 
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 )م ي رل . .(

 فقووووووو الكدموووووووةل

 وتن يف ا
4.7 6.02 6.05 6.3 9.2 9.8 10.6 12.2 13.04 13.09 13.6 14.5 12.46 13.09 

 

اهدتتتتا نق تتتت ح الد تتتتر لتتتتن معال تتتتة هتتتتهه امل تتتت لة متتتتن ح  تتتتا مجيتتتتس التتتتوزاا  اتبتتتتح ا ل دتتتتة 

لتتتا األن تتد  تت   التيتتو  امل،حدتتة )كاليعاحتتل امل ا تتر متتا ع،تتا  تد  اتتات يتتيم للاامتتة ا

 اكقتتتتتا  نيتتتتتا  ل م   ا العتتتتتو     تتتتت  الاريقتتتتتة املّي عتتتتتة 
م
الد تتتتتر لتتتتتن تجليتتتتتل عقتتتتتو هم متتتتتدويا

  ا  الة.لما قا ...   ا ل   عل   را   اامة  لا  

 

  اليف لكصلامليهكراالامل كتاةلع قلالدولة:اليف لكصلامليهكراالامل كتاةلع قلالدولة:  ((33

ية عن ح م املي خرات امل  ت تة ع ت  اللالتة الي دان تة. ض ت       ت،ي   ي   ة كحر   ام

 امتتن كتتم  رمجتتة 
م
هتتها املو تتوع لتتن  تتا  عتتلم ت ليتتل امل يتت  امل تتي    صتتوا   تتااكة  ا 

ال  تليل  اريقتتة ااحع تتة اكعالتتة  متتوك لتتن تتتيم معال يتتمل امتت ؤ ي   تت  ترا ،تتات امتتو  

   اا  ااني ام لي،ال ة العامة.
 

  كريتتتتتتت  مياتتتتتترع   تتتتتترا   تتتتتتتر   عتتتتتتن كامتتتتتتتا امليتتتتتت خرات اتقتتتتتتتليم اهدتتتتتتا نتتتتتتر   تتتتتتتراا  ت ي تتتتتت

 ليحرااهتتتتتتتا اات تتتتتتتا  
م
 مدعتتتتتتتا

م
ا ح  ا تتتتتتتات الع،ي تتتتتتتة  بتتتتتتت   ا ل صتتتتتتتاا   تتتتتتت  معال تتتتتتتة  متتتتتتت ا  ا  ا 

 ا  تتتتتتترا ات املدامتتتتتتت ة    تتتتتتتع يتتتتتتتيم    ااهتتتتتتتا  بتتتتتتت ا اا تتتتتتتذ لتتتتتتتن  ي  اامتتتتتتتة مال تتتتتتتة ليج تتتتتتتا 

 ا لالة ت ليلها اك  املدامد.

 

  ل كبيةلواليع يملالع   :ل كبيةلواليع يملالع   :ت لمةضةولاليع قدلت لوزارالات لمةضةولاليع قدلت لوزارالا  ((44

مازالتتتو ازاا  املال تتتة   ت،يتتت  صتتتوا  اا تتتتة عتتتن عتتتل  املتتتلاا  ااألمتتتاته  لتتتن كتتتا مت تتتا 

ا تتتتتهل  عتتتتتل  الي م تتتتته.  ،تتتتتا     ا عي،تتتتتا ات امل تو تتتتتة لتتتتتاام اليعاحتتتتتل لتتتتتن هتتتتتهه ا  اا  

متتتتتتوا  ع تتتتتت  م تتتتتتيو  اليعيتتتتتت م األماستتتتتت    ا المتتتتتتانوي  ا امل تتتتتت  االيقنتتتتتت  لتتتتتتن از يتتتتتتا  م تتتتتتي،ر 

 اا عل  )مت ا تقاعل مو ا   من امل ل .ألم 

 

   تتتتت      تتتتتاتوا ييقا تتتتتو  ااتتتتتتد       عتتتتتل  األمتتتتتاته  امل تقتتتتت    تتتتتا  اا امتتتتتن   تتتتتة  ختتتتتر  

 حتتراا عتتن معتتا ن ازيتتر ال    تتة االيعيتت م العتتا ن 
م
 متتيا  ا ع،يتتو  لتتن ا  اا  احتتل صتتلا متتؤخرا
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  تتة االيعيتت م العتتا ن  األمتت وع.  ،تتا    ازاا  ال    متتاعة 27  تت   35 ي اتت    اام تتم متتن 

 ت يا      محددة اتاوير لن  ن ،ل ا مليا عة ههه امل اجا اض  ها.

 

الن  ، ا األ وا   نؤ ل ع    راا  التصتو  ع ت  كاكتة املعيومتات امليعيقتة  األمتاته  

اامليعاحتتتتتتلين  اعتتتتتتل  املتتتتتتلاا  اال تتتتتتاعات... اا تتتتتتع ا  تتتتتت،ن  رنتتتتتتامج  متتتتتتي  ص كاكتتتتتتة 

األمتتتاته  امليعاحتتتلين   تتت  عتتتل  الي متتته ...  ا لتتت  لي،حتتت   املؤ تتترات االيااصتتت ا    تتت ة 

  صتاا القراا املعد     من ات ا   ي حراا مدامد لن هها الخصوص.
 

ا هل  نتر  التتل متن  تاهر   لتتامل  متاته   تا  اا  ا عاتائ م مدتاكا األمتيا  متن ااتتد 

 ل نع تتتتتتا  ال تتتتتتيع  ع تتتتتت  ُ  تتتتتتن   اا  املتتتتتتا  العتتتتتتام ا 
م
ع تتتتتت  العلالتتتتتتة ا اام... ا لتتتتتت  ن تتتتتترا

 اامل ااا .
 

ا اليتتتتتا ن  نق تتتتت ح تبتتتتتح ا كريتتتتت  ع،تتتتتا مبتتتتت  ل  تتتتت   ازاا  املال تتتتتة اازاا  ال    تتتتتة االيعيتتتتت م 

 ايقتتلم ا ح  ا تتات ال زمتتة لتتن هتتها 
م
العتتا ن ععتتّل كامتتا ا  صتتا ات ال زمتتة ايًتتا م ااتتا

 الخصوص.

 

  ت لمةضةولال ي راالواليهمي لع يه :ت لمةضةولال ي راالواليهمي لع يه :  ((55

تتتتتتتت ح
ُ
  اهدتتتتتتتا املبتتتتتتتت ية اا تتتتتتتتتة ك ي،تتتتتتتا اح 

م
 يتتتتتتتيم  عتتتتتتتتا   صتتتتتتتت اضيمل )ا   انتتتتتتتتا

م
 مع دتتتتتتتتا

م
 صتتتتتتتت  ا

 لخرحمل ا  ععو  ي لم الءاية الت  من   ي ا ُا ا.
م
  مقاامل     ع يايو الد  مجا 

 التتن تاايتتل م تتي،ر  متت ،ا 
م
  تتلا

م
كعتتل  ال تت ااات التتت  ت،يح تتا ا  ااات العامتتة  تتات    تت ا

ا   ع،ي تتتتتتة احيدتتتتتتا  لتتتتتتن األ  تتتتتتا  الع تتتتتتحرية  التتتتتتم يتتتتتتيم ليااي تتتتتتمل  صتتتتتتلاا  ي مرمتتتتتتوم ليتتتتتت 

ال تتت ااات ا تتت ا ا  ،تتتا كي تتتا م تتت لة ال  تتتات  تتتالرضم متتتن صتتتلاا نتتت  لتتتن حتتتانو  موازنتتتة 

عتتتتتّل   2018ليد تتتتت م هتتتتتهه امل تتتتت لة انتتتتت  اختتتتتر لتتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتة العتتتتتام  2017العتتتتتام 

 اهدتا 
م
   تد  تتم خيت  رءتر الد  ال تا   اامت مني متا ييعيت   تاأل  ا  الع تحرية  مد تا

 ا يدا.
 

    ص اضة الد  ال ليل  ،ا   ي ي،ا الي ايا االيا   .ما اح  اح  عا
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  كقتل ت ت     ت    عت  ال ت ااات   يتيم ت م ت تا اليوهمي لع وقلال وي راا ما لتن متا خت  

 .م دمل  ب ا  امالن         عً ا اآلخر ييم ت 
 

اهدتتا    تتل متتن مرا عتتة هتتهه امل تت لة ا يجتتا  اآلل تتة األن تتد لًتت،ا  ُ  تتن امتتيع،ا  

 االتااع عيي ا من ح  ا م ي لمي ا. اآلل ات

 

  ::UUNNDDPPت لمةضةولبر  مجلت لمةضةولبر  مجل  ((66

 الرضم من توص ة مجيس الدواا ع    راا   لءتا  هتها الع نتامج لتن القريتد العا تا  

تتتا ا  اي تتتات خيتتت   تتترامج  ليتتتل   ا اكتتتا امل تتاه،ات املعاتتتا  ل تتتها الع نتتتامج التتتهي كتتتا  

 متتن ختتاا  الخايدتتة الي دان تتة اامتتي،ر ل
م
 متتا قا

م
 تتدوات ا صتت و عتتد  الي،ويتتا يقتتا م،تتو 

   اا  ا ياة اتو  ا
م
  رااتد عال ة.ع   الخايدة الي دان ة ا ات    انا

م
 م ادا

م
 ا

 

 ،تتا اانعتتلم ال تتلك األماستتت   متتن  نبتتاجمل لتتتن  عتت  التتتا ت    اهتتتو نقتتا الخعتت ات   تتت  

 متتتتو ام القاتتتتاع العتتتتام     تتتتات 
م
يي تتتتو  متتتتن ختتتتريج    تتتتليم   متتتتن ال امعتتتتات      انتتتتا

    ا من خع ات   ييم نقي ا  ،ا يجد.للي م لدقي اكاك ة  خع  
 

اهدتتتتتتا نؤ تتتتتتل ع تتتتتت   تتتتتتراا  ت ليتتتتتتل متتتتتتل  زمد تتتتتتة حصتتتتتتو  لع،ي تتتتتتم  عتتتتتتل تو تتتتتت و  ااهتتتتتتم 

 ام ام م.

 

  ::ت لمةضةولالها ات لمةضةولالها ا  ((77

ا اريقتتتة ض تتت  م ا تتتر  تحّ تتتل الخايدتتتة  انق تتت ح  اامتتتة  تتتلا  كتتتا ه تتتة ح تتتا ح ول تتتا كو  تتت

ا التتتتهي متتتتن امل،حتتتتن ا متتتتيءدا  عدتتتتمل لتتتتن  تتتتا  الي دان تتتتة ناقتتتتات    تتتت   عدتتتتل ح تتتتو   عًتتتت 

  علا   اامة ال لا   اريقة عي، ة اا تة ا ااكة.
 

ق تتتا  ي ه تتتة 
ُ
 ،تتتا انؤ تتتل ع تتت   تتتراا  ات تتتاع اآلل تتتة املا قتتتة لتتتن ازاا  املال تتتة    تتتع   ت

ح تتتا عتتترض مبتتتراع املرمتتتوم  ات الصتتتية ع تتت  املراحتتتد امل تتتي  ليي  تتتل متتتن الي  تتت د 

 ة لن مليرية الخايدة ا ، ا ال  ات املعد ة.اع    اجر    اا  ال  ول
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  ت لم لكصلتخهيااالاملع ةم تية:ت لم لكصلتخهيااالاملع ةم تية:  ((88

 ي         ع  ههه اليج  اات تعو  لبرا   وام د م ،ولة.

امل ولتتتتتو  التصتتتتتو  ع تتتتت  هتتتتتهه    اا اهدتتتتتا  تتتتتراا  ت ليتتتتتل متتتتتن هتتتتتم املو اتتتتتو  لتتتتتن كتتتتتا 

متتت  لا  التوامتتت د اعتتتل ها اال تتتعر األحعتتت ي ل تتتا  ،تتتا ا تتتراا  ال بتتتليل ع تتت  عتتتلم ا

  عتتتتل ك تتتت   م تتتتل    هتتتتها  عتتتتل   تتتترا   تتتتر    تتتتامية اموّمتتتتعة ع تتتت  تيتتتت  
ّ
التوامتتتت د   

 املعاا  ما اح  اح تبح ا ل دة ملعال ة ههه ا   ال ة.
 

  نتتتتمل متتتت      ت،تتتتو  كتتتتا   مدتتتتلاا محيتتتتد ازيتتتتر اللالتتتتة لبتتتتؤا  اليد، تتتتة ا  اايتتتتة 
م
عي،تتتتا

عيومات تتة لتتل  ا  اا  ي،لتج  تتاات ع تت  ن تته    تتراا  الي  تتل متتن عتتلم تتتوكر اعي،تتا ات

 مدمل ح ا املواكقة ع   ت م ت ا.  االت  تايج

 

توووووو لمةضووووووةولاملؤس وووووو الالع مووووووةلوم هوووووو لمؤس ووووووةلشلي وووووو رلوالهيئووووووةلاملن فوووووووةلتوووووو لمةضووووووةولاملؤس وووووو الالع مووووووةلوم هوووووو لمؤس ووووووةلشلي وووووو رلوالهيئووووووةلاملن فوووووووةل  ((99

  ر:ر:ع قلسبيّلاملث  لاللالحصع قلسبيّلاملث  لاللالحصل تص الالل تص الال
 

 بتتت ا عتتتام  هدتتتال مؤم تتتات تتتتم  نبتتتا ها ل تتتلك معتتتّ   اكتتتا  متتتن املا تتت ض    ي ي تتت  

  متن   تا ل تا ا تات مو اوهتا  اج،تو   ض ت   نتمل ت ت     نتمل متا   ي ا  عتل ك ت   متن التامن.

مجيتس   موا   ققو هلك ا ااني ي  ا  تي لم ت ققمل امت تا ع ت  مت  ا املمتا   ل  تاا 

ال دتتوا االصتتتدلامل املر تتتاي لي،. تترين....  ،تتتا ا   هدتتتال مؤم تتات تيومتتتا لتتتن  ااهتتتا 

مل تتتام التتتت  توكتتتا   تتت   تتتالرضم متتتن ا تتتو  ازااات  تتتن املعد تتتة اصتتتا  ة الصتتت   ة  تتتداس ا

هتتتتهه املؤم تتتتات  نتتتته ر ع تتتت  متتتت  ا املمتتتتا    التصتتتتر  اا ال   تتتتة العي تتتتا ل ضاكتتتتة )التتتتت  

 اتتتو تقتتوم  بتتتي األع،تتا  التتت  ت تتر  عتتن ناتتامل م ام تتا األصتت ن اعتتن ال تتلك األماستت   

 من  نبائ ا .
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   تتتتتاكة   تتتتت   لتتتتت   هدتتتتتال مبتتتتت ية لتتتتتن ال   تتتتتات التتتتتت  ت تتتتتل   قتتتتتوان   ا  ع تتتتتي  ا  لتتتتت 

صتتتتتتتتلاا املرامتتتتتتتت م ال زمتتتتتتتتة لياع ي تتتتتتتتا  ا األن ،تتتتتتتتة املال تتتتتتتتة اا  اايتتتتتتتتة  ا تع تتتتتتتت   مجتتتتتتتتالس 

 
م
  اع تت  مرتاعتتة  اات تتا... ك بتتا ع،ي تتا ايقيصتتر  نااح تتا ع تت  الرااتتتد )التتت  ت تتو     انتتا

 يقي تتتتتت   معال يتتتتتتمل  متتتتتتا 
م
 اا تتتتتتتا

م
ا يجتتتتتتااات االداقتتتتتتات ض تتتتتت  املجليتتتتتتة م،تتتتتتا عبتتتتتت ا هتتتتتتلاا

ييتتتتتتام لي ق تتتتتت  ضايل تتتتتتا  ا  إض ح تتتتتتا اا متتتتتتياا   متتتتتتن   ي،حتتتتتت   هتتتتتتهه ال  تتتتتتات امتتتتتتّلها  ،تتتتتتا

 الخع ات لن م ا  اخر.
 

اهدتتا  تتراا   يجتتا   تتا  تتهاي ل تتهه املؤم تتات التتت  ت تتيراك م تتاه،ل ا  تتلكا اااتتتد 

 ا  ت ق تتت  ضايتتتة  نبتتتائ ا  ا تيتتت  التتتت   ققتتتو ضايل تتتا امازالتتتو حاج،تتتة  ا  ا كتتتا     تتتل 

ة ألن ،ل تا اتعتليي ا  ،تا ييواكت  متا ت تتل   تامي مرا عتةمتن   قائ تا  كع ت  األحتا  عتا   

 
م
  ندتتتتا نق تتتت ح  يًتتتتا

م
نبتتتت و اتاع ي تتتتا  صتتتتوا   ليتتتتة  عي،تتتتا

ُ
املعا تتتتات التتتتت  ع تتتت   مامتتتت ا  

 ل تتتتت  اامل تتتتااا   تتتت    م وووو واالالعوووو م ي 
م
كي تتتتا  رااتتتتتد متتتتو ام القاتتتتاع العتتتتام    قاحتتتتا

 ماجر املو ا  .

 

  ::ت لمةضةولال ف  لاالجيف ع ت لمةضةولال ف  لاالجيف ع   ((1010

متتن ا تتا متتا ن صتتعد نتتاتج عتتن تتترا م م تتاه،ات م تتي قة ععتتانم الًتت،ا  ا  ي،تتا ن 

لصالتمل ع   الخايدة الي دان ة.   تاكة   ت     لتل   عت  املؤم تات العامتة اال  تات 

  تت  العتتام  2002األختتر  ز تتا ام تتي قات لصتتالذ الًتت،ا   ،ؤم تتة امل تتاه متتن العتتام 

  تتتتتتت   1965 . .  متتتتتتتن العتتتتتتتام  م يووووووو رل16اال ون تتتتتتتركيواا ) تتتتتتتوا ن  2012االعتتتتتتتام  2008

  تت  العتتام  1996امحيتتد ازيتتر اللالتتة لبتتؤا  اليد، تتة ا  اايتتة متتن العتتام  2008العتتام 

   اتياايو  ل دا ...2016

          ،تتتتتا ا     ا تتتتتة ا   تتتتتاا   اا  الًتتتتت،ا  لق ،تتتتتة الاواجتتتتتل التتتتتت   عتتتتتل    كانتتتتتو م تتتتتل   

ت  تتتتد ع تتتت   متتتتا  معتتتتل  الااجتتتتل  ع تتتت   2018 اتتتتتو لتتتتن حتتتتانو  موازنتتتتة العتتتتام  %5 تتتتتت 

  ا  ا تتتة ا   تتتاا امل يتتت  املا تتت  مو تتتوع يقي تتت   %6.8متتتدلات الخايدتتتة ملتتتل  متتتدة )

 معال يمل.
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هتتها متتن   تتة   متتا متتن   تتة  ختتر   كقتتل ت تت   ا تتو   م ان تتة از اا  تتة لتتن ا ناتتامل لتتن 

 تتتتتتتا  لتتتتتتتم تقتتتتتتتم ا  ااات العامتتتتتتتة التتتتتتتت  تتتتتتتتلكا  دا تتتتتتت ا ا تتتتتتت  اكات الًتتتتتتت،ا  متتتتتتتن  يتتتتتتتلاع 

 الصتتتتدلامل التتتتوان  ليًتتتت،ا  ا  ي،تتتتا ن 
م
ال تتتتلاا  ال زمتتتتة  تتتت،ن امل يتتتتة امل تتتتل   حانونتتتتا

)متتتتدة  م،تتتتا يتتتتتؤ ي   تتتت  عتتتتلم   تتتتتم الصتتتتدلامل امل تتتتال  امللكوعتتتتتة م ا تتتتر  متتتتتن ا  ااات 

العامتة متتن ح ،تة امل تتاه،ة امل تو تة لتتمل لتتن موازنتة ازاا  الع،تتا ا اليتا ن  م ان تتة  كراجتتمل 

 
م
 تتتتتا  عي،تتتتتا

ّ
 اكتتتتتو  ع تتتتت    تتتتتاا اللالتتتتتة. اهدتتتتتا    تتتتتل متتتتتن ااتقتتتتتاا املبتتتتت ية لتي

م
 نتتتتتمل  ال تتتتتا

 الً،ا  ا  ي،ا ن   ي صا ع   كاما م اه،يمل كاملب ية م صوا .
 

الصتتتتتتتدلامل التتتتتتتوان  ليًتتتتتتت،ا  ا  ي،تتتتتتتا ن   تتتتتتتتها متتتتتتتا متتتتتتتا اح تتتتتتت اح    يصتتتتتتتاا   تتتتتتت  الي  تتتتتتت   

اهدتتتا الخصتتتوص ليو  تتتل عتتتل  األ تتترا  اميومتتتة األ تتتر امعال تتتة م تتت لة عتتتلم الت تتتم )

 ... العاجي تة عتن األ ترا  لتن ازاا  املال تتة نتر  لتتت كامتا ا عي،تا ات العاجتل  لييعويًتات

لي ليتتتتتل امل تتتتتي قات  صتتتتتوا   ح قتتتتتة    تتتتتاكة   تتتتت  ت ليتتتتتل امل يتتتتت  امل تتتتتي   لت ايتتتتتة عتتتتتام ا 

  صوا    اج ة ات ليل ال ة ال  ليل  ات الصية االاواجل... 2018

  

  ت لم لكصلاليحلاملراكز...:ت لم لكصلاليحلاملراكز...:  ((1111

  تتتت  هتتتتهه ا  تتتت ال ة  مازالتتتتو  عتتتت  ا  ااات ااملؤم تتتتات العامتتتتة ا تتتتالرضم متتتتن   تتتتااتدا

 ا صوا  ميحرا   تقرا كيو مرا ا  ليل  ل ا لن م يي  املدتاا  امتن كتم تع،تل 
م
ما قا

    تًت،   موازنل تا األ ت ك  ا تايتد نقتا متن ا  ي تاام ليءا تة ال ياتة الداتجتة عتن 

يع،تتتت م هتتتتتهه امل تتتت لة ا تتتتتل  ع تتتت   تتتتت ا ا  ض تتتت     تتتتتا مازالتتتتتو الهتتتتها ا  تتتتترا   احتتتتل  كتتتتتاا 

 م ي،ر .
 

هدتا نبتتل  ع ت   تتراا   اامتة  تتلا  كتا مر تتا ع ت   تتل   انق ت ح ا تتة كتيو  ي مر تتا ا 

 ليتتتتل  صتتتتلاا حتتتتراا عتتتتن مجيتتتتس التتتتوزاا   دتتتتا م ع تتتت  اللاامتتتتة املتتتتهكوا  ييًتتتت،ن مصتتتتلا 

الي،ويتتا  صتتوا  اا تتتة  ا لتت   عتتل  ختته ا ي ازاا  املال تتة لتتن  تتا  كتتا  الي،ويتتا متتن 

 الخايدة  ا  قراض.

 امتتتل  امتتتي،راا   ،تتتا نق تتت ح  عتتتا   الد تتتر لتتتن
م
 ، تتتا املرا تتتا  ا املتتتلاا  املايو تتتة متتتا قا

 التا ة  لي ا  ت ا  املدامد  ب   ا.
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تووو لمةضوووةولالووويحلالوووروولت اراالوملؤس ووو الع موووةلوشوووععلجد ووودالتووو لوزارالتووو لمةضوووةولالووويحلالوووروولت اراالوملؤس ووو الع موووةلوشوووععلجد ووودالتووو لوزارال  ((1212

ال كبيووةلوالج معووةلال ان  يووةل و لالرجووةولإ ووقلوزارالامل ليووةلبوو لر ملمووسلإجوو زالال كبيووةلوالج معووةلال ان  يووةل و لالرجووةولإ ووقلوزارالامل ليووةلبوو لر ملمووسلإجوو زال

  ::النصةصلذل النصةصلذل 
 

 تع،تتتتت م امل
م
وازنتتتتتة تعي ،تتتتتات  عتتتتتلم  تتتتتواز تح  تتتتتل الخايدتتتتتة الي دان تتتتتة  ع تتتتتا  ييًتتتتت،ن  اج،تتتتتا

الحتتن ا  ااات  .  تتاك ة ح تتا الر تتوع   تت  ازاا  املال تتة ل  تتا  التتر ي لتتن  م ان تتة الي،ويتتا

ااملؤم تتتتتتات العامتتتتتتة ت تتتتتتي    اليعي ،تتتتتتات اتتتتتتت تم لتتتتتتن كتتتتتتا متتتتتتر  ليايتتتتتتد ت،ويتتتتتتا   تتتتتتالن 

 راع...ازيا   لن مبراع موازنل ا  يع يرها  ل   ايو مرا ا اك
 

اكتتتتو  هتتتتها ا  تتتترا  يرتتتتتد  ع تتتتا     تتتت   يقي تتتت   صتتتتلاا حتتتتراا  ا  ي نتتتت  يق تتتت    ،دتتتتا 

 كيو  ي كرع  ا  ع ة ح ا مرا عة ازاا  املال ة ع   األحا  ا  تي مجيس الوزاا .

 

توو لمةضووةول عوو لا جهووزالواملؤس وو الالع مووةلوالصوون   قلالع مووة...لاليووالتةصووّلتوو لمةضووةول عوو لا جهووزالواملؤس وو الالع مووةلوالصوون   قلالع مووة...لاليووالتةصووّل  ((1313

  ::ع قلم   فةلمسلالدولةع قلم   فةلمسلالدولة
 

متتتتتتن حتتتتتتتانو  تعتتتتتتليا مي تتتتتتتية الرتتتتتتتتد  33   تتتتتتتراا  تدا تتتتتته نتتتتتتت  املتتتتتتتا   اهدتتتتتتا نؤ تتتتتتتل ع تتتتتت

االرااتتتتتتتتد لتتتتتتتن هتتتتتتتها الخصتتتتتتتوص     لتتتتتتتم ععتتتتتتتل متتتتتتتن امل،حتتتتتتتن  صتتتتتتتلاا حتتتتتتترااات  ا مرامتتتتتتت م 

)   تتتد تد تتت م هتتتهه ال  تتتات  ت تتتيج مااع تتتا مال تتتة    تتت   اتتتتؤ ي   تتت   ع تتتا    تتتتاك ة  

ا   ا اليتتا ن  ايتتا   ح ،تتة اليعتتوي  اامل تتاعلات املعاتتا  لي، تتي لم   ع تت  متت  ا املمتت

تيتتتام الخايدتتتتة ع تتتت  ت تتتليل ال ياتتتتة الداتجتتتتة عتتتن تدا تتتتهها ععتتتت  زيتتتا   امل تتتتاه،ة املعاتتتتا  

 ل هه ال  ات.
 

اهدتتتتا نق تتتت ح مرا عتتتتة  ن ،تتتتة  ، تتتتا األ  تتتتا  اال  تتتتات التتتتت  ت صتتتتا ع تتتت  م تتتتاه،ة متتتتن 

اللالتتة التتن  ، تتا األ تتوا  ا ععتتاز ل تتتا  ًتتراا     يصتتلا  ي حتتراا  ا مرمتتوم متتن ح  ي تتتا 

 ع تتا    تتاك ة عيي تتا متتوك تعتتو    تتا لي ّ،ي تتا الخايدتتة الي دان تتة  ا   ع تت  األحتتا يرتتتد 

 لو ا ازاا  املال ة  متام األمتر الواحتا    تة 
م
  املو وع تاا يا

م
 خه ا ي ازاا  املال ة  ا 

   از  الد ام الخاص  املؤم ة لهل .
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  ::  لت لالخ ر لوالةالة لواملؤتفراا  لت لالخ ر لوالةالة لواملؤتفراات لم لكصل فق الالنقّلواال يقت لم لكصل فق الالنقّلواال يق  ((1414

 ي    تاوا ههه الد هات ع   مّر ال د  :
م
 نوا    ناه  لا 

 اهدا ن ّ      ا عي،ا ات الت  ت تت ل هه الءاية ييم ت اي ا لن كا مر . 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 )م ي رل . .(

 5.3 7.19 7.39 7.3 7.3 7.6 7.5 7.5 8.1 7.95 5.9 4.6 4.9 4.03  قّلوا يق  لت لالخ ر 

 4.6 5.17 6.02 5.3 5.1 4.94 5.1 5.8 5.05 3.7 2.9 2.6 2.5 2.2 والة لومؤتفراالت لالداكّ

 5.8 9.04 10.98 8.2 7.98 7.9 8.03 8.2 6.2 6.2 6.1 3.4 3.4 2.9 والة لومؤتفراالت لالخ ر 

 
 

ا متتار التتوزير يقي تت   
ُّ
ا اليتتا ن     تتل متتن تد تت م هتتهه الع،ي تتة متت ،ا ا نتتمل لتتن  تتا  تعتته

  ا ا ي،حتتتتتتتن 12/3/2015الصتتتتتتتا ا لتتتتتتتن  132تا  تتتتتتت  حتتتتتتتراا  انتتتتتتتد مجيتتتتتتتس التتتتتتتوزاا  احتتتتتتتم 

الايتتد متتن ال تتا   امليوا تتل لتتن ال يتتل  ات الصتتية  تتالتيو  م انتتمل ) ا   ي ت ياتتة ع تت  

  امتتا  عتتل  الخايدتتة   ا  امتتا  مو تت  تقنتت  متتن ل دتتا
م
     نتتمل يتتيم    انتتا

م
  التت س اكتتلا

   تت   م،تتا يرتتتد ت ياتتة   تتاك ة   تت   انتتد عتتلم ا تتوح   ا تتة توز تتا ا عي،تتا ات  تت   

 ا  ااات.

 

  ::ت لمةضةولامل  ريعلاالستثف ريةلاملنفلالت لالقط ولالع مت لمةضةولامل  ريعلاالستثف ريةلاملنفلالت لالقط ولالع م  ((1515

  ا  يجتتتتوز    ت،يتتتتت    ا كيقتتتتاا لي،عيومتتتتات لتتتتن  ي مجتتتتتا  ي تتتتلُّ متتتتن  م ان تتتتتة الياتتتتوير.

اللالتتتة الي دان تتتة  تتتالرضم متتتن  نااح تتتا ا ك املي تتتااات ع تتت  املو تتتوع  ي صتتتوا  اا تتتتة 

ا تتتتامية ل اكتتتتة املبتتتتاا ا املداتتتته  لصتتتتالت ا امتتتتن  تتتت،ت ا تيتتتت  املداتتتته  متتتتن ح  تتتتا مجيتتتتس 

ا ن،ا  اا ع،اا ما كاكة اليااص ا  ات الصتية متن ح ،تة املبتراع ا  ،ال تة اا ناتامل 

 املدجا ... مدمل امصلا الي،ويا ااملرا ا
 

اهدتتتتا نتتتتر   لتتتتاام كامتتتتا ال  تتتتات املعد تتتتة تتتتتوك   هتتتتهه املعيومتتتتات ات وي، تتتتا  بتتتت ا م تتتتي،ر 

 متتتتتتتتن التصتتتتتتتتو  ع تتتتتتتت  ا يتتتتتتتتة اا تتتتتتتتتة ا  تتتتتتتترا  امليا عتتتتتتتتة ال زمتتتتتتتتة اا تتتتتتتتا 
م
ا لتتتتتتتت  ت،ح دتتتتتتتتا

 ام  ات ج ة  ناامل كعالة ت ق  ال لك ات  ن املؤ رات.

 



 2018موازنة العام  نقرير عن

17 

  ::ت لمةضةولالروق الامليعهد ست لمةضةولالروق الامليعهد س  ((1616

  تتالرضم متتن ح تتام امليع تتتل ي  تتتد متتن  تترا   كتتا كراحتتا
م
ت لي،يع تتلين م تتال  ااجيتتة  تتلا

متتتتن لتتتتتت م تتتتال  ا ي اا تتتتة  تتتت،ن كياتتتتة املبتتتتراع  ا ا تتتتا ال تتتتعر متتتتا  ختتتتهه  ا عي تتتتاا 

عامتتتتا امل تتتتاار م،تتتتا يتتتتؤ ي   تتتت  عتتتتلم ا تتتتو  ن تتتتر  اا تتتتتة مدتتتته األمتتتتا  عدتتتتل اليقريتتتتتر 

 ع ت    تن   اات تا اع  ت
م
 ع ت   ال     املبتاا ا  تو  كيال تا ام،تا يتدعحس متي ا

م
   تاك ا

م
ا

 املال ة العامة.
 

 اهدا نر  ا وا مرا عة األن ،ة االدصوص الت  تج ا  ل  لن م  ا معال ل ا.

 

 

وتوووو لالخ  ووووةنل ؤكوووودلش ل وووولالامل ح وووو البفع فهوووو ل  وووويدع ل عيووووي لالوووور لعفووووّل

 
 
مللميفر ووةل  يوو 

 
ملي  عتهوو لواق ووكانلاملن سووعلتوو لسووبيّل وودورلقوورارلعووسلمخ وو لالووةزرامل وون 

تصوووووحيحلالةضوووووعلاملووووو   لو عزيوووووزالو  يوووووةلبهووووود لّلويعووووو لللالخ وووووّلالح  وووووّنل ووووولالامل ووووو ل

توؤ  لاسي داملاتم    الاليفةي يوةل  و ّلشال وّلليةقيوقلش ودا لتنفةيوةلواسوتثف ريةل

 ال   ةلاملرجةالم ه .لإ ق
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لع قلم لتقدمن  بن م 

  تت   2020 تركتتا ازاا  املال تتة مبتتراع حتتانو  املوازنتتة العامتتة ااملوازنتتات امل تقتتة ليعتتام

صتتتتتتتو   تتتتتتت  مداحبتتتتتتتات متتتتتتتا م،م تتتتتتتن ال  تتتتتتات املعد تتتتتتتة  عتتتتتتتل مي تتتتتتية  انتتتتتتد مجيتتتتتتتس التتتتتتتوزاا  
ُ
خي

التتتن  تتتو    . .  دتتتا م لييو تتتمل العتتتام  عتتتلم زيتتتا   ا ناتتتامل م يووو رل2600متتتا يايتتتل عتتتن  ت اتت  

الي ا ًتتتتتتات التتتتتتت  لتقتتتتتتو  ، ييتتتتتت  ا  ااات ااملؤم تتتتتتات العامتتتتتتة  كدتتتتتتا  مداحبتتتتتتة مبتتتتتتراع 

 .2019حانو  موازنة العام 

ت،ميتتتو  ق ،تتتة  2019متتتا ا  تتتاا    تتت       تتترز الايتتتا ات مقاانتتتة  قتتتانو  موازنتتتة العتتتام 

امعا تتتات اليقاعتتتل اتعويًتتتات الصتتترك   . .لم يووو رل882.63الاواجتتتل التتتت  ااتاعتتتو   تتتلا  

 . .  م ي ر 302.3  وا ن 

امل تو تتتتتة لتتتتتن مبتتتتتراع املوازنتتتتتة العامتتتتتة  ات ووووورا االوالنفقووووو اا عتتتتترض هتتتتتها اليقريتتتتتر 

 متا ت  تا    2019موازنتة العتام لقتانو  مقاانة  ييت  العاجتل   2020امل تقة ليعام  ااملوازنات

ا مت تتتتتتتتتا هتتتتتتتتتها املبتتتتتتتتتراع   ،تتتتتتتتتا ا  تتتتتتتتترز ا  تتتتتتتتترز  الاراحتتتتتتتتتات هتتتتتتتتتم  متتتتتتتتت اا 
ّ
الداقتتتتتتتتتات التتتتتتتتتت  ي بتتتتتتتتت 

امل تتتتيجلات التتتتت  لتقتتتتو  ، ييتتتت  القااعتتتتات لتتتتن ل دتتتتا  االتتتتت   ّ ت   تتتت  تعتتتتليا ا عي،تتتتا ات 

 امل تو ة ل ا. 

 2020م يتتتتو  مبتتتتراع املوازنتتتتة العامتتتتة ااملوازنتتتتات امل تقتتتتة ليعتتتتام اليءتتتتوص    تتتت  لتتتتن 

   تت       ،تتتا ن ا ناتتامل العتتتام متتتن  تتااي اامتتت م،ااي امل تتتوع لتتتن مبتتتراع 
م
ا احامتتمل  نبتتت    ا 

 لم يوو ر 24100.04حتتل  يتت   تتوا ن  2020املوازنتتة العامتتة ليعتتام 
م
  ق ،تتة   . . ميًتت،دا

م
اعي،تتا ا

 لياواجتلم ي ر 9194.6
م
 . .  م يو ر 8312  ل ع ت  متدلات الخايدتة  عتل    كتا  . . ت تليلا

. ايقا تتتتتا هتتتتتها ا ناتتتتتتامل   يتتتتترا ات موازنتتتتتة  تتتتتري  ة اض تتتتتت   تتتتتري  ة تتتتتتم تقتتتتتليرها  تتتتتتتت 2019عتتتتتام 

  . . م ي رل19009.9

لدا  تتتتتتة  2020ا اليتتتتتتا ن  ُي تتتتتتّ   ال تتتتتتلا    نتتتتتتاه  احتتتتتتام مبتتتتتتراع املوازنتتتتتتة العامتتتتتتة لعتتتتتتام 

 : اكة     الج ا األا ن املرتقدالداقات اا يرا ات االج ا التاصا   
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 .(م ي رل . )ل2020  

 22697.2 النفق الالج رية

 9194.6 مت ا خلمة اللين 

 1402.7 النفق الاالستثف رية

 24100.04 مخفةولالنفق ا

 19009.9 ات را اا

 5090.1 الج ا املرتقد

 4104.5 ز ا / كاج   ا ن

 %21.12 ن  ة الج ا / الداقات 

 %5.7 الج ا / الداتج امل  نن  ة 

  نتتتتمل يًتتتتاك   تتتت  الج تتتتا  
م
 خايدتتتتة ال ةمتتتتيا . . ي،متتتتا متتتتق   م يوووو رل1500م يتتتت  عي،تتتتا

 ي   . . م يووو ر 6590.1 ملؤم تتتة   ر تتتا  ل دتتتا  ل صتتت و 2020املجتتتاز  عاا هتتتا ختتت   العتتتام 

 .امل  نمن   ،ا ن الداتج % 7.38ما ن  يمل 
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II--  20202020ململت لالنفق الاملقدرالل ع ت لالنفق الاملقدرالل ع لل  

تضتتتتتتخم  ييتتتتتتة تياتتتتتتاحم متتتتتتدة ك تتتتتتدة    ا تتتتتتن  معًتتتتتتيةالعتتتتتتام    توا تتتتتتمل ا ناتتتتتتاملكالعتتتتتتا 

 ييتتتتتتتة الرااتتتتتتتتد ااأل تتتتتتتتوا  تتتتتتت يو   كقتتتتتتتل الرااتتتتتتتتد ااأل تتتتتتتوا ام تقات تتتتتتتا ااملدتتتتتتتاكا ا  ي،اع تتتتتتتة

متتتتتا الاواجتتتتتل امل تتتتتي قة امل تو تتتتتة لتتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتة العتتتتتام ام تقات تتتتتا ااملدتتتتتاكا ا  ي،اع تتتتتة 

 هتتتتامم  تتتتّ   متتتتن   ،تتتتا  ا ناتتتتا %77.45متتتتا ن تتتت يمل  2019
ّ
مل    تتتتع لتتتتم ي تتتت ل كالعتتتتا     

 ال ااي.ليي رل ليداقات ا م م،ااية ا اقن ا ناامل 

   تتتتد ا  هتتتهه   متتتن امليوحتتتا مل ض تتت   نتتتمل التتتن  تتتو  احتتت  اليو  تتت   ج، تتتا   تتت ال

 ختتتت   األعتتتتوام 
م
اهتتتتها متتتتا  تتتتل  ي  تتتتر لتتتتن  احتتتتام موازنتتتتة العتتتتام التتتتتا ن اليال تتتتة  ال  تتتت ة تتتتتلايج ا

تتتلا  اعي،تتتا ات  . .  م يووو رل71  تتتوا ن الرااتتتتد     تتتع خاًتتتو
ُ
    ازاا  املال تتتة لتتتم ت

م
عي،تتتا

 ألي تو     ليل لم ي ا ر  مل  عل.

ع تتتت  القتتتتراض امتتتتدلات الخايدتتتتة اللاخي تتتتة   نتتتتمل ي قتتتتف ح تتتتم الاواجتتتتل امل تتتتي قة   ض تتتت

 2019 تتتتتت   عتتتتتتامم  ااتاعتتتتتتو   تتتتتتع   ،تتتتتتا متتتتتت   ا  تتتتتتر التتتتتتت  تتتتتتتا ا   صتتتتتتوا     تتتتتت  االخاا  تتتتتتة 

اي تتتتتتت   ال تتتتتتلا    نتتتتتتتاه اليء تتتتتتت ات ال  قتتتتتتة   تتتتتتتا ختتتتتتت    . .  م يووووووو رل882.63   تتتتتتوا ن  2020ا

 األعوام املدصرمة.

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 5561 5046 5187 4791 4251 كواجل ع   مدلات خايدة  اخي ة

 3633 3266 3027 2309 2436 كواجل ع   مدلات خايدة خاا  ة

 9194 8312 8214 7100 6687 املخفةو:

 

لتتتتتم تعتتتتتل تيًتتتتت،ن ا عي،تتتتتا ات امليعيقتتتتتة  تتتتتلعم  النفقووووو الامل ووووو ككة       تتتتتمتتتتتا اليتتتتته 

متتتتتتتياة خايدتتتتتتتة اا  تتتتتتتة    ت تتتتتتتا   ا تتتتتتتتم اعي ااهتتتتتتتا  2018العتتتتتتتام  مدتتتتتتته مؤم تتتتتتتة   ر تتتتتتتا  ل دتتتتتتتا 

   تت  متتا تقتتلم  تتتم تًتت،   مبتتراع املوازنتتة لتتن املتتا   
م
 يق تت    13ا متت   ا . اامتت دا ا

م
مدتتمل نصتتا

  . . م ي رل1500ة اويية األمل  ق ،ة  إعاا  مؤم ة   ر ا  ل دا  مياة خايد
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 . . ع تتتت  ا عي،تتتتا ات امل تو تتتتة لتتتتن  م يوووو رل302.3  تتتتاكة   تتتت   لتتتت   كقتتتتل تتتتتم زيتتتتا   

اامل صصتتتة ملعا تتتتات اليقاعتتتل اتعويًتتتات   ايتتتة الخلمتتتة     تتتتع  بووو للالنفقووو الامل ووو ككة

تتتتتلات  تتتتتتتتت 
ُ
نو  م تتتتتتوع لتتتتتن حتتتتتا . .  م يووووو رل2981مقا تتتتتا  2020 . . ليعتتتتتام  م يووووو رل3283.3ح

 .2019 موازنة العام

 هتتو 
م
حتتانو   رنتتامج  ي  2020تًت،   مبتتراع موازنتتة العتام عتتلم اال تلير   تتره  يًتا

 لعيتتتتتتتوم ال  ريتتتتتتتة نبتتتتتتتا  مع تتتتتتتل ا تدامتتتتتتت د حتتتتتتتانو  الع نتتتتتتتامج العاجتتتتتتتل ليتتتتتتتل  ن،تتتتتتتا تتتتتتتتم تعتتتتتتتليا 

تتتتتتتتتت لتتتتتتتتمل ت  تتتتتتتت د  ليتتتتتتتتل ييعيتتتتتتتت   داقتتتتتتتتات ا لو  تتتتتتتتاو االيحد
ُ
لتتتتتتتتلاا  اا م بتتتتتتتتااات    تتتتتتتتع ل

الن  و  انل ا  حانو  الع نامج العاجل لصت انة ال امعتة الي دان تة       ل  ة    اكة ااملراح 

التتهي كتتا  ُي تتتت عتتا   ناتتس ا عي،تتا  ال تتدوي " " لتتن التتتل   كقتتل لتتتت لتتن ال تتا  المتتانم 

  . . م ي رل15اال ال  ل هه الءاية 

 ،تا ن ت تا متن  توز ا ناقتات املوازنتة العامتة ا صتة كتا ماي ّ   الرمم ال  انم   ناه  

 عالداقتتتات العامتتتة اي  
م
 اامتتتل    ا    تتت  متتتن اخلمتتتة التتتلينعتتت ه ح تتتم  ييتتتة الرااتتتتد   تتتر  ي تتتا

 من هها املج،وع.%لل78.63

 

لن تتتتتتتتتوا  2020ا اليتتتتتتتتتا ن كقتتتتتتتتتل  يءتتتتتتتتتو الداقتتتتتتتتتات ال اايتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتن مبتتتتتتتتتراع موازنتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتام 

 ن الداقتتتتتتات تاا تتتتتتة كقتتتتتتة متتتتتتن   ،تتتتتتال%ل94.18 احتتتتتتل  تتتتتت يو ن تتتتتت ةل . .لم يوووووو رل22697.26
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متتتتتن   ،تتتتتا ن الداقتتتتتات لتتتتتن حتتتتتانو   %ل6.3ليداقتتتتتات ا متتتتت م،ااية التتتتتت   تتتتت يو ن تتتتت ة  5.82%

 .2019العام  موازنة 

لم يو ر ل1402.77  كقتل  يءتو اعي،ا ات تا  توا ن  النفقو الاالسوتثف رية متا متن   تع 

 . .  لم يو رل89298 تتتتتت     ت ة   ت  الدتاتج امل  تن املقتلا %ل1.57 حوةا  ل   ع  ت يو . .ل

ل234.74 يًتتاك   تت   لتت   الداقتتات ا متت م،ااية امل تو تتة لتتن املوازنتتات امل تقتتة االتتت   يءتتو

) ا  املوازنتتتتتتات  2020حتتتتتتل تتتتتتتم لتتتتتتتت اعي،تتتتتتا ات لتتتتتتاام حتتتتتتوان   العتتتتتت امج ليعتتتتتتام ا  . . م يوووووو ر

 2019 . . م تتتتتتتتتوع لعتتتتتتتتام  م يوووووووو رل571.56 . . مقا تتتتتتتتا لم يوووووووو رل549.84امل تقتتتتتتتتة   ق ،تتتتتتتتة 

احتل تتم هتها  لتن متا خت  املوازنتات امل تقتة. 2020 . . زيتا   ليعتام  م يو رل100 ايًاك  لي 

   ياة خايدة لصالذ مؤم ة   ر ا  ل دا .  . . م ي رل1500ت ليل م ي  

   تتتتتتد نوعتتتتتتمل ا   تتتتتت ة متتتتتتن   ،تتتتتتا ن  اليتتتتتتا ن ا تتتتتتع ة ا ناتتتتتتامل ال  تتتتتتانم اي تتتتتت   الرمتتتتتتم

 :قات العامةالدا

 

متتتتن زيتتتتا ات  متتتتوا  لتتتتن الداقتتتتات ال اايتتتتة  ا  انتتتتوا    تتتترز متتتتا لتتتتت  م ييتتتت  القااعتتتتات

 ا م م،ااية.
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شبرزلالزي  االت لالنفق الالج ريةلواالستثف ريةلامللحةظةلتو لم وروولشبرزلالزي  االت لالنفق الالج ريةلواالستثف ريةلامللحةظةلتو لم وروول  --  شش

  مةزعةلع قلالقط ع ا:مةزعةلع قلالقط ع ا:لل20202020مةاز ةلالع ملمةاز ةلالع مل

  
  ت لالقط ولالصح :ت لالقط ولالصح :

 . .  م يوو رل10 ق ،تتة  وزارالالصووحةلالع مووةلم ووروولمةاز ووةلتتن  ا  ويووةزيتتا   اعي،تتا   (1

                  مقا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 2020 . . لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراع موازنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  م يوووووووووووووووووووو رل178.025 ليصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و 

 .2019 عام . . م توع  م ي رل168.025

لتتتتتتن  فقوووووو الاالست ووووووف ملتوووووو لالقطوووووو عي لالعوووووو ملوالخوووووو صلنا عي،تتتتتتا ات العاجتتتتتتل  زيتتتتتتا    (2

 عتتتتتل    كانتتتتتو عتتتتتام  . .  م يووووو رل485ليصتتتتت و  العامتتتتتة وزارالالصوووووحة مةاز وووووةم وووووروول

 ع   ههه الد ه .لو و  ز ا مدوي  . .  م ي رل475   لا  2019

لتتتتتن متتتتتا ختتتتت   2019ا  قتتتتتا  ع تتتتت  ناتتتتتس ا عي،تتتتتا ات امل تو تتتتتة لتتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتة العتتتتتام  (3

لا موسلالعو منلفد ريةلالع مةللقةىلا مسلالوداك  ل  ناقات املعال ة لن امل  با ات 

،و زيا   ا عي،ا  كقل ت  مسلالدولةلاملد ريةلالع مة ما ك ،ا خ   .وإ ارالالجف را

 . . ن  جتتتة نقتتا ع تتتحري   متتتن ال تتت م   تتت   م يوووة  ل200 . . مت تتتا  م يوووة  ل350 ق ،تتة 

متتا       تت  ت اتت   ناتتس الق ،تتة متتن ناقتتات املعال تتة لتتن  املليريتتة العامتتة ألمتتن اللالتتة

 امل  با ات لن موازنة ال  م.

 ،تتتتا  2020 ليعتتتتام وزارالالصووووحةلالع موووة . . لتتتتن مبتتتراع موازنتتتتة  م يوووو رل1.732لتتتتت  (4

 لتتتتن العتتتتام 
م
تتتت  تتتتاتالق ،تتتتا ك تتتتمل  بر وووو مجلالي قوووويحلتتتتاام  2019كتتتتا  م تو تتتتا

 
د االحتتتت  ال ي

 الح ل.   االتمي الصارا  ال عة األكا ن االعقااا اعلا 

 . .  م يوووووووة  ل300لتتتتتتتتت م تتتتتتتاه،ة لتتتتتتتن مبتتتتتتتراع موازنتتتتتتتة ازاا  الاتتتتتتتتة العامتتتتتتتة  ق ،تتتتتتتة  (5

 .لصندو لا مملامليةدالل     
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  ت لالقط ولال كبة :ت لالقط ولال كبة :

              . . ل صتتتتتتت و م يووووووو رل9.5 ق ،تتتتتتتة  اليع ووووووويملا س  ووووووو التتتتتتتن " امليع قووووووود س"رواتوووووووعل زيتتتتتتتا   (1

 متتتتتتتن  . .  م يووووووو ر 110
م
 . . ن  جتتتتتتتة   التتتتتتتة متتتتتتتو ا    اج،تتتتتتت   ع تتتتتتت   م يووووووو رل100.5 تتتتتتتل 

 ماعات امليعاحلين لي م   هها الاراع.عل  اليقاعل ازيا   

                 ليصتتتتتتتتت و . .  م يووووووووو رل1 تووووووووودري لاملوووووووووةا لاتجراليوووووووووةلووووووووودعملزيتتتتتتتتتا   امل تتتتتتتتتاه،ة العاجتتتتتتتتتل   (2

 .2020 . . لن مبراع موازنة العام  م ي ر 11.5

لتتتن  ةلامل  اروسوووةال  فووويعف  لبووورامجلوش ل وووراملحقوووة لاسووو . .  م يووو رل2.363لتتتت  (3

 .مةاز ةلوزارالال كبيةلواليع يملالع   مبراع 

ععتت   مدرسوويةلشبنيووةلقوو  ة لبر وو مجلإن وو ملوتخهيووا لتتاام  . .  م يوو رل5.287  تتوا ن زيتتا   (4

 .2019مياح عام  . .  م ي رل1.106 . . مقا ا  م ي رل6.393ت   لت

ملبتتتتتتتراع ملخ ووووووو لات فووووووو ملواتعفووووووو رلل . .  ، تتتتتتتاه،ة م يووووووو رل15لتتتتتتتتت اعي،تتتتتتتا   ق ،تتتتتتتة  (5

 تتتت،ن موازنتتتتتة  مليدتتتتتة التتتترج س اك تتتت  التريتتتتتري ال امع تتتتة لتتتتن التتتتتتل   انة صتتتتتبتتتتء ا ا 

لتتتن  ملتتتملتتتت  تت،ن حتتانو   رنتتامج انل تتو انتتو ت  عتتل    كازاا  ال    تتة االيعيتت م العتتا ن 

 .2019العام 

 

  ت لالقط ولا منا:ت لالقط ولا منا:

   تتتتد متتتتا  حتتتتّره القتتتتانو   2020 . . كاعي،تتتتا   كتتتتا ليعتتتتام  م يوووو رل36.917لتتتتتت م يتتتت   (1

ليةقيوووقلعيووو  لوتخهيووواااللاامليعيتتت   قتتتانو   رنتتتامج  24/11/2015الصتتتا ا لتتتن  30احتتتم 

ووةللصوو ل لالجووي    . .للم يوو ر ل6.569للمق بووّلاتعلي تتمللوانوللتةييووةلملح 
م
كتتا  م تو تتا

  . . م ي رل30.347 ي  ايا    2019لعام 
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متتتتن   تتتتا  ت ارالالجفوووو راالعاجتتتتل  تقوووود ف المدرسوووويةل . . ع تتتت   م يوووو رل1.117زيتتتتا    (2

 عاتتتا  م تتتاعلات ملامتتت ة تتتتوازي حتتت م املتتتدو املعاتتتا  ليعاان تتتة متتتو ام اللالتتتة ل صتتت و 

 2019 . . لتتتتن العتتتتام  م يوووو رل6.332 . . مقا تتتتا  م يوووو رل7.450ا عي،تتتتا  
م
 مل تتتتتم   نتتتت. عي،تتتتا

حتتتانو   نتتت  ،تتتا  %15ت اتتت   كاكتتتة اليقتتتلي،ات امللامتتت ة ل   تتتا  الع تتتحرية    تتت ة 

 .2019موازنة العام 

 م يو رل23.945 ق ،تة  الجوي ن  جة اليلا  اال  ح تة لتن مبتراع موازنتة  الرواتعزيا    (3

واملد ريةلالع موةل . .  ي رم ل3  لا   املد ريةلالع مةللقةىلا مسلالداك   . . الن 

 م يوووو رل1.879 ق ،تتتتة  واملد ريووووةلالع مووووةلللجفوووو را . .  م يوووو رل2  تتتتوا ن   مووووسلالدولووووة

. .  

  

  ت لالقط ولالق  ئي:ت لالقط ولالق  ئي:

 . .  م يوووووووة  ل750 ق ،تتتتتتتة  املةووووووو كملالعدليوووووووةلتتتتتتتن  رواتوووووووعلاملوووووووةظفي لالووووووودالفي زيتتتتتتتا    (1

    متتتتتن  . . ن  جتتتتتة نقتتتتتا حًتتتتتا  ميتتتتتلا  م يوووووة  ل100 ق ،تتتتة  و عوووووةي لالنقوووووّلاملؤقووووو 

مع ل اللاا  القًاج ة     حًا   صي    ا اليتا ن تء  ت  اااتتج م انقتا ا عي،تا ات متن 

 ا  اا  املر اية     امل ا م العلل ة.

اامليعيقتة  تاملؤت،ر املدتوي عقتله  ملخ و لشوةرىلالدولوةا  قا  ع   ا عي،تا ات العاجتل   (2

امليوحتا اميًتاكة اكتو  ملداحبة  ؤا  حًاج ة تيعي   ،جالس  وا  اللالة     متن 

حًتتتاج ة متتتن كرن تتتا امصتتتر اتتتتونس ااملءتتترا اا متتتااات املي تتتل  ا عتتت  ال يتتتلا  العر  تتتة 

ليعايتتتتا الي تتتتتا   االيعتتتتتاا   تتتتت   ل دتتتتا  امجتتتتتالس البتتتتتوا  لتتتتتن تيتتتت  ال يتتتتتلا    عتتتتتل    تتتتتتم 

 ليو ا الراهن
م
 .ع   مل  عل  مدوات  ا ا ه ن را
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  ت لالقط ولاالقيص   :ت لالقط ولاالقيص   :

املد ريووووووةلالع مووووووةلللحاووووووةللل تتتتتت   لصتتتتتتالذ  م يوووووو رل12.543لاه لتتتتتتتت م تتتتتتاه،ة  ، يتتتتتت  حتتتتتت (1

لتتتن مبتتتراع موازنتتتة ازاا  ا حيصتتتا  االيجتتتاا   وال وووفندرلال وووار للووودعملشوووراملالقفوووح

 . . م تتتوع  م يوو رل12.501ا لتت  لتتاام تءا تتة الج تتا لتتن موازنل تتا مقا تتا  2020ليعتتام 

 . 2019عام 

 لتتتتد   . . لي،ؤم تتتتة العامتتتتة ل شتتتت  ا ا متتتت مم يوووو رلل1.5لتتتتتت  (2
م
،ااات ) يتتتتلا   تدا تتتتها

كامتتتتتتتتتا  و تتتتتتتتتوا ت تتتتتتتتتليلها التتتتتتتتتهي ح تتتتتتتتت ي  2019متتتتتتتتتن حتتتتتتتتتانو  موازنتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتام  91املتتتتتتتتتا   

ا  تتتت  اكات امل  ت تتتتة ليصتتتتدلامل التتتتوان  ليًتتتت،ا  ا  ي،تتتتا ن   اكتتتتة كراعتتتتمل عتتتتن األ تتتترا  

ل تتتا  . .  م يوووة  ل45التتتهين   تيعتتتل  اااتتتتج م ال تتتدوية الي دتتتان    متتتن الع،التتتة املتتتاهر  

ييم امي لام م لن الو اج  ال ليل  التت  تؤمت تا املبتاا ا ا مت م،ااية شخ  االهين 

ا تصتتتتتتا ت ملتتتتتتل  متتتتتت ي   ت تتتتتتن تتتتتتتااي  امل ا تتتتتتتر  ا اليحدولو  تتتتتتا ااملعيومات تتتتتتة  اتلتتتتتتن حااعتتتتتت

  ام م،اا تي  املباا ا ا م م،ااية.

لتلعم كواجتل القتراض ا مت م،ااية  زااع تة  صتداع ة   م يو رل130لتتت اعي،تا   ق ،تة  (3

ة اتحدولو  تتتتتتتتة امعيومات تتتتتتتتة ا    تتتتتتتتة اهتتتتتتتتوامم األا تتتتتتتتاح مقا تتتتتتتتا ناتتتتتتتتس ا عي،تتتتتتتتا  متتتتتتتت ا  

 .2019امل توع لن حانو  موازنة العام 
 

 

 ت لالقط ولالثق ت :

 الاةن ووووراليةارل–ملعهوووودلالووووةلنالالعوووو   لل فةسوووويق لم ووووروولمةاز ووووةلاللتتتتنم تتتتاه،ة  لتتتتتت

موازنتتتتتة العتتتتتام  مقا تتتتتا ناتتتتتس ا عي،تتتتتا  امل تتتتتتوع لتتتتتن حتتتتتانو   . .  22.535.100.000  ق ،تتتتتة 

2019. 

ل صتت و ا عي،تتا   وزارالالثق الووةلصتتالذ   اسوويف   ا . . ع تت  ن تته   م يووة  ل800ا   يتتز  (1

 متتتتن  2020 . . لتتتتن العتتتتام  م يوووو رل2.3
م
  نتتتتمل 2019 . . لتتتتن العتتتتام  م يوووو رل1.5 تتتتل 

م
. عي،تتتتا

        . . متتتن ناقتتتات  اا  اام بتتتتااات  م يوووة  ل500يقا تتتا هتتتهه الايتتتا   ت اتتت    ق ،تتتة 

 مي صصة.    ة من ص انة .  .  م ية  ل300ا 
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واملاياوووووووةل . .   م يوووووووة  ل399) الهيئوووووووةلالع موووووووةلل فيووووووو ح لتتتتتتتتت م تتتتتتتاه،ة ل تتتتتتتا متتتتتتتن  (2

مقا تتتتتتا ناتتتتتتس ا عي،تتتتتتا  امل تتتتتتتوع لتتتتتتن  2020 . .  لتتتتتتن العتتتتتتام  م يووووووة  ل984.4) الةلنيووووووة

 .2019حانو  موازنة العام 

 

 ت لالقط ولالايئا:

 لي،رمتتوم احتتم  2020ليعتتام ليئووةوزارالالاموازنتتة  لتتن مبتتراع م يوو رل1.288لتتتت  (1
م
تدا تتها

االعاجتتل  تااح تتة ه تتة متتن ح  تتا مركتت  ال   تتة العتتالم  لصتتالذ  12/3/2015تتتااي   1552

امل ةثو الالع وةيةلالث بيوةلالوزاا  عع  ال د  اللا ن ل نبا  االيع،    ليدا ته مبتراع 

 .2020ليعام  االهي تم ت،ليلهامليعل  ال يوا لن حااع الح ر ا   مسل ةولالايفينيّ

 لقووووووو  ة لبر ووووووو مجلمع لجوووووووةا عي،تتتتتتتا ات العاجتتتتتتتل   وزارالالايئوووووووةتًتتتتتتت،   مبتتتتتتتراع موازنتتتتتتتة  (2

 . .  م يووو رل3اال الءتتتة  الي وووةيلتووو لمنطقوووةلحوووةنلاهووورلال يطووو نيلموووسلالناوووعلإ وووقلاملصوووع

      ،تتتتا ن 2020ليعتتتتام 
م
 . .  م يوووو رل154حتتتتل  يتتتت   2020ا عي،تتتتا  ال تتتتدوي ليعتتتتام . عي،تتتتا

 .2019 . م توع لعام  .م ي رلل210.2مقا ا 

لنفقوووو الوزيوووورلالدولووووةل . .  تتتت،ن مبتتتتراع املوازنتتتتة العاجتتتتل  27.499.846.000لتتتتتت   (3

اامل صتتتتتتت  ل بتتتتتتتء ا اصتتتتتتت انة معامتتتتتتتا معال تتتتتتتة الداايتتتتتتتات  ل وووووووؤو لالينفيوووووووةلات اريوووووووة

   تت  حتتراا مجيتتس التتوزاا  احتتم 
م
التتهي ُعتتّل   17/3/2016الصتتا ا لتتن  133الصتتي ة امتت دا ا

ل بتتتتتت،ا ناقتتتتتتات تبتتتتتتء ا اصتتتتتت انة معامتتتتتتا  22/5/2014ااي  تتتتتتت 75 ،و  تتتتتتمل القتتتتتتراا احتتتتتتم 

ال تتويجانم االتتهي صتتلا  بتت نمل  –معال تتة الداايتتات الصتتي ة لتتن ات تتا   يتتليات البتتوك 

 . 25/8/2016تااي   53)حراا احم  حراا  ليل  ر   ،و  مل الي،ليل

 وزارالالايئووة تت،ن موازنتتة خهيووااالالنيووةلي ووي  ةلال . . ع تت  ن تته   م يووة  ل472زيتتا    (4

 لص انة م اات اصل نوع ة ال وا . 2020عام لي
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 ت لالقط ولاالجيف ع :

  تتت  اكات  ا  ا 2020ليعتتتام  ل صوووندو لالوووةلنالل  وووف  لاالجيفووو ع لتتتتت م تتتاه،ة  (1

             تتتتتتتتوا ن  ايتتتتتتتتا   ي  2019 . . عتتتتتتتتام  م يووووووو رل292.6 .  مقا تتتتتتتتا  م يوووووووو رل298.6  تتتتتتتوا ن 

 . . لتتاام تءا تتة  تتا  متتن ز تتا   رم يوول10 . . احتتل تًتت،دو هتتهه امل تتاه،ة  م يوو رل6

 . .  م يووو رل61.21احتتتل  يءتتتو ا  تتت  اكات  .العتتتام املدصتتترم ،تتتا لتتتن الًتتت،ا  ا خي تتتااي 

  . . م ي ر 5.16   ي  ايا   2020ليعام 

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاه                                 وزارالال وووووووووووووووووووووؤو لاالجيف عيوووووووووووووووووووووةلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اعي،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراع موازنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (2

ناتتتتتتس  مقا تتتتتتا 2020العتتتتتام ليعتتتتتتام   ال اكووووووّلالقطوووووو ول ف وووووو  ف . .  م يووووو رل51.407

 . . لي،ؤم تتتتة العامتتتتة  م يوووو رل100  تتتتاكة   تتتت  لتتتتتت  .2019ا عي،تتتتا  امل تتتتتوع لعتتتتام 

 .2019عي،ا  لن حانو  موازنة العام ل م ا  مقا ا ناس ا  

                        توووووووووووهمي لحقوووووووووووة لاملعوووووووووووةقي  م وووووووووووروو م صصووووووووووو اامتتتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتتت،ن هتتتتتتتتتتتهه امل تتتتتتتتتتتاه،ات 

 . .    م يووووووووة  ل400) ل فركووووووووزلالنفووووووووةذ  لل فعووووووووةقي م صصتتتتتتتتات    . . رم يوووووووو ل9.9)

   اكة     م صصات 
 
لتن  . .  م يو رل6 البك  مجلالةلنالالسوتهدا لا سورلا ك وكلالقورا

متتت  ا تاع تتتا  تتت  ات األمتتتا  ا  ي،اع تتتة ا امتتتا  العلالتتتة لتتتن تقتتتليم امل تتتاعلات ل متتتر 

للت وة  المل  الةوةلوالبك  مجلالوةلنا  حاالي دان ة األ     ا ة الت  تعانم من الاقر املل

اي يتتتتت   . .  م يووووو رل31.5 وم صصووووو المراكوووووزلالخووووودم الات ف ليوووووة . .   م يوووووة  ل90)

 ع   كاما األااض   الي دان ة 230  وا ن عل  املرا ا 
م
 مد برا

م
 .مر اا

 . . ليعتتتام  م يووو رل174.424ز  ع تتت   لتتت   كقتتتل تتتتم لتتتتت اعي،تتتا   ، يتتت    ،تتتا ن حتتتلاه 

  2019لعتتتتام  امل تتتتتوع عي،تتتتا ا   ناتتتتس العتتتتام مقا تتتتا الل يووووكلالقطوووو وكف وووو  ف  2020

    هتتها ا عي،تتا  خصتت  ليءا تتة كياتتة عتتل  مبتتاا ا  مت تتا 
م
الحف  ووةلمووسل م وو ريععي،تتا

م  ريعلحف  ةلا حدايل وم صص ا . .  م ي رلل5 اال ةرا لوالرع  ةلاملي صصة

  . . م يوو رل150  عيووةالرع  ووةلاالجيف  تتاكة   تت    . . م يوو رل4.95 للخطوورلاملعرضووي 

تعيتتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتلايد  ييتتتتتتتتتتام ا ا    اي  تتتتتتتتتا ت ا ي،اع تتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتع ة  كي تتتتتتتتتتات ا تتتتتتتتتن تبتتتتتتتتت،ا )

 يتتتتتتتوا  ااعايتتتتتتتة  مد ركتتتتتتتات احتتتتتتتا  ت ل ن تتتتتتتراك  تعيتتتتتتت م م تتتتتتت  ختتتتتتتااجن ل ييتتتتتتتام املعتتتتتتتوزين 

 ،ايتتتتة األ تتتتلا .   تتتتاكة   تتتت  مؤم تتتتة اعايتتتتة  األااتتتتا  الرّ تتتتا ا يتتتتوا  ااعايتتتتة الج تتتتا  
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  اخ تتن اختتااجن  م اتتتلايد ات ه تتا األشتتخاص ااتعيتت املعتتوح   )اعايتتة 
م
 ملعتتوح    كا ي، تتا

             . .   م يووو رل11.7) ومل ووو ريعلاجيف عيوووةلواوووحيةلب الشووو كاالموووعلالجفعيووو الا   يوووة

عني  ،عال ة  شملالنةر جفعيةلل . . لم ية  ل250لا
ُ
 .امللمد  الت  ت

دصتتوص عدتتمل لتتن نتت  املتتا   اهدتتا    تتل متتن ا  تتاا    تت   تتراا  صتتلاا مرمتتوم اآلل تتة امل

 ال  تتتتتت ة لي، تتتتتاه،ات اامل تتتتتاعلات لء تتتتت  القاتتتتتتاع  2017متتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتة العتتتتتام  58

 .ي تت لن موانات ا هها الدوع من ا نااملة ل اكة ا  ااات العامة الت  العام

 

 ت لقط ولالاهرا ملواملي الوالنفطلوال  زلوا ق لالقط ع ا:

ليعتتتام  لهيئوووةلإ ارالقطووو ولالا وووكو  . .  9.653.800.000م تتتاه،ة  ، يتتت  حتتتلاه لتتتتت  (1

 .  2019موازنة العام حانو  لي   ة لن  ناس ا عي،ا  امل توع مقا ا 2020

وزارالموازنتتتة لتتتن مبتتتراع  قووو  ة لبر ووو مجلا شووو   لامل ليوووةلوالاهرا ليوووةزيتتتا   اعي،تتتا ات  (2

يتتتت  لتتتتتت اعي،تتتتا   كتتتتا   ،تتتتا ن  ،    تتتتع تتتتتم  . .  م يوووو رل4.98  تتتتوا ن  الط قووووةلوامليوووو ا

 . . م تتتتوع لتتتتن حتتتانو  موازنتتتتة العتتتتام  م يوووو رل34.09مقا تتتا   . . م يوووو رل39.073حتتتلاه 

                             ةتن وووو ماالميوووو الال ووووف . .  م يوووو رل38.2 احتتتتل توزعتتتتو هتتتتهه ا عي،تتتتا ات  تتتت   2019

 .ن  ماالمي الالر  ت .   لم ية  ل534.7ا  اهرا ئياليخهيالل  . .  م ية  ل316.2ا 

                         املقتتتتتتتتتتتتتتلا ا عي،تتتتتتتتتتتتتتا ات   يئووووووووووووووةلإ ارالال وووووووووووووويكمبتتتتتتتتتتتتتتراع موازنتتتتتتتتتتتتتتة   يًتتتتتتتتتتتتتت،  ،راا ا متتتتتتتتتتتتتتي (3

 . . االعاجل  لي،داحصة الع،وم ة ملبراع تيايم ن ام مي امتا  صتلاا  م ي رل33.88 تتت 

لح  ان تتتتتتة الو تتتتتتات ال ستتتتتت  ا  اختتتتتت  متتتتتتومل ااختتتتتت  متتتتتت   املر  تتتتتتات اآلل تتتتتتة ا صتتتتتتقات 

ة تستتتت  ا ال تتتت ااات ااآلل تتتتات لتتتتن متتتت  ا موا  تتتتة اليقتتتتلم اآلمدتتتتة ا تتتترامج محددتتتتة مصتتتت ت

العيم  االيحدولتوجن ليد ت م حًتايا ال ت   ا ت ة مت ا املراح تة عتن اريت  محددتة كاكتة 

 الس  ت ااملعام ت لن مع م اللااجر.
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 ت لقط ولاالتص الا:

 2020ليعتتتتام   يئووووةلشوجيووووكو . . لتتتتاام لم يوووو رل278.426  ،تتتتا ن  ق ،تتتتة لتتتتتت اعي،تتتتا   (1

 احتتتل تتتتوزع ا عي،تتتا  2019لتتتن حتتتانو  موازنتتتة العتتتام    امل تتتتوععي،تتتاناتتتس ا  نتتتة متتتا مقاا 

ملد ريوووووووةلالع موووووووةلا تتتتتتت،ن    م تتتتتتتاه،ة ليرااتتتتتتتتد ااأل تتتتتتتوا اصتتتتتتت انة  ختتتتتتتر  اتج  تتتتتتتاات  تتتتتتت

 .االتص الاواملد ريةلالع مةلتن  ملوتخهيال ل ستثف ر

 مقا تتا التصوو الالووةزارالا . . ع تت  حتتانو  الع نتتامج العاجتتل  م يوو رل100لتتتت اعي،تتا   تتتت  (2

اهتتتتو ع تتتتاا  عتتتتن م تتتتاه،ة ل   تتتتة  2019م تتتتتوع لتتتتن حتتتتانو  موازنتتتتة العتتتتام   . .  اللشوووو ام

 ا  تتتت ا لياتتتتوير اتومتتتتعة البتتتت حة الما يتتتتة امي،،ات تتتتا االختتتتلمات املراكقتتتتة متتتتن اتصتتتتا ت 

 ا ن  نو ا رامج معيومات ة امواها.
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 . .  م يوووو رل852.93لتتتتن هتتتتها املبتتتتراع  تتتتوا ن  الجووووزملالثوووو نيل"ش"احتتتتل  يءتتتتو اعي،تتتتا ات 

 ،تتتا   2019 . . لتتتتت لتتتن حتتتانو  موازنتتتة العتتتام  م يووو رل884.5مقاانتتتة متتتا  2020ليعتتتام 

العاجتل  لقتوان   العت امج لتن مبتراع املوازنتة العامتة  الجوزملالثو نيل"ل" يءو اعي،ا ات 

 . . لتتتتن حتتتتانو  موازنتتتتة  م يوووو رل571.5 . . مقاانتتتتة متتتتا اعي،تتتتا ات  ق ،تتتتة  م يوووو رل549.8

 %5.82ل تت يو ن تت ة الداقتتات ا متت م،ااية املقتتلا  متتن   ،تتا ن الداقتتاتالعتتام      تتع 

 .2019عام لن  %6.3مقاانة ما  2020لن العام 

 

  دتتا م ع تت  متتا تقتتلم  ن  تتت ا
م
  تتوا ن  2020ليعتتام  النفقوو الاالسووتثف ريةلتتن ن اا تتا

يتتة ليءا 2019ع،تتا اصتتل لتتن حتتانو  موازنتتة العتتام ل%3.6 ي متتا ن تت يمل  تتوا ن  . .ل  يوو رمل53

 نا  ا.

امل  تتتتن  عاجتتتتل ليي،ويتتتتا مةاز ووووةلمخ وووو لات فوووو ملواالعفوووو راحتتتتل لتتتتتت اعي،تتتتا   تتتت،ن 

  ،تتتتتا كي تتتتتا ا متتتتتي، كات املداتتتتته  
م
التتتتتهي عبتتتتت ا م تتتتتاه،ة اللالتتتتتة لتتتتتن املبتتتتتاا ا امل،ولتتتتتة خاا  تتتتتا

 . .  م يو رل100 ا يت االء ت  مبت،ولة  قتانو  ا متي، ل   مجيتس ا ن،تا  اا ع،تاا ة واما

 .2019 . . م توع لن حانو  موازنة العام  م ي رل75ة ما مقاان 2020ليعام 
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  للللكدمةلالد سلو  د دلامل كتا ا:كدمةلالد سلو  د دلامل كتا ا:لل  --  لل

ل تتتتت    م يووووو رل9194.6 2020لتتتتتن مبتتتتتراع موازنتتتتتة العتتتتتام  كدموووووةلالووووود سلالعووووو م يءتتتتتو 

ل8214ا  2019ل تت   لتتن حتتانو  موازنتتة العتتام   م يوو رل8312مقا تتا اعي،تتا   ، يتت  حتتلاه 

 . .  ت    م يو رل882.6 ي  ايتا   حتلاها  2018العتام  . . لتن مبتراع موازنتة  م ي ر

الاواجتتتتتتتتل ع تتتتتتتت  متتتتتتتتدلات الخايدتتتتتتتتتة     تتتتتتتتع  يءتتتتتتتتو م تتتتتتتتتي قات  2020ا 2019عتتتتتتتتامم 

 ي  2019لتتتن العتتتام   . . م يووو رل5046 . .  عتتتل    كانتتو  م يووو رل5561.3اللاخي تتة 

ع تتتتتت  متتتتتتدلات الخايدتتتتتتة  مقا تتتتتتا زيتتتتتتا   لتتتتتتن الاواجتتتتتتل  . . م يوووووو رل515.3 ايتتتتتتا   حتتتتتتلاها 

  . . م ي رل3633.29  . . ليص و م ي رل367.29ا  ة االقراض  ق ،ة الخا
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  د دلجزملمسلامليهكراالوامل كتا الع قلل2020وقدلت فسلم روولمةاز ةلالع مل

 الدولةلال ان  يةنل لكر:

امتتتت   ا  عتتتتن  . . ل  تتتتليل كواجتتتتل  م يوووو رل25م يتتتت   وزارالامل ليووووةتًتتتت،   موازنتتتتة  (1

 .2019لن حانو  موازنة العام   عي،ا  امل توعناس االًراجد االرموم مقا ا 

 لت وود دل  ووة لو عةي وو الاالسوويف   امبتتراع حتتانو   رنتتامج  اعي،تتا ات لتتتت (2

  احتتل توزعتتو 2019عتتام  ناتتس ا عي،تتا  امل تتتوعمقا تتا .  .  م يوو رل143 ق ،تتة 

هتهه ا عي،تتا ات  ت    يتتو  اتعويًتات امتتي، ل لصتالذ مجيتتس ا ن،تا  اا ع،تتاا 

 . .  م يوووووووو ر 35الصتتتتتتتتالذ ازاا  الااحتتتتتتتتة اامل تتتتتتتتاه  ق ،تتتتتتتتة    . .  يوووووووو رمل98 ق ،تتتتتتتتة 

    اآلل تتة املدصتتوص عت تتا لتتن حتتانو  موازنتتة  . .  م يوو رل10ال تتاجر ا  ااات 
م
عي،تتا

ت تتتو  24/5/2019تتتتااي   4871حتتتل صتتتلات  ،و تتتد املرمتتتوم احتتتم  2017العتتتام 

 عدوا  ت ليل  صو  ا  را ات تلح    يو  اتعويًات ا مي، ل.

القتتتانو  تدا تتته كياتتتة  تتتا  متتتن  . . لتتتاام تءا تتتة  م يووو رل30اعي،تتتا   ق ،تتتة  لتتتتت (3

 احتتم 
م
     خصتت  هتتها ا عي،تتا  قوو  ة لات خوو راا)تعتتليا  2/2017الداكتته  ح،تتا

 لصندو لامل  عداالامليع قلب ت خ راا.لن مبراع موازنة ازاا  املال ة 
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IIIIII--  ل:ل20202020ت لات را االاملقدرالل ع ملت لات را االاملقدرالل ع مل: 

دل لتتن  2020ليعتتام  ات وورا االال ووريبيةلو يووكلال ووريبيةحتتّلات ازاا  املال تتة 
ُ
احتتل امتت 

 ا يرا ات ع   ما ي ن: ههه تقلير 

 .2018خ   العام  ات را االاملةص ة -  

 .2019امل صية خ   األ  ر األا   من العام  ات را االالفع ية -ا

عتتتتل ع تتتت   مامتتتت ا  2020ليعتتتام  اقيصوووو   ةل–الفرضووووي الاملوووو كرول -  
ُ
اليع،تتتت م التتتتت   

  عل ت وي، ا. 2020الصا ا  و   علا  مبراع موازنة العام 

   م ي رل89298   تجلمة . .  

 1.2 معد ل فةلحقيقي% 

 2.8 ن اةلتضخم% 

ا  ترا ات الًتري  ة التت  تًت،ت ا  الداتجتة عتن تا  ت  ي صت  تالاليوحعات  و   - 

 .2020  يرا ات العاماالت  تدعحس زيا   لن  2019حانو  موازنة العام 

 . . لتتتتتن مبتتتتتراع  م يووووو رل15018.2  تتتتتوا ن ات ووووورا االال وووووريبيةا اليتتتتتا ن  تتتتتتم تقتتتتتلير 

 .2019 . . لن حانو  موازنة العام  م ي رل14570.46مقاانة ما  2020موازنة العام 

ل3991.67 2020املقتلا  ليعتام  ات ورا اال يوكلال وريبيةمن   ة  خر   كقل  يءتو 

  2019العتتتتتام   . . تتتتتتم تقتتتتتليره لتتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتةلم يووووو رل4212.49 . . مقاانتتتتتة متتتتتا لم يووووو ر

 م يووو رل18782.966   . . مقا تتتا م يوو رل19009.9ل صتت و   ،تتا ن  يتتترا ات املوازنتتة العا يتتتة 

 .2019 . . تم تقليره لن حانو  موازنة العام 
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 . . ختت   العتتتام  م يووو رل5090.1  وا ن  كتتيم تقتتتليرها  تتتتتتالووةار االاالسووويةن لية متتا 

 ي  2019 . . لتتتتتن حتتتتتانو  موازنتتتتتة العتتتتتام  م يوووو رل4322.609 عتتتتل    كانتتتتتو مقتتتتتلا   تتتتتتتتتت  2020

  . .  م ي رل767.5 ايا   

ا ت   اللا تة األ من   ة ا   . . م ي رل994.5ا  العام  نااملامر  هها الارمل زيا   ا

 م يووووو ر302 . .   معا تتتتات اليقاعتتتتل) م يووووو رل882كتتتتتا متتتتن الاواجتتتتل )  تتتت د اكتتتتا اعي،تتتتا ات 

  . .من   ة  خر . م ي رل227تقليرات الواا ات  ا  اتااع  اا  . . 

اال لير    ره    هها الج ا   ييً،ن  ي ناقة م تو ة  ت،ن ا عي،تا ات لتلعم 

نتت   إعاتتا  متتياة  2020مؤم تتة   ر تتا  ل دتتا   عتتل    تتتم تًتت،   مبتتراع موازنتتة العتتام 

 ق ،تتتتتة  م  ات الصتتتتتية احتتتتتل  تتتتتل ت ليعتتتتتا 2019ا 2018    ،تتتتتا لتتتتتن العتتتتتام خايدتتتتتة لي،ؤم تتتتتة

  . . م ي رل1500

 

  2020لتتن مبتتراع املوازنتتة العامتتة ليعتتام  ات وورا االوالنفقوو اا اليتتا ن   عتتل مقاانتتة 

 . . لتتتتن حتتتانو  موازنتتتتة  م يوووو ر4322.6 . . مقا تتتا  م يوووو رل5090.1 يتتت  ز تتتا املوازنتتتتة  تتتوا ن 

ا  ن تتتتتت ة  حتتتتتتل . . ا  م يوووووو ر767.5 ي  ايتتتتتتا    ق ،تتتتتتة  2019العتتتتتتام 
ّ
متتتتتتن   ،تتتتتتا ن  %ل5.7 تتتتتت 

 مقتتتتلا ز تتتتا كتتتتا   مقاانتتتتة متتتتا 2020متتتتن   ،تتتتا ن الداقتتتتات ليعتتتتام  %ل21.12الدتتتتاتج امل  تتتتن ا
م
ا

)لن  ا  عتلم ا   تاا 2019ع   اليوا ن لن حانو  موازنة العام  %18.71ا  %4.81     ة

ا  ن تتتتت ة متتتتتياة خايدتتتتتة   ر تتتتتا  ل دتتتتتا     ،تتتتتا 
ّ
متتتتتن   ،تتتتتا ن الدتتتتتاتج امل  تتتتتن ليعتتتتتام  %7.38 تتتتت 

)من  ،دمل متياة الخايدتة املتهكوا   2019لن حانو  موازنة العام  %7.59ما مقاانة  2020

. 
م
 ما قا
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 وت لال ه  ةن

كتإ  الو تا ا حيصتا ي التتلح   التهي ي،تر  تمل ال يتتل ييايتد   ترا   صت  ات متتر عة 

تيعتتتتتتت   ا تتتتتتتات اليد، تتتتتتتة اا حيصتتتتتتتا  اتعحتتتتتتتس تو  تتتتتتتات  ات صتتتتتتت   املوازنتتتتتتتة    تتتتتتتعات  تتتتتتت   

 ا الويات الت ومة.

 

ازاا  املال تتتة ا   ت  تتتا   تتت  مجي تتتحم الحتتتريم مبتتتراع املوازنتتتة العامتتتة ااملوازنتتتات ا   

تي،نتتي  يتت  ه األه، تتة ال زمتتة امداحبتتيمل  تت،ن امل تتا القانون تتة  ت تتا   2020امل تقتتة ليعتتام 

   اليمل      اند املجيس الد ا م.
م
 القراا املدامد  ب نمل ت،  لا

 

 

 

  وزيرلامل ليةوزيرلامل لية

  

  ع  لح سلك يّع  لح سلك يّ

 



  قانون قانون مشروع مشروع 

  املوازنة العامة واملوازنات امللحقةاملوازنة العامة واملوازنات امللحقة

  20202020عام عام لللل
  

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنةمواد املوازنة

  
  

                                        تحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنة      ::                      املادة األولىاملادة األولى

                                                                            تحدددأرقام دددازقة اةعادددوقةوااندددوقلة اةعادددانقة ملالدددوقتدددبقةوفدددووقة او دددوقةو ددد قت دددأاق ددد قال ق

  ق    0202           كدددااالقة ل ق ق  13          لتنتهددد ق ددد ق ق    0202             كدددااالقةويدددا  ق
 
 لفلدددا
 
                       حكدددازقة دددارتالقةوياا دددوق ق    

                         لةوياويوقنبقهذةقةولااال.
 

                          االعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية:

                                                                     تفتحق  قة اةعاوقةواانوقلة اةعاانقة ملالوقةالتتمارةنقة  يووق  قناقيأت :
 

 )ليرة( 2020العام 

 املوازنة العامة

                   226.2562.76.726000            ةلجزءقة ل  

     6000             86302655.6451             ةلجزءقةويا   

                   236800603260406000                      مجموع املوازنة العامة   2 .
 املوازنات امللحقة

               22600060006000                       نأيريوقةو ااصيبقةواطن 
               40653462086000                                       ة أيريوقةواانوقوملا ابقلةوشموأمقةوفكري 

                  26030652761276000        ةالتصاالن

                  268.46742652.6000 مجموع املوازنات امللحقة 

                2.46718612.6000 6  .2 املجموع العام
  ق

 

قوملجأةل قم مق)
 
              لذوكقلفلا
 
                       (قة ملالوقبهذةقةولااال. 4 ل ق 1  ،ق ق 0  ،ق ق 3         
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                  الوارداتالواردات      ::                          املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                                              تلأمقلةمرةنقة اةعاوقةواانوقلة اةعاانقة ملالوقتلىقةواجهقةوتال :
 

 )ليرة( 2020العام 

 املوازنة العامة

                   826002620560006000                 ةواةمرةنقةوااريو ق–           ةلجزءقة ل ق

                  76020684760406000                    ةواةمرةنقةالستثوائ و ق–             ةلجزءقةويا  ق

                   236800603260406000  مجموع املوازنة العامة
 املوازنات امللحقة

               22600060006000                       نأيريوقةو ااصيبقةواطن 
               40653462086000                                       ة أيريوقةواانوقوملا ابقلةوشموأمقةوفكري 

                  26030652761276000        ةالتصاالن

                  268.46742652.6000 ات امللحقةمجموع املوازن 

                   2.62.46718612.6000 املجموع العام
 

قوملجأةل قم مق)
 
              لذوكقلفلا
 
    قق                       (قة ملالوقبهذةقةولااال. ق 8 ل ق 7  ،ق 6  ،ق 5         

 

                            إجازة الجبايةإجازة الجباية      ::                          املادة الرابعةاملادة الرابعة

ق حكددازقهددذةقةولددااالقل حكددازقةولدداةاالقةووافددذل،قج ايددوقن تلدد قةو ددرةئبق
 
                                                                يجدداعقلفلددا
 
         

         (قة ملالدددوق ق 8  لق ق 7  ،ق 6  ،ق 5                             ئدددأةنقة  يودددوق ددد قةلجدددأةل قم دددمق)ق                      لةورسدددازقلةلاا دددعنقلةواا

              بهذةقةولااال.
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                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض      ::                          املادة الخامسةاملادة الخامسة

                                                                 يجددداعقوملاكاندددوق ددد قلطدددامقتمايددد قةسدددتحلا انقة ددد قةودددأيال،قل دددمبقحدددألرقةو جدددزق - 8

ملقللددددددددىقةواددددددددازق مق دددددددد قتوف ددددددددذقة اةعاددددددددوققل دددددددد قلافددددددددا قةالتتمددددددددارةنقة ددددددددألن  ق    0202    ن                                            ن             ة لدددددددأن

                                                          ةنقةإل ددداف و،قلوتة  دددوقسدددل قةلطزيودددوقة ا دددالق اسفدددوق  ر ددداءقو ودددالق        لةالتتمدددار

                                          ندددددبقهدددددذةقةولدددددااال،قل دددددأةمقسدددددوأةنق زيودددددوق اواملدددددوق ق  31                    لفدددددوقنددددداقلمرق ددددد قة دددددارلق

                                                               ةول واا ددددددوقصجددددددا ق صددددددا لقلنتاسدددددد وقلطايلددددددو،قلذوددددددكق لددددددرةمةنقتصددددددأمقتددددددبقلعيددددددرق

        ة او و.

 

قتلى: ق       ةلاكانو     ت لعق - 2
 
     نجلسقةوواةبقفصل ا
 
                  

                      ف ذقة اةعاوقلةلطزيوو،                 ةو جزقة حلوق  قتو -

                                 لافا قةالتتمارةنقة ألملقلةإل اف و، -

                                                 ا فاطقةوأيالقةوأة ل وقلةلطامج وقةو  قتمقتفأيأها، -

                                                                      ات جدوقل ددأةمقسدوأةنقةلطزيوددوق اواملددوقةول واا دوقة جدداعقل دأةمهاق ماجددبقةو وددأق -

                                                            ة ل قنبقهذهقة ارل،ق ماق اوامعنقة جوب وقة جاعلق لاةاالق ا و.

   و.            سلفانقةلطزيو -

 

 

                                                          حسابات القروضحسابات القروض      ::                          املادة السادسةاملادة السادسة

                                                            تفدددتحقوللدددرلاقحفدددا انق زيودددوق ا دددوقتل دددأقو ددداقةولددد مقة ل ا دددوقندددبقا ددد ق - 3

قو  فدددداطقلةوفدددددوأةنق
 
                 هددددذهقةولددددرلاقلتل ددددأقتلتهدددداقةولدددد مقةو دددد قتددددأفعقتفددددأيأة
 
                                             

         ة فتحلو.
 

                                                                   تفدددددتحق ددددد قة اةعادددددوقةوااندددددوقوللدددددرلاقةو ددددد قتالدددددأهاقةوألودددددو،قالقتالدددددأقلافدددددابها،ق - 0

         لأقلرفع.          ةتتمارةنقت
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                                                                                                            تطبيااأ أحمااام اتفاقيااات الابااات والقااروض الخارجيااة ع ااى  اماال تطبيااأ أحمااام اتفاقيااات الابااات والقااروض الخارجيااة ع ااى  اماال       ::                          املااادة السااابعةاملااادة السااابعة

           خارجيخارجي                                                                  اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة 
 
 ا
 
  

 

                                                                  ي  دددعقةإلافدددا قندددبقةتفا  دددانقةو  دددانقةوولأيدددوقلةولدددرلاقةلطامج دددوقةو ددد قتالدددأق - 8

  بق                                                           ندددددددعقن تلددددددد قةإلرةمةنقلة اسفدددددددانقةوااندددددددوقلةو لدددددددأيانق ادددددددأقل رةمهددددددداق ماجدددددددد

                                                               نرةسددددد مقق دددددارملقتدددددبقنجلدددددسقةوددددداعمةءقالق ددددداةاالق دددددارملقتدددددبقة جلدددددسقةوو دددددا  ق

                                                                    سدداةءقاكددالقهدددذةقةإلافددا قنددبقةلجدددزءقة حلدد قازقنددبقةلجدددزءقة جو دد قور ا ددوقريددداةلق

                                                        ة حاسددددد وقحفدددددبقة  دددددا ،قليجدددددبقالقالقيتاددددداماقت   دددددوقة حكدددددازقة وصدددددا ق

          ايقحدددددددا قندددددددبق                                                       تلتهددددددداق ددددددد قةالتفا  دددددددانقلة رةسددددددد مقة تاللدددددددوق او  دددددددانقةوولأيدددددددوق ددددددد ق

                                                    ة حاة قنعق  أقةو  انقةوولأيوقلفلاقو  ا ق  قة اةعاو.

                                                                   يجدددددريقتحايددددد قة نددددداة قةوددددداةمرلقندددددبقةلج دددددانقةواةه دددددوقللدددددىقةإلرةمةنقةوااندددددوقت ددددد ق ق - 0

                                                                 لعةملقة او دددددددو.قتفددددددددتحقلعةملقة او دددددددوقط لددددددددوقندددددددألقتوف ددددددددذقة شدددددددرلع،قل اددددددددأق ددددددددألمق

                  لذوددكقندددرلقلةحدددألقالق                                                  نرسددازق  دددا قةو  ددوقةالتتمدددارةنقةوععنددوقو ددداقلة أمجددوقف دددهق

ق دددد قناةعاددددوقةوفددددووقة او ددددوقةلجاميددددوقل دددد قناةعاددددانقةوفددددواةنقة او ددددوقةوعحلددددوق
 
                                                                  ت اتددددا
 
     

                                                              لذوددددكق حفددددبقةول مددددوقةوولأيددددوقة حاوددددوق دددد قكدددد قسددددووقناو ددددوقنددددبق  دددد قةلج دددددانق

                                                            ةواةه وقللىقحفابقةوت  تانقلةو  انقةواائأقوملطزيووقةول واا و.

                        ندددددبقنشدددددرلعقةولدددددااالقة ا ددددداعق ق 7 0                                     القت  دددددوقاحكدددددازقةوفلدددددرلقةوياا دددددوقندددددبقة دددددارلق - 1

 ق    3161 /  30 /  12              ةوصدددددارمق تدددددامي ق ق     34161                              نا دددددعقةوتوف دددددذق ماجدددددبقة رسدددددازقم دددددمق

                                                               تلدددددىقةالتتمدددددارةنقةإل ددددداف وقة تاللدددددوق او  دددددانقةوولأيدددددوقح ددددد قيمكدددددبقالددددد قهدددددذهق

                                                                      ةالتتمدددارةنقندددبق ودددأقللدددىق  دددرق لدددرةمقندددبقةوددداعيرقة  دددت قللعيدددرقة او دددوق ادددأقتأ دددا ق

                                        ،قل ادددددأقالقتيبدددددملقةإلرةملقة او دددددوقم  دددددوقةلج دددددوق                          ة رة دددددبقة ر دددددزيقوالدددددأقةووفلدددددان

                          ةواةه وق إجرةءقهذةقةوول .

                                           نددبقنشددرلعقةولددااالقة ا دداعقنا ددعقةوتوف ددذق ماجددبق ق   324                 ت  ددوقاحكددازقة ددارلق - 4

                        لتاأيعتددددددددددددهق) ددددددددددددااالقة حاسدددددددددددد وق ق    3161 /  30 /  12      تددددددددددددامي ق ق     34161           ة رسددددددددددددازقم ددددددددددددمق

        ماوددددوقنددددبق                                                           ةوامان ددددو(قتلددددىقةوفددددلفانقة او ددددوقةو امئددددوقة ا ددددالقوددددأفعقةووفلددددانقة 

                                                                    ةو  دددانقةوولأيددددوقليمكددددبقتددددأليرقةالتتمدددارةنقة يجدددداعلقولفددددلفانقة او ددددوقةو امئددددوق

                                                                لة تاللدددددوق او  دددددانقة ا دددددالق دددددع قسدددددووقناو دددددوقنا ودددددوقوتأريدددددوقناج دددددانقيتادددددأ ق

                                                                      توف دددذهاقةوفدددووقودددأفعقةووفلدددانقة ماودددوقندددبقةو  دددانقةوولأيدددوقلادددالقةا هددداءقتوف دددذق

                      وفواةنقة او وقةوعحلو.                                    ة تما قة تاللوق او  و،قللىقناةعاانقة

 ق                                                                   يدددتمقتدددأليرقام دددألقةالتتمدددارةنقكافدددوق اددد قة الدددارلقة ماودددوقندددبقةو  دددانقةوولأيدددو - 5

                           للىقناةعاانقةوفوالقةوعحلو.
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                                                  فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية      ::                          املادة الثامنةاملادة الثامنة

ق حكددازقة ددارلق
 
             توف ددذة
 
                                               نددبقةوأسددتام،قيمكددبقوددرئيسقةلجم اميددو،قلذةقرتددملق ددرل ق ق  85      

قتلدددددىق دددددرةمق دددددارمقتدددددبقنجلدددددسق                  طامئدددددوقووفلدددددانقنفدددددت ج ق وددددداء 
 
                             لو،قالقيت دددددذقنرسدددددانا
 
                  

                                                                            ةوددداعمةء،ق فدددتحقةتتمدددارةنقةسدددتثوائ وقالقل ددداف وقالق ولددد قةتتمدددارةنق ددد قناةعادددوقةوادددازق

                                                                 ،قتلددددددىقالقالقتتجددددددالعقهددددددذهقةالتتمددددددارةنقنائددددددوقنل ددددددامقوادددددد لقو واا ددددددو،قليجددددددبقالق    0202

             ف هق اأقذوك.                                                            تاراقهذهقةوتأة ا قتلىقناةفلوقة جلسقةوو ا  ق  قال قتلأقيلتئمق

 

                                              إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات      ::                          املادة التاسعةاملادة التاسعة

                                                                      يجدداعقةوولدد ق دد قةحت دداط قة اةعاددوقةواانددوقنددبق وددأقللددىق  ددرق ددمبقهددذةقةالحت دداط  - 3

قتلددىقة  دد ة         ا قتلددىق                            لعيددرقة او ددو.قلي  ددوقهددذةقةوتددأ                                          لددرةمقنددبقنجلددسقةودداعمةءق ودداء 

                         ةحت اط قك قناةعاوقنملالو.

                                تدددبقةوفدددائملقندددبقة دددا فالقلة تاا دددأيبق                              يجددداعقالددد قةالتتمدددارةنقة  صصدددوقورلة ق - 0

                           املقتااااارن بموافقاااااة مجلااااا  الخدماااااة                                      لة جدددددرةءقلة تادددددانلالق ددددد قةإلرةمةنقةوااندددددوق

                                                نبقةإلرةملقة ولا قننهاقللىقةإلرةملقة ولا قلوتها.ق ق      املدنية

                                                                      يتمقةوول ق لرةمقنبقلعيرقة او وق اأقتأ ا قة رة بقة ر زيقوالأقةووفلان.قد

قهددذةقةإلجدر 
 
          ياتمدأقاي ددا
 
                                            ةءقتلددىقملةتددبقةوفددائملقندبقنجلددسقةلجوددابقلةوصددوأل ق          

                 ة ر زيقولمهجريب.

 ق–                                                              يجددددددداعقالددددددد قةالتتمدددددددارةنقة ملاا دددددددوق ددددددد قناةعادددددددوقلعةملقةوأة ل دددددددوقلةو لدددددددأيانق ق - 1

                                                     ة  صصددوقو  ئددوقلرةملقةوفددا قلةصو ددانقلة ر  ددانقللددىقناةعاددوق ق–                ةوددألةئرقةإلرةميددوق

                    بقلعيددرقة او ددو،قق اددأق                                                  ةو  ئددوقة ددذكاملق اددأق ددألمقة اصمددوقةلطا ددوقبهددا،ق لددرةمقندد

                                   تأ ا قة رة بقة ر زيقوالأقةووفلان.قدد

      وصدددددال ق ق                                امللحوظاااااة ساااااح تقسااااالة  محروقاااااات ساااااائلة                    يجددددداعقالددددد قةالتتمدددددارةنق ق - 4

                   إلااى التقساالة املما اال                                                    ة ج ددزلقةوافددكريوق دد قناةعاددوقلعةملقةوأة ل ددوقلةو لددأيانق

                                                لذودددددكق لدددددرةمقندددددبقلعيدددددرقةوأة ل دددددوقلةو لدددددأيانق ادددددأقتأ دددددا ق ق                سااااح الفصاااااول األخااااار  

                            ة رة بقة ر زيقوالأقةووفلان.
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                                                                                    لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثماريةلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثمارية      ::                          املادة العاشرةاملادة العاشرة

                                نأيريدددددددوقة او دددددددوقةوااندددددددو(قةالتتمدددددددارةنق ق–                                     تملادددددددوق ددددددد قة اةعادددددددوقةوااندددددددوق)لعةملقة او دددددددوق

                                                              ة  لا ددددددددددوقوددددددددددأتمقفاةئددددددددددأقةولددددددددددرلاقةالسددددددددددتيماميوق)عمةت ددددددددددو،ق ددددددددددوات و،قسدددددددددد اح و،ق

                                           و(قلهددداةنألقة م دددا قتلدددىقهدددذهقةولدددرلاقف مددداقيتالدددوق                           لتكواواج دددوقلنالانات دددوقل    ددد

                  ا صام قةإلسعن و.

 

                                                                   تحددأرقا ددا قل ددرلطقةالسددتفارلقنددبقةوفاةئددأقة أتانددو،قلهدداةنألقة م ددا قتلددىقهددذهق

                                                             ةولددددرلاقف مدددداقيتالددددوق ا صددددام قةإلسددددعن وق ماجددددبقاصددددازق ددددا قيصددددأمق مرسددددازق

قتلددددىقة  دددد ة قلعيددددرقة او ددددوقل اددددأقة                سددددت ععقمايقحددددا مق                                                        يت ددددذق دددد قنجلددددسقةودددداعمةءق ودددداء 

                                                             نصددددددر قو وددددددال،قلي  ددددددعقةإلافددددددا قو  ددددددا قة وصددددددا قتلتهدددددداق دددددد ق ددددددااالقة حاسدددددد وق

          ةوامان و.

 

                                                                   اندددداقف مدددداقيتالددددوق دددداولرلاقة أتانددددوقنددددبقاندددداة قنصددددر قو وددددالقةلطا ددددوقالقاندددداة ق

ق ا لوايددددددددانقةول ات ددددددددوق
 
                    ةالحت دددددددداطقوأيددددددددهقف اددددددددارق جلددددددددسقةودددددددداعمةءقالقيصددددددددأمق ددددددددرةمة
 
                                             

                                     ذودددددددكق دددددددا   ة قندددددددبقلعيدددددددريقة او دددددددوقلةال تصدددددددارق                           وعسدددددددتفارلقندددددددبقةودددددددأتمقل دددددددرلطهقل 

                                         لةوتجاملق اأقةست ععقمايقحا مقنصر قو وال.

 
 

 

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

قتلددددىقة  دددد ة قةودددداعيرقة  ددددت قللعيددددرق                                                                        تدددداععق مرسددددازقيت ددددذق دددد قنجلددددسقةودددداعمةء،قق ودددداء 

،قةالتتمددددددارةنقة ر دددددددألق صدددددداملقلجماو دددددددوق دددددد قن تلددددددد
 
                                        ة او ددددددوقنادددددددا
 
                 قا دددددداةبقة اةعادددددددوق          

                                                              ةواانددددددوقة  صصددددددوقولماالجددددددوق دددددد قة اسفددددددانقلة فتشددددددف انقةلطا ددددددوقلةلاكان ددددددوق

                                   لةوالارقنعقة ط اءق  قةول اعقةلطا .
 

 

 

 



  2020 ة ملالوقولااز نشرلعق ااالقة اةعاوقةواانوقلة اةعاان 
 

7 

                                                                                          اقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااديات اقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااديات       ::                                    املااااادة الثانيااااة عشاااارةاملااااادة الثانيااااة عشاااارة

                                                      للقر  التي لل  فيها بلدياتللقر  التي لل  فيها بلديات

 

                                     لوقوصدددال قةو لدددأيان،ق  ددد قتاعغا دددا،قن لددد ق                                   تلت دددعقلعةملقة او دددوقندددبقةإليدددرةرةنقة حصددد

                                                                        سددتوقنل ددامةنقوادد ل،قت صدد قوألادداملقلة  ددةا قلةوتوص فددانق دد قةولددر قةو دد قودديسقفتهدداق

                                                                   لدددددددأيانق) دددددددأالنقطا دددددددوقل ددددددد ااوقلتج اددددددد ةنقلتوص فدددددددان(ق اةسددددددد وقلعةملقةوأة ل دددددددوق

قتلددددددىقة  دددددد ة قلعيددددددريقة او ددددددوقلةوأة ل ددددددوق                                                                         لةو لددددددأيان.قتدددددداععقةإليددددددرةرةنق مرسددددددازق ودددددداء 

                                                           لأيان،قتلىقالقيشم قة رسازقجم عقةولر قةو  قويسقفتهاق لأيان.    لةو 

 

                                                                                        إعطاااااااة مهسسااااااة  ارفاااااااة لبنااااااان ساااااالفة خ ينااااااة ومعالجااااااة إعطاااااااة مهسسااااااة  ارفاااااااة لبنااااااان ساااااالفة خ ينااااااة ومعالجااااااة       ::                                    املااااااادة الثالثااااااة عشاااااارةاملااااااادة الثالثااااااة عشاااااارة

                                                  مسألة الديون املترا مةمسألة الديون املترا مة
 

      واددد ل ق     ملياااار      8700                                                    تا دددؤقناسفدددوق  ر ددداءقو ودددالقسدددلفوق زيودددوقطايلدددوقة جددد ق ل مدددوق

                               تفددددأيأقشجددددزق ددددرةءقة حرل ددددانقلتفددددأيأق و ق              لياااارة لبنانيااااة(         مليااااار               ألاااام وخمساااامائة )

                                                                 فاةئددددأقلا فددددداطقةولدددددرلاقوصددددال قناسفدددددوق  ر ددددداءقو وددددال،قتلدددددىقالقتدددددار قةوفدددددلفوق

قلتلدددىقالق
 
          دددأنرقندددبقنحتفدددبقة او دددوقة ر دددزيق ادددأقناةفلدددوقلعيدددرقة او دددوقلتفدددأرقالدددأة
 
                                                             

قننهدددددداق اولددددددأملقتلددددددىق
 
                  يات دددددد قنجددددددررقةسددددددتاما قةلج ددددددوقة فددددددتلفوقو ددددددذهقةوفددددددلفوقل ددددددرةمة
 
                                                   

                              سسقة وصا قتلتهاق  قهذهقة ارل.               ةوتفأيأقلفوقة  

                                                                    القيجدددداعق اسفددددوق  ر دددداءقو وددددالقلتلددددىقنفددددالو  هاقالقتفددددتام قةوفددددلفوقالقايقجددددزءق

                                        ننهاق  ق ا قةوةايوقةو  قات  ملقنبقاجل ا.

           ندددبقةولدددااالق ق  31                                                        تحدددأرق  ف دددوقتفدددأيأقهدددذهقةوفدددلفوقلفدددوقة حكدددازقةوددداةمرلق ددد قة دددارلق

                           ااندددددددددوقلة اةعادددددددددانقة ملالدددددددددوقوادددددددددازق                 ) دددددددددااالقة اةعادددددددددوقةو ق    0238 / 4 /  38      تدددددددددامي ق ق  71    م دددددددددمق

0238    .)   
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  تعديالت قوانين البرامج تعديالت قوانين البرامج 

 
                                          تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج                              الرابعة عشرة:الرابعة عشرة:            املادة املادة 

ق اقيل :
 
        ياأ ق راانجقةتتمارةنقةوأفعق  قك قنبق اةاالقةو  ةنجقة  يووقارااهقلفلا
 
                                                                     

 

                                 قانون برنامج لرئاسة مجل  الوزراة - 8
 

       الدولااااااة                        العامااااااة سااااااح ساااااا يل اساااااات ناة          لاااااا دارات    يااااااة   أبق        لتشااااااليد        برنااااااامج        قاااااانون  -

                                                               وإداراتهااااااا الرساااااامية عاااااامل أعباااااااة وأ ااااااالي اساااااات جار املباااااااني واإلنشاااااااةات التاااااااي 

                         تش لاا  مرا   ومماتة لاا
 

  (ق    0238        )ناةعادددددددوق ق    0238 / 4 /  38      تدددددددامي ق ق  71                                  ة دددددددارلقةوفارسدددددددوقتشدددددددرلقندددددددبقةولدددددددااالقم دددددددمق

 ق    0231 / 7 /  13      تدددددددامي ق ق   344                                                لتادددددددأيعمهاقالسددددددد ماقة دددددددارلقةورة ادددددددوقتشدددددددرلقندددددددبق دددددددااالقم دددددددمق

                                                          دددددددااالق رادددددددانجقوتشددددددي أقا ن دددددددوقودددددددألرةمةنقةواانددددددوق ددددددد قسدددددددب  قةسدددددددتةواءق  (ق    0231        )ناةعاددددددوق

                                                                             ةوألوددوقللرةمةمهدداقةورسددم وقتدددبقات دداءقلا ددع قةسددتئجامقة  دددا  قلةإل شدداءةنقةو دد قتشدددةل اق

                                                                    مرة زقلنكاتبقو ا.ق ح  قياععقم  أقةتتمارةنقةوأفعقتلىقةوشك قةوتال :
 

       و ص ح:

2020 2028 2022 2024 2023 

 نل امقوا ل 200 800 257 8.7 -

 

قنب:
 
     أال
 
    

2020 2028 2022 2024 

 نل امقوا ل 800 257 8.7 200
 

                     )لةو اق قرللقتاأي (. ق
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                سح وزارة املالية             قانون برنامج  - 2

                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات االستمالك  -

  (ق    0237        )ناةعاددددددددوق ق 7   023 /  33 / 1      تددددددددامي ق ق  66                                  ة ددددددددارلقةوفددددددددا اوقتشددددددددرلقنددددددددبقةولددددددددااالقم ددددددددمق

                     لتاأيعتددددددددهقالسدددددددد ماقة دددددددددارلق ق                                          ددددددددااالق راددددددددانجقوتفدددددددددأيأقريددددددددالقلتااي ددددددددانقةالسدددددددددتمع 

       ،ق ح دددددد ق (    0238        )ناةعاددددددوق ق    0238 / 4 /  38      تددددددامي ق ق  71                            ةلطانفددددددوقتشددددددرلقنددددددبقةولددددددااالقم ددددددمق

                                           ياععقم  أقةتتمارةنقةوأفعقتلىقةوشك قةوتال :

       و ص ح:
 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفع )

 2020 2028 2022 2024 

 50 12 36 18                    نجلسقةإلاماءقلةإلتمام

 5 6 17 15                    لعةملقةو ا وقلة  اه

 022 4 8 32             سائرقةإلرةمةن

 275 30 8. 834 املجموع العام

 

قنب:
 
     أال
 
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفع )

 0202 0203 0200 0201 

 2 12 36 352                    نجلسقةإلاماءقلةإلتمام

 2 6 17 42                    لعةملقةو ا وقلة  اه

 022 4 8 32             سائرقةإلرةمةن

 200 30 8. 200 املجموع العام

 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.  قق
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                                            قانون برنامج سح وزارة األش ال العامة والنقل:  - 4

                      اإلسمان والتنظيم املدني  –                               قانون برنامج ألعمال الضم والفرز   .   أ

         (قة اأودددوق   117 3 ق       )ناةعادددو ق    3117 / 1 / 7      تدددامي ق ق   600                             ة دددارلقةواشدددرللقندددبقةولدددااالقم دددمق

  (ق    0222 ق       )ناةعادددددددددو ق    0222 / 0 /  34      تدددددددددامي ق ق   371                               ا دددددددددارلقةلطانفدددددددددوقندددددددددبقةولدددددددددااالقم دددددددددمق

                                 ةإلسدددددكالقلةوتوصددددد مقة دددددأ  (قلتاأيعتددددده،ق ق–                                ) دددددااالق رادددددانجق تمدددددا قةو دددددمقلةوفدددددرعق

 ق       )ناةعادددددو ق 1   023 / 7 /  13      تددددامي ق ق   344                    تشددددرلقندددددبقةولددددااالقم دددددمق ق     رة ادددددو              السدددد ماقة ددددارلقةو

                 لىقةوشك قةوتال :                                 (ق ح  قياععقم  أقةتتمارةنقةوأفعقت    0231
 

 

       و ص ح:

2020 2028 2022 2024 2023 

 وا لقمليار 80 7 80 5 7
 

 

قنب:
 
     أال
 
    

2020 2028 2022 2024 

 وا لقمليار 7 80 5 87
 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.
 

 

                                                          قااااااااااانون برنااااااااااامج ملشااااااااااروع إنشاااااااااااة معاااااااااااد العلااااااااااوم البحريااااااااااة والت نولوجيااااااااااا    . ب

(MARSATI)  امة للنقل البري والبحري                              سح البترون ومبنى للمديرية الع                         
 

        )ناةعاددددددددوق ق    0237 /  33 / 1      تدددددددامي ق ق  66                                      ة دددددددارلقةوياا دددددددوقلةواشدددددددرللقندددددددبقةولدددددددااالقم دددددددمق

                                                           دددددددااالق رادددددددانجق شدددددددرلعقل شددددددداءقنا دددددددأقةوالدددددددازقةو حريدددددددوقلةوتكواواج ددددددداق ق  (،    0237

                            السددد ماقة دددارلقةورة ادددوقتشدددرلقندددبق ق                                          لن ندددلقولمأيريدددوقةوااندددوقولولددد قةو ددد يقلةو حدددري 

                 ،ق ح ددددددد قيددددددداععقم ددددددد أق (    0231        )ناةعادددددددوق ق    0231 / 7 /  13      تدددددددامي ق ق   344            ةولدددددددااالقم دددددددمق

                                 ةتتمارةنقةوأفعقتلىقةوشك قةوتال :
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       و ص ح:
 

 )بآالي الليرات(

 2028 2020        التقسلة

4 / 2 / 822   / 317   / 225   / 2 / 2  

                   إنشاة أبقية متخصصة

260006000          362176554          

4 / 2 / 822   / 317   / 222   / 8 / 2  

                             نفقااااااااااااااااااااااااااااات درو  واستشااااااااااااااااااااااااااااارات ومراقبااااااااااااااااااااااااااااة 

         ل نشاةات

7006000        - 

          362176554          267006000 املجموع

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

               آال قةولا ةن(

2020 2028 

267006000 362176554 
 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.

 

  :                                   قانون برنامج سح وزارة الدفاع الوطني  .  3

                                                              قانون برنامج لتحقيأ عتاد وتجايزات وفنى تحتية ملحة لصال  الجلش -

               أقافلددددانقنددددبقاجدددد ق                  )ةإلجدددداعلقوملاكانددددوقتلدددد ق    0235 /  33 /  04      تددددامي ق ق  12            ةولددددااالقم ددددمق

                                                                 تحل ددددوقتتددددارقلتج ادددد ةنقل نددددلقتحت ددددوقنملاددددوقوصددددال قةلجدددديأل(قلتاأيعتدددده،قالسدددد ماق

  (ق    0231        )ناةعاددددوق ق    0231 / 7 /  13      تددددامي ق ق   344                    تشددددرلقنددددبقةولددددااالقم ددددمق ق       ةورة اددددو      ة ددددارلق

                                                 ح  قياععقم  أقةتتمارةنقةوأفعقتلىقةوشك قةوتال :
 

       ليصبح:

 (بآالي الليرات)

 2028 2020 التقسلة

       متخصصة             تجايزات فنية 

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 2 / 8  
165226700          8016.576000            

                    تجايزات فنية مختلفة

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 2 / 2  
267006000          8462876005           

                    تجايزات للمعلوماتية

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 4 / 8  
2706000        4226000        

              تجايزات للنقل

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 3 / 8  
- 87863206000            
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 (بآالي الليرات)

 2028 2020 التقسلة

                   إنشاة أبقية متخصصة

4 / 80  / 888   / 280   / 22  5 / 2 / 2  
8467506000           5461806000           

                   صيانة أبقية متخصصة

4 / 80  / 888   / 280   / 221   / 2 / 2  
460876000          765536000          

                       صيانة التجايزات الفنية

4 / 80  / 888   / 280   / 221   / . / 8  
7.06000        .64.06000          

                  صيانة وسائل النقل

4 / 80  / 888   / 280   / 221   / 1 / 8  
164006000          5467436000           

                                    نفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة

4 / 80  / 8 88  / 280   / 222   / 8 / 2  
0  .64.06000          

     6005   730 6   342           4.62856700 املجموع
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 (بآالي الليرات)

 2028 2020 التقسلة

                    تجايزات فنية متخصصة

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 2 / 8  
4062526700           1568276000           

                    تجايزات فنية مختلفة

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 2 / 2  
267006000          8462876005           

                    تجايزات للمعلوماتية

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 4 / 8  
2706000        4226000        

              تجايزات للنقل

4 / 80  / 888   / 280   / 22.   / 3 / 8  
7463706000           2160306000           

                   إنشاة أبقية متخصصة

4 / 80  / 888   / 280   / 225   / 2 / 2  
8467506000           5461806000           

                   صيانة أبقية متخصصة

4 / 80  / 888   / 280   / 221   / 2 / 2  
460876000          765536000          

                       صيانة التجايزات الفنية

4 / 80  / 888   / 280   / 22  1 / . / 8  
7.06000        .64.06000          

                  صيانة وسائل النقل

4 / 80  / 888   / 280   / 221   / 1 / 8  
164006000          5467436000           

                                    نفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة

4 / 80  / 888   / 280   / 222   / 8 / 2  
0  .64.06000          

            4.367306005            88862856700 املجموع
 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.  ق 
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       العالح                                       قانون برنامج سح وزارة التربية والتعليم   - 7

                                     قانون برنامج ألبقية الجامعة اللبنانية   -

        )ناةعاددددددوق ق    3114 / 0 /  30      تددددددامي ق ق   086                                      ة ددددددارلقةوياا ددددددوقلةواشددددددرللقنددددددبقةولددددددااالقم ددددددمق

                                                                (قلتادددددددأيعمهاق) دددددددااالق رادددددددانجق  ن دددددددوقةلجانادددددددوقةول واا دددددددو(،قالسددددددد ماقة دددددددارلق    3114

       (ق ح دد ق    0231        )ناةعاددوق ق    0231 / 7 /  13      تددامي ق ق   344                    تشددرلقنددبقةولددااالقم ددمق ق       ةورة اددو

                                      م  أقةتتمارةنقةوأفعقتلىقةوشك قةوتال : ق    ياعع
 

       و ص ح:

2020 2028 

 وا لقمليار 22 0
 

قنب:
 
     أال
 
    

2020 

 مليار ليرة 22
 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.

 

   :                                    قانون برنامج سح وزارة الطاقة واملياه  - .

                                                       قانون برنامج لألش ال املائية وال ارفائية سح مختلم املناطأ -

        )ناةعاددددددوق ق    0223 / 6 /  08      تددددددامي ق ق   106            ةولددددددااالقم ددددددمق ق                         ة ددددددارلقةوياا ددددددوقلةواشددددددرللقنددددددب

      تدددددامي ق ق   344                    تشدددددرلقندددددبقةولدددددااالقم دددددمق ق       ةورة ادددددو                         (قلتادددددأيعمها،قالسددددد ماقة دددددارلق    0223

                                         (قتددددددداععقةتتمدددددددارةنقم ددددددد أق رادددددددانجقةودددددددأفعقولددددددددااالق    0231        )ناةعادددددددوق ق    0231 / 7 /  13

                                                                    راانجقو  ةا قة ائ وقلةوك ر ائ وق  قن تل قة واطوقتلىقةوشك قةوتال :

       ليصبح:

 (ي الليراتبآال )

 2028 2020 تعريم األش ال الوظيفة

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/807/.48/225/3/8 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد مائية 

 إضافية
2562226727 2364816117 

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/807/.48/225/3/8 

 إنشاةات مياه الشفة

  8860006000 ريع مياه الشربمشا
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 (ي الليراتبآال )

 2028 2020 تعريم األش ال الوظيفة

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/802/.48/225/3/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه الري 

 والصري الصحح
-  

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/802/.48/225/3/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

7436588 2536325 

3478 

 املصادر التقليدية لل ارفاة

4/81/801/3478/22./2/8 

 تجايزات أخر  

 

 تجايز  ارفائي
48.6241 865326.8. 

 2560326221 4260546353 املجموع
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 (بآالي الليرات)

 2028 2020 تعريم األش ال الوظيفة

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/807/.48/225/3/8 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد مائية 

 إضافية
3562226727 364816117 

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/807/.48/225/3/8 

 إنشاةات مياه الشفة

  8860006000 مشاريع مياه الشرب

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/802/.48/225/3/2 

 ت مياه الري إنشاةا

مشاريع مياه الري 

 والصري الصحح
-  

.48 

 اإلدارة  البناة  االستثمار والتخطيط

4/81/802/.48/225/3/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

7436588 2536325 

3478 

 املصادر التقليدية لل ارفاة

4/81/801/3478/22./2/8 

 تجايزات أخر  

 

 تجايز  ارفائي
48.6241 865326.8. 

 560326221 7260546353 املجموع
 

 

                     )لةو اق قرللقتاأي (.
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  التعديالت الضري يةالتعديالت الضري ية

 

 

                    مامل املرساوم االشاترا ح     7                            تعاديل الفقارة األولاى مامل املاادة    :                  املاادة الخامساة عشارة

                             وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(      8272 / . /  82      تاريخ      833    رقم 

 

      تااااااااااااريخ      833                        مااااااااااامل املرساااااااااااوم االشاااااااااااترا ح  رقااااااااااام    7                        تعااااااااااادل الفقااااااااااارة األولاااااااااااى املاااااااااااادة 

                                                وتعديالته )قانون ضريبة الدخل( بحيث تصبح  ما ي ح:      8272 / . /  82

                   يفتينلقنبقةو ري و:

                                                                        نااهدددأقةوتالدددد مقة ددددر  قو ددداقنددددبقلعةملقةو    ددددوقلةوتالددد مقةواددددال قةواائددددألقو  ئددددانق - 3

                           ةوتا ادددددوقول اةئددددد قة ا ددددد  قبهددددداق                                        لجما دددددانقننشدددددألق مرسدددددازقلالقتتدددددا ىقةودددددر ح،قالق

.
 
  ااااا
 
       

                                                                   تا دددددؤقةو  ئدددددانقلةلجما دددددانقةو ددددد قالقتتدددددا ىقةودددددر حق اددددد قة نشدددددألق مرةسددددد م،قةو ددددد ق ق

                                                                  تمددامنق شدداطقةوتالدد م،قن لددوقسددووقنددبقتددامي ق ددألمقهددذةقةولددااالقوملاصددا قتلددىق

                ة رةس مقةوععنو.

                                                                تحدددأرقتودددأقةال ت ددداءقر دددائوقت   دددوقهدددذهقةوفلدددرلق ماجدددبق دددرةمقيصدددأمقتدددبقلعيدددرق

        ة او و.

 

                                                                 ة فتشدددددف ان،قلة  ددددداتم،قة عقدددددض،قةو ددددد قتل ددددد قنر ددددد لق ا جدددددال،قلنددددداق ددددداكل اقندددددبق - 0

                                                              ناسفدددانقةوتمدددريملقلةإلسددداا ،قلذودددكق دددمبقحدددألرقام اح ددداقةوصددداف وقة تأت ددددوق

                               نبقاناة قللتااانقتانوقالق ا و.
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                                                                انددداقة فتشدددف انقلة  ددداتمقلة عقددددضقلرلمقةو جدددزلقلة فتا دددفانقلة  ددداانقلندددداق

                                               اسفدددددددددددانقةوتمدددددددددددريملقلةإلسددددددددددداا ،قةو ددددددددددد قتملك ددددددددددداقالقتفدددددددددددتيمرهاق            ددددددددددداكل اقندددددددددددبقن

                                                                ناسفدددانقالقجما دددانقالقه ئدددانقالقتتدددا ىقتحل دددوقةودددر ح،قفتافدددؤقندددبقةو ددددري وق

                 تبقكان قام اح ا.

                                     نفتشف انقة نرةاقةوالل وقلن اانقةوف . ق- 1

                                                                          ددركانقةالسدد هع قةوتاالا ددو،قلةوولا ددان،قلةوتاالا ددانقةوزمةت ددو،قلذةقوددمقتكددبقو دداق ق- 4

     ميو.        فوقتجا

                                                                      ة فددتيمرللقةوزمةت ددال،قندداقوددمقيار دداةقحا ددعنقامة ددتهمقلة اةهدد  قةو دد قير ا هدداق ق- 5

                                                                   فتهاقلاتاجقهذهقة اةه  ق  قنح قن ص ق او  عقالقيب اا هاق اأقةوتحاي .

                                                          ناسفدددددددددانقة عحدددددددددوقةلجايدددددددددوقلةو حريدددددددددو،قل دددددددددرطقة اانلدددددددددوق ا يددددددددد قولماسفدددددددددانق ق- 6

      اا و.                                           ة جوب وقةوتا اوقو لأةلقتام قفتهاقناسفانقو و

                                           ة صال قةواانوقةو  قالقتوافسقة اسفانقةلطا و. ق- 7

                                    ة اسفانقةوف اح وقذةنقةو ا عقةلار  . ق- 8

         ندددددددددبق دددددددددااالق ق  37                                                 ةورسدددددددددازقةو ددددددددد قيجددددددددداعقولم تددددددددداميبقةسدددددددددت فا هاق ماجدددددددددبقة دددددددددارلق ق- 1

                         نددددبقةولددددااالقةوصددددارمق مرسددددازق ق  02                                       ة  تدددداميبقلة كافددددألقة وصددددا قتنهدددداق دددد قة ددددارلق

                                          ةالاتلدددا (قلةوتااي دددانقةو ددد ق دددأقتصدددرف اقةوألودددوق ق             لتاأيعتدددهق)مسدددم ق  51 /   346    م دددمق

           ولم تاميب.

 

 

      تااريخ      833                        مامل املرساوم االشاترا ح  رقام     42            تعاديل املاادة    :                  املادة السادساة عشارة

                              وتعديالته )قانون ضريبة الدخل(:      8272 / . /  82
 

 

         لتاأيعتدددددهق ق    3151 / 6 /  30      تدددددامي ق ق   344                       ندددددبقة رسدددددازقةال ددددد  ة  قم دددددمق ق  10           تادددددأ قة دددددارلق

                          ةوأ  (ق ح  قتص حق ماقيل :             ) ااالق ري وق

                                                                     حدددددأرقنادددددأ قةو دددددري وقتلدددددىقام دددددا قة  دددددبقةوتجاميدددددوقلةوصدددددوات وقل اددددد قةوتجاميدددددوقتلدددددىق

                ةوصاملقةوتاو و:
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                                                    )ام اددددددددددددددددوق ا ئددددددددددددددددو(قتددددددددددددددددبقةولفددددددددددددددددمقةلطا ددددددددددددددددعقول ددددددددددددددددري وقةوددددددددددددددددذيقالقيتجددددددددددددددددالعق  %ق 4 ق-

                       / . .قتفاوقنعيالقوا ل.         102220222 /

     أقتدددددددددددددددبق                                             )سدددددددددددددد اوق ا ئدددددددددددددددو(قتدددددددددددددددبقةولفدددددددددددددددمقةلطا ددددددددددددددعقول دددددددددددددددري وقةودددددددددددددددذيقيزيددددددددددددددد  %ق 7 ق-

      / . .ق          0402220222                                 / . .قتفددددددددددددداوقنعيدددددددددددددالقواددددددددددددد لقلالقيتجدددددددددددددالعق/         102220222 /

                         ةم اوقلتشريبقنل القوا ل.

                                                      )ةثودددددددددداقتشددددددددددرق ا ئددددددددددو(قتددددددددددبقةولفددددددددددمقةلطا ددددددددددعقول ددددددددددري وقةوددددددددددذيقيزيددددددددددأقتددددددددددبق  %ق  30 ق-

                                         /ق . .قام اددددددددددددددددددددددددوقلتشددددددددددددددددددددددددريبقنل دددددددددددددددددددددددددالقوادددددددددددددددددددددددد لقلالقيتجدددددددددددددددددددددددددالعق          0402220222 /

                                /ق . .قام اوقل مفالقنل القوا ل.          5402220222 /

                                                   توقتشدددددددددرق ا ئدددددددددو(قتدددددددددبقةولفدددددددددمقةلطا دددددددددعقول دددددددددري وقةودددددددددذيقيزيدددددددددأقتدددددددددبق  )سددددددددد ق %  36 ق-

                                         /ق . .قةم اددددددددددددددددددددددددوقل مفددددددددددددددددددددددددالقنل ددددددددددددددددددددددددالقوادددددددددددددددددددددددد لقلالقيتجددددددددددددددددددددددددالعق          5402220222 /

                              / . .قنايوقلام اوقنعيالقوا ل.           32402220222 /

                                                          )لةحددددددأقلتشددددددريبق ا ئددددددوق(قتددددددبقةولفددددددمقةلطا ددددددعقول ددددددري وقةوددددددذيقيزيددددددأقتددددددبق  %ق  03 ق-

          لالقيتجدددددددددددددددددددددددددددالعق                              /ق . .قنايددددددددددددددددددددددددددوقلام ادددددددددددددددددددددددددددوقنعيدددددددددددددددددددددددددددالقواددددددددددددددددددددددددددد لق           32402220222 /

                                      / . .قنايتالقل مفوقلتشرللقنل القوا ل.           00502220222 /

                                                      ) مفددددددددوقلتشددددددددرللق ا ئددددددددو(قتددددددددبقةولفددددددددمقةلطا ددددددددعقول ددددددددري وقةوددددددددذيقيزيددددددددأق ق %  05 ق-

                                       /ق . .قنايتالقل مفوقلتشرللقنل القوا ل.           00502220222   تب/
 

       ددركانق-                        ةوشددركانقة حددألرلقة فددالو و-                                      اندداقام ددا ق ددركانقة ندداة ق)ةوشددركانقة ةفلددو

 ق %  37                                                          وق ا سدد مق اونفدد وقولشددركاءقة ا ددال(قفت  ددعقو ددري وق فددب وق ددأمهاق      ةوتا دد 

                   )س اوقتشرلق ا ئو(.
 

                                                                   توددددأقحفدددددابقةو دددددري وقي ددددد  قندددددبقةودددددر حقةلطا ددددعقو ددددداقنددددداقكدددددالقرللقة وددددد قواددددد ل.قلالق

                               ت ا قايوقتعللقتلىقا  قةو ري و.

 

                                                                 يجدددددبقالقالقتلددددد قةو دددددري وقة فرل ددددددوق ماجدددددبقهدددددذهقة ددددددارلق،قولمكلفدددددالقكافدددددوقتلددددددىق

                                    تل قا كاو مقةولاااا وقتبقناقيل :ق ن

                                                       . قولشركانقة فاهموقةول واا وقل ركانقةوتا  وق ا س م،قدد ق         002220222 -

                               . قولشركانقة حألرلقة فالو و، ق         302220222 -

                    . قوشركانقة شطا ، ق       7520222 -

                                                      . .قولماسفانقةوفرريوقة كلفوقتلىقاسانقةور حقةلال ل ، ق       5220222 -

                                             فرةرقةلطا االقولتكل  قتلىقاسانقةور حقة ل اع،                 . قولمكلفالقة   ق       0520222 -

                                    . قولمكلفالقتلىقاسانقةور حقة لأم. ق      750222 -
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                                                                   يفددددددتينلقنددددددبقتفددددددأيأقةلاددددددأقة ر ددددددؤقول ددددددري وقة شددددددامقلو ددددددهقاتددددددعه،ققة كلفددددددالقةوددددددذيبق

                                 يتلأنالق تصريحقتأزقنزةلووقةوام .
 

قنبقاتما قةواازق
 
                ي  وقهذةقةوو قةتت امة
 
                     0202    .  

 

قيكدبق دكل مقةولدااا  قةوددذيبقيفدتيمرللقة داةمرقة تدافرلق دد ق              ل د قنداق د قة كل
 
                                                     فدالقايددا
 
       

                                                                      ة ماقل دد ق اطنهددا،قل ددذوكقةوددذيبقتمددوح مقةوألوددوقحلددا قةنت دداعقلتددرة   ق مامسددوق

                                                                     ا شدد وقنا وددوقالقحلددا قلرةملقا شدد وقنا وددوقالقتمددوح مقةوألوددوقايددوقحلددا ق ا ددوق

                     ف   دداالقو ددري وق ددأمهاق ق                                                  ا در ،ق اسددتثواءقندداقيتالددوق ا  شدد وقلة دداةمرقةو   لو ددو،

قولماأالنقةولاااا وقةواةمرلقاتعه.
 
                                 اف قةو ري وقة حتف وقلفلا
 
                          

 

رقتوأقةال ت اءقر ائوقت   وقهذهقة ارلق لرةمقيصأمقتبقلعيرقة او و.     ن                                                              تحأن

 

 

         مامل قااانون     37                                       تعااديل البناد ن مامل الفقارة  الثااا مامل املاادة    :                  املاادة الساابعة عشارة

      2085 /  3.            القااااااااااااانون رقاااااااااااام                          ضااااااااااااريبة الاااااااااااادخل املعدلااااااااااااة بموجااااااااااااة 

                      وإضافة فقرة الى املادة
 

ل البنااااد ن ماااامل الفقاااارة  الثااااا ماااامل املااااادة  - 3                      ماااامل قااااانون ضااااريبة الاااادخل     37   ل                                   يعاااادل

                   بحيث تصبح  ما ي ح:      2085 /  3.                         املعدلة بموجة القانون رقم 

                  (قام دددددددددا قةوتفدددددددددر قتدددددددددبق %  35                                    ت  دددددددددعقول دددددددددري وق مادددددددددأ ق مفدددددددددوقتشدددددددددرلق ا ئدددددددددوق) ق- ن

                                لناودددددايالق اددددد ق ا ددددداالقول دددددري وقتلدددددىق                                 ةوالدددددامةنقةو ددددد قتادددددارق شدددددطا قط  ا دددددالق

                                                                   ةوددددددددأ  ،قالقكدددددددداااةقيتمتاددددددددالق إتفدددددددداءةنقرةئمددددددددوقالق ا ددددددددوقالقةسددددددددتثوائ وقنددددددددبقتلددددددددكق

                                                             ةو دددددددري و،قالقتاددددددددارق شددددددددطا قط  ا دددددددالقول ددددددددري وقتلددددددددىقةودددددددأ  قلالقتشددددددددك قهددددددددذهق

ق اقيأت :
 
قنبقا ا قنمامسوقة  وو،قلفلا

 
         ةوالامةنقا ع

 
                           

 
             

                             وتفددددر قندددددبقانكوددددوقةوفددددكبقة ساسددددد وق                                      تفددددتينلقنددددبقةو ددددري وقة دددددذكاملقاتددددعهقام ددددا قة

                                       ولشط قةو   ع قتلىقالقالقتتجالعقة فكوال.

                                                                   نددبقاجدد قةحتفددابقم ددحقةوتفددر قةلطا ددعقول ددري و،قتكدد  قتددبقكدد قسددووقكانلددوقتفصدد ق

                          نددبق  مددوقم ددحقةوتفددر .قلغافددؤق ق % 3                                                ددالقتددامي قح دداعلقةوالددامقلتددامي قةوتفددر قتودده،ق فدد وق
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    27                            تفددر ق دددأقةسددتمرق ددد قح اعتددهق دددألق                                          نددبقةو ددري وقم دددحقةوتفددر قتدددبقةوالددامقلذةقكدددالقة 

                                                                 كانلوقلناقفا قتلىقالقيأفعقةوفر ق  قةوفووقةو  قيحص ق عو اقةوتفر . ق   سنة

                                                                يتاجدددددبقتلدددددىقة شدددددطا قة شدددددامقلودددددتهمقاتدددددعه،قتودددددأقةول دددددازق امل دددددوقتفدددددر ق ا ددددداوق

                                                                      ول ددري و،قةوتصددريحقتددبقتمل ددوقةوتفددر قلتفددأيأقةو ددري وقة تاج ددوقتنهدداق ددع قن لددوق

        ةوتفر . ق                ريبقنبقتامي 

                                                                         لغات دددد قةو ددددارعقلةوشدددداميقنفددددالوالق اوت ددددانبقلةوتكافدددد قتددددبقتأريددددوقةو ددددري وقة   ت ددددوق

                  تلىقتمل وقةوتفر .

                                                                     تودددأقن اوفدددوقاحكدددازقهدددذهقة دددارلقتفدددراقةوةرةندددانقة وصدددا قتلتهددداق ددد قةولدددااالقم دددمق

                           ) ااالقةإلجرةءةنقةو ريب و(. ق    0228 /  33 /  33      تامي ق ق  44

 

                               قانون ضاريبة الادخل املعدلاة بموجاة    ممل     37                            تضاي الفقرة رابعا الى املادة  - 2

     2085 /  3.            القانون رقم 

                                      م دددددددحقةوتحفدددددددالقةووددددددداتجقتدددددددبقةوزيدددددددارلق ددددددد قتانددددددد ق ق %  32                   ي  دددددددعقول دددددددري وق مادددددددأ ق -   ا

ق حكددازقة رسدددازق
 
              ةالسددتيمامقلذوددكقتوددأقلتدددارلقتصددم مقة ودداطوقلتصدددن ف اقت   لددا
 
                                                    

  ءق                                      )ق ددااالقةوتوصدد مقة ددأ  قلتاأيعتدده(قةلق وددا ق    3181 / 1 / 1      تددامي ق ق  61             ةإل دد  ة  قم ددمق

            و لبقة اوك.

                                                                   تلدددددددىقلعةملقة  دددددددةا قةوااندددددددوقلةوولددددددد قل دددددددع قلعةملقة او دددددددوقجم دددددددعقة رةسددددددد مقةو ددددددد ق -   ب

                                                             تتودددددددال قلتدددددددارلقتصدددددددم مقلتصدددددددن  قة وددددددداطوقة ت دددددددمووقعيدددددددارلقتانددددددد قةإلسددددددددتيمامق

                                                                        ةوالددامي،قنرفلددوق ددالطرةئصقةوتفصدد ل و،قل عئحددوقت ددالقام ددازقةوالددامةنقةو دد قتةادد ق

                         لنلأةمقةوزيارلق ا نتام.قدد ق                                 تصن ف اقلج وقعيارلقتان قةالستيمام 

                                                             يمكددبقتلفدد صقةو ددري وقتلددىقسددتوقرفاددانقاصدد قسددوايوقنتفدداليوق ودداءقو لدددبق ق -   ج

                                                                     دداحبقةواع ددوق ددأللقترتددبقفاةئددأ.ق دد قحاوددوق  ددعقةوالددامقنددبقةوةادد قتفددتحوقكاندد ق

.
 
   موقةو ري وقفامة
 
                  

                                                              يفددددددددتينلقنددددددددبقةو دددددددددري وقةوالددددددددامةنقةو ددددددددد قتملك دددددددداقةوألودددددددددوقلة اسفددددددددانقةوااندددددددددوق ق -   ر

           لةو لأيان.
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      تااااااريخ     88               مااااامل القاااااانون رقااااام    4         مااااامل املاااااادة    2            ال ااااااة البناااااد    :                ادة الثامناااااة عشااااارة  املااااا

                                 وتعديالتااااااااااااااااااااااه )قااااااااااااااااااااااانون الصااااااااااااااااااااااندوق التقاعاااااااااااااااااااااادي       82.3 / 2 /  82

           للماندسين(
 

         لتاأيعتدددددددهق ق    3164 / 0 /  31      تدددددددامي ق ق  33               ندددددددبقةولدددددددااالقم دددددددمق ق 1         ندددددددبقة دددددددارلق ق 1           يلغددددددىقةو ودددددددأق

                                    ) ااالقةوصوأل قةوتلاتأيقولم وأسال(.

 

 

                 ماااامل قااااانون اإلسااااتمالك     74         ماااامل املااااادة    2          يل الفقاااارة    تعااااد   :                  املااااادة التاسااااعة عشاااارة

          وتعديالته.      8228 / 7 /  22      تاريخ     71    رقم 
 

 

      8228 / 7 /  22      تااريخ     71                     مامل قاانون اإلساتمالك رقام     74         ممل املادة    2            تعدل الفقرة 

                             وتعديالته  بحيث تصبح  ما ي ح:
 
 

قوددددو ق ق- 0 "
 
     يا ددددذق اإلتت ددددامقندددداقيكددددالق ددددأقةسددددتملكقنددددبقةوالددددامقرللقتاددددايملقت   لددددا
 
                                                          

حفددمق  متددهقنددبق  مددوقةوتحفددالقةوددذيق ق     ة ددارل
 
                               ةوفددا اوقلةويعثددالقنددبقهددذةقةولددااالقلت
 
                                  

                              ةلجزءق ا قة فتملكقنبقةوالام". ق               يكالق أقطراقتلى
 

 

                                                                      ت  دددوقاحكدددازقهدددذهقةوفلدددرلقتلدددىقةلاددداالنقةو ددد قودددمقتل ددد لق صدددألمق دددرةمةنق هائ دددوقتدددبق

                     لجالقةإلستمع قة  تصو.

 

 

  :    2085 /  3.    رقم              ممل القانون     82            تعديل املادة    :             املادة العشرون
 

ل املادة                     بحيث تصبح  ما ي ح:      2085 /  3.               ممل القانون رقم     82   ل        تعدل
 

ق ي
 
    عفدددا
 
                                                           دددر،قت  دددعقجددداةئزقةو ااصددديبقةوددداطن قةول ودددا  قلجددداةئزقةو ااصددديبق ق  اددد  ق    

                       مددددوقةلجددددائزلقةواةحددددألق ق                                                    ة جو دددد قة جدددداعق  ددددعقالمة ددددهق دددد قو وددددال،قلذوددددكقتوددددأناقتتجددددالع 

                                  مفددددوقا دددداا قثمنهددددا،قورسددددمق فدددد  ق ددددأمهق                                    ولام ددددوقالقةو  ا ددددوقالقةوشدددد كوقةواةحددددألق

ق  قة اةعاوقةواانو. ق  %(  02              تشرللق ا ايوق)
 
                   نبق  موقةلجاةئز،قليا ذقليرةرة
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                             ماامل املاااادة التاساااعة والعشااارون مااامل    4             تعاااديل الفقااارة    :                      املااادة الحادياااة والعشااارون

                      )قااااااانون املوازنااااااة العامااااااة       2082 / 5 /  48      تاااااااريخ      833            القااااااانون رقاااااام 

  (    2082     لعام 
 

      تااااااريخ      833                                        مل املاااااادة التاساااااعة والعشاااارون مااااامل القاااااانون رقااااام  مااااا   4            تعاااادل الفقااااارة 

                     ( بحيث تصبح  ما ي ح:    2082                           )قانون املوازنة العامة لعام       2082 / 5 /  48
 

ق يقاددددد ق  دددددر،قيافدددددؤقلمثدددددوقنددددداوك قةوالدددددامةنقةو ددددد قا ددددد أنقتلتهددددداقن  مدددددانق
 
                                                              عفدددددا
 
    

                                                              ةوعجئددددددددالقةوفلفدددددددد  ن القنددددددددبقمسددددددددمقةالاتلددددددددا قتددددددددبقهددددددددذهقةوالددددددددامةنقلنددددددددبقةورسددددددددازق

          ةوالاميو.
 

                                                                         مداقتافدؤقندبقةورسدازقةوالاميدوقتمل دانقةوتفدر قتدبقتلدكقةوالدامةنقةو د قتحصد ق دالق

        ةوامثو.
 

ألقتلتهدداقهددذهقة   مددانق دد قحددا قكددالقةوتشددي أقتلددىق                          ن                                            يحصددرقةإلتفدداءق ا فدداحانقة شدد ن

                        جزءقالقاجزةءقنبقةوالام.
 

قتلددىقةوامثددوقوددأ قةواحددأةنقة او ددوق
 
                               ي لددؤقناجددبقةوتصددريحقتددبقهددذهقةوالددامةنق ائمددا
 
                                       

                                                      تصددددددددددوقإلت دددددددددداساهمقةو دددددددددد    قة  لددددددددددابقوعستحصددددددددددا قتلددددددددددىقحكددددددددددمقحصددددددددددرقلم ق  ة 

قو  ا .
 
       للت اساهمقنذ رةنقةالاتلا قلفلا
 
                             

 

                                                                       تحأرقر ائوقت   وقهذهقة ارلقتوأقةال ت اءق ماجبق رةمقيصأمقتبقلعيرقة او و.

 

 

     452               ماامل القااانون رقاام     .8         ماامل املااادة    7             تعااديل الفقاارة    :                      املااادة الثانيااة والعشاارون

                                     وتعديالته )الضريبة ع ى القيمة املضافة(      2008 /  82 /  83      تاريخ 
 

      2008 /  82 /  83      تااااااااريخ      452               مااااااامل القاااااااانون رقااااااام     .8         مااااااامل املاااااااادة    7            تعااااااادل الفقااااااارة 

                              مة املضافة( بحيث تصبح  ما ي ح:                          وتعديالته )الضريبة ع ى القي
 

               تحل لداقولةايدانق ق                        تتمتاع بصافة املنفعاة العاماة                             ا ش وقةو  ئدانقلةلجما دانقةو د ق ق- 5

                                                    جل دددداق اسددددتثواءقة  شدددد وقةو دددد قتلددددازقبهدددداق شددددك قنتكددددرمقلةو دددد ق               ةو دددد قا شدددد ملقنددددبقا

                                                          يشك قلتفا هاقنواففوق ا قنتكافئوقولماسفانقةلطا اوقول ري و.
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     452               مااامل القاااانون رقاااام     81          إلاااى املاااادة    7            إضاااافة البنااااد    :                      املاااادة الثالثاااة والعشااارون

                                     وتعديالته )الضريبة ع ى القيمة املضافة(      2008 /  82 /  83      تاريخ 
 

         وتعديالتااااااه       2008 /  82 /  83      تاااااااريخ      452               ماااااامل القااااااانون رقاااااام     81               يضاااااااي إلااااااى املااااااادة 

            التالح نصه:   7   ند                                )الضريبة ع ى القيمة املضافة( الب
 

ق ددد ق دددواتوقة رليدددوقندددبق  ددد قنصدددا عق ق- ق 5
 
                              ةسدددتا ةرقة ددداةرقة لو دددوقةو ددد قتدددأ  قن ا دددرل
 
                                     

        ة رليو.

 

                                                           تحأرقر ائوقت   وقهذةقةو وأق ماجبق رةمقيصأمقتبقلعيرقة او و.

 

 

     452               مااااامل القاااااانون رقااااام     32                     إضاااااافة فقااااارة الاااااى املاااااادة    :             ابعاااااة والعشااااارون          املاااااادة الر 

                            )الضريبة ع ى القيمة املضافة(      2008 /  82 /  83      تاريخ 
 

             )الضااريبة ع ااى       2008 /  82 /  83      تاااريخ      452               ماامل القااانون رقاام     32               تضاااي إلااى املااادة 

                                القيمة املضافة ( الفقرة التالية:

 

         %قنددبقم ددمق  32         حقةو دداو ق                                                تفددراقةو ددري وقتلددىقهددذهقةوامل ددانقتلددىقاسددانقهددانألقةوددر 

                                                                      ة تما ،ق ماقفتهاق  موق  ا انقةوففرقةو  قت اعق مبق راانجقس اح قنتكان .

 

                                                           تحأرقر ائوقت   وقهذهقة ارلق ماجبق رةمقيصأمقتبقلعيرقة او و.
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      تااااااااريخ      452               مااااااامل القاااااااانون رقااااااام     72            تعاااااااديل املاااااااادة    :                      املاااااااادة الخامساااااااة والعشااااااارون

                 املضافة وتعديالته(                    )الضريبة ع ى القيمة       2008 /  82 /  83
 

ل ناامل املااادة               )الضااريبة ع ااى       2008 /  82 /  83      تااريخ      452               مامل القااانون رقاام     72   ل           يعادل

                                                القيمة املضافة وتعديالته( ليصبح ع ى الشمل التالح:

 

                                                                        يحددوقطلددبقةسدد  رةرقكاندد قةو ددري وقةو دد قا ددا ملقة  ددا قةويا تددوقةو دد قتددمقةسددتاماو اق

 ق  36                          دددددري وقلفلدددداق حكددددازقة دددددارتالق                                          نددددبقةجدددد قةول ددددازق ا تمدددددا قةوتاو ددددوقة افددددالقنددددبقةو

                نبقهذةقةولااال: ق  37 ل
 

               واتوقة رليو. ق-

                                                                       دددواتوقة ددداةرقةوةذةئ دددوقة افدددالقندددبقةو دددري وقتمدددعق أحكدددازقةوفلدددرلق)ب(قندددبقة دددارلق ق-

                نبقهذةقةولااال. ق  37

                           ةالستشفاءقلة  ت  ةنقةو   و. ق-

         ةوتال م. ق-

       واانو.                                                ا ش وقةو  ئانقلةلجما انقةو  قتتمتعق صفوقة وفاوقة ق-

                     ةوول قة ش   قو شطا . ق-

                               واتوقةوكتب،قلةلجرةئأقلة جعن. ق-

                                                               دددددددواتوقة ددددددداةرقةوصددددددد أالا وق مددددددداقفتهددددددداقة  دددددددوا قوألسدددددددتاما قةوصددددددد  قلةوصددددددد أل ق ق-

                                                                    )كاة  ددانقنوددعقةلامدد ،قةلادداةجزقةوذ ريددو،قةوفدداطقلةواة  ددانقةو ددا و،قحفا ددانق

                                ة طفا قلة  وا قةو ا وقة ماثلو(.

                                                  تددددددالقنددددددبقة ادددددداةعقة فددددددتاملوق دددددد قةوكتا ددددددوقالقةو  اتددددددو،قلم ق                   ددددددواتوقةوددددددام قلةوكر  ق-

                                            صا ق شك قوفانقالق فائح،قةلا  قة اأقول  اتو.

                                                                  يلصددأق ا  ددا قةويا تددوق مف ددازقهددذهقة ددارلقةصالنقلة اددأةنقة  صصددوقوعسددتاما ق

                  ةوأةئمق  قة اسفو.

                                        %قنددددددبقةو ددددددري وقةو دددددد قا ددددددا ملقة صددددددامي قةلجاميددددددوق   322                     مدددددداقيحددددددوقطلددددددبقةسدددددد  رةرق

                  املشار إليها أعاله.                تاللوق اوامل انق  ة 
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          ياندددا،قطلدددبق ق  02                                                      يحدددوقولمكلددد قالقيلدددأزقتودددأق هايدددوقايدددوقسدددووقن عريدددوقل دددمبقن لدددوق

                                                                          ةسدد  رةرق اونفدد وقولامل ددانقة افددالقلفلددا"ق حكددازقهددذهقة ددارل،قتلددىقالقالقيلدد قة  لدد ق

                                                                     ة  اوددددبق اسدددد  رةرهقتددددبق مفددددوقنعيددددالقوادددد لقو واا ددددو،قليددددألمقة  لدددد قةوددددذيقيلدددد قتددددبق

ق                مفدددوقنعيدددالقواددد  
 
قلفلدددا

 
 لقللدددىقةوفدددووقةوعحلدددو،قانددداق ددد قحدددا قودددمقيادددأقة كلددد قنصدددوفا

 
     

 
                                                 

                                                                    حكددددازقهددددذهقة ددددارلقف حددددوقوددددهقالقيلددددأزقطلددددبقةإلسدددد  رةرقة ددددذكامقن مدددداق لةددددملق  مددددوق

       ةو لب.

 

قتلدددىقة  ددد ة ق                                                                       تحدددأرقر دددائوقت   دددوقهدددذهقة دددارل،قتودددأقةإل ت ددداء،ق مرسدددازقيت دددذق وددداء 

             لعيرقة او و.

 

 

     833               مااامل القاااانون رقااام     27                     إضاااافة فقااارة إلاااى املاااادة    :        والعشااارون              املاااادة السادساااة 

                                )قاااااااااانون املوازناااااااااة العاماااااااااة واملوازناااااااااات       2082 / 5 /  48          الصاااااااااادر ساااااااااح 

    (      2082            امللحقة لعام 
 

               ) ددااالقة اةعاددوق    0231 / 7 /  13          ةوصددارمق دد ق ق   344               نددبقةولددااالقم ددمق ق  05                ي  ددا قللددىقة ددارلق

     ن    قاصن ا:                  (قةوفلرلق"ل"قةوتال    0231                             ةواانوقلة اةعاانقة ملالوقواازق
 

،قلتلدددددددددكقةواائدددددددددألقول  دددددددددانق ق- ل
 
                      تمل دددددددددانقةإلسدددددددددتا ةرقةو ددددددددد قتلدددددددددازقبهددددددددداقةوألودددددددددوقحصدددددددددرة
 
           ققققققققققق                                         

             ةواةمرلقو ا.
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

 

                                                                                    إخضاااااااع املوازنااااااات وتعااااااديالتها والحسااااااابات املاليااااااة إخضاااااااع املوازنااااااات وتعااااااديالتها والحسااااااابات املاليااااااة   قق  ::                                السااااااابعة والعشاااااارونالسااااااابعة والعشاااااارون            املاااااادة املاااااادة 

              املاليةاملالية                                                                                              للمهسسات العامة االستثمارية للمياه ملصادقة وزارة للمهسسات العامة االستثمارية للمياه ملصادقة وزارة 
 

ق يقاددددد قتدددددازقالق دددددا ،قت  دددددعقناةعادددددانقة اسفدددددانقةوااندددددوقةالسددددددتيماميوق
 
                                                           عفدددددا
 
    

                                                                         ولم دددداهقلتادددددأيعمهاقلةلافدددددا انقة او دددددوق صدددددار وقلعةملقة او دددددوقتلدددددىقالقتلدددددازق إيدددددأةعق

                                                                          لعةملقة او دددوق ددد قن لدددوقا صددداهاق هايدددوق ددد رقايدددامقندددبقةوفدددووقةو ددد قتفددد وقسدددووقة اةعادددوق

                                       طتان ددددددددددوقنشددددددددددفاتوق كافددددددددددوقة فددددددددددتوأةنقةوت  يريددددددددددوق                           نشددددددددددرلعقناةعا هدددددددددداقلحفددددددددددا امهاقةل

                                                          لةإلحصاءةنقلةإلي احانقة  لا وقلة رت  وق وفلامهاقلليرةرةمها.

 
                                                                                    إخضااااااااع املوازناااااااات وتعاااااااديالتها والحساااااااابات املالياااااااة إخضااااااااع املوازناااااااات وتعاااااااديالتها والحساااااااابات املالياااااااة   قق  ::                                الثامناااااااة والعشااااااارونالثامناااااااة والعشااااااارون            املاااااااادة املاااااااادة 

                                                                                            إلدارة واستثمار مرفأ بيروت ملصادقة وزارة املاليةإلدارة واستثمار مرفأ بيروت ملصادقة وزارة املالية
 

ق يقاددد قتدددازقالق دددا ،قتفدددتا ىق
 
                           عفدددا
 
                                     ةورسدددازقلةواائدددأةنقلةو دددأالنقةو ددد قتحلل ددداق    

                                                                         لرةملقلةسددتيمامقنرفددأق ادد لنقوصددال قةلطزيوددوقةول واا ددوقلتددارعق دد قحفددابقيفددتحق ددمبق

                                         حفا انقةلطزيووقةول واا وقوأ قنصر قو وال.
 

                                                                       تا ددؤقلرةملقلةسددتيمامقنرفددأق ادد لنقنفدداهموقتملاددوقو دداق ددمبقناةعاددوقلعةملقة  ددةا ق

                                         تشدددددة ل وقلةالسدددددتيماميوقتلدددددىقالقت  دددددعقناةعا هددددداق                               ةوااندددددوقلةوولددددد قوتة  دددددوقافلامهددددداقةو

                                                لتاأيعمهاقلةلافا انقة او وق صار وقلعةملقة او و.
 

                                                                             تلدددىقلرةملقة رفدددأقالقتلدددازق إيدددأةعقلعةملقة او دددوق ددد قن لدددوقا صددداهاق هايدددوق ددد رقايدددامقندددبق

                                                                      ةوفدددددووقةو ددددد قتفددددد وقسدددددووقة اةعادددددوقنشدددددرلعقناةعا هددددداقلحفدددددا امهاقةلطتان دددددوقنشدددددفاتوقق

                                                             وأةنقةوت  يريدددوقلةإلحصددداءةنقلةإلي ددداحانقة  لا دددوقلة رت  دددوق وفلامهددداق           كافدددوقة فدددت

             لليرةرةمها.
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                                                                                    إخضاااااااع املوازناااااات وتعاااااديالتها والحساااااابات املاليااااااة إخضاااااااع املوازناااااات وتعاااااديالتها والحساااااابات املاليااااااة   قق  ::                                التاساااااعة والعشااااارونالتاساااااعة والعشااااارون            املاااااادة املاااااادة 

                                                                                إلدارة اهراةات القمح ملصادقة وزارة املاليةإلدارة اهراةات القمح ملصادقة وزارة املالية
 

ق يقاددد قتدددازقالق دددا ،قتفدددتا ىقةورسدددازقلةواائدددأةنقلةو دددأالنقةو ددد قت
 
                                                          عفدددا
 
      حلل ددداق    

                                                                   لرةملقةهددددددرةءةنقةولمددددددحقوصددددددال قةلطزيوددددددوقةول واا ددددددوقلتددددددارعق دددددد قحفددددددابقيفددددددتحق ددددددمبق

                                         حفا انقةلطزيووقةول واا وقوأ قنصر قو وال.
 

                                                                  تا ددددددؤقلرةملقةهددددددرةءةنقةولمددددددحقنفدددددداهموقتملاددددددوقو دددددداق ددددددمبقناةعاددددددوقلعةملقةال تصددددددارق

                                                                   لةوتجدددددددددداملقوتة  ددددددددددوقافلامهدددددددددداقةوتشددددددددددة ل وقلةالسددددددددددتيماميوقتلددددددددددىقالقت  ددددددددددعقناةعا هدددددددددداق

                                          مهاقلةلافا انقة او وق صار وقلعةملقة او و.      لتاأيع
 

                                                                             تلددىقلرةملقةهددرةءةنقةولمددحقالقتلددازق إيددأةعقلعةملقة او ددوق دد قن لددوقا صدداهاق هايددوق دد رق

                                                                      ايددددددامقنددددددبقةوفددددددووقةو دددددد قتفدددددد وقسددددددووقة اةعاددددددوقنشددددددرلعقناةعا هدددددداقلحفددددددا امهاقةلطتان ددددددوق

             ا ددوقلة رت  ددوق                                                        نشددفاتوق كافددوقة فددتوأةنقةوت  يريددوقلةإلحصدداءةنقلةإلي دداحانقة  ل

                       وفلامهاقلليرةرةمها.

  

                                                                                                            إل اااااة الصااااندوق الااااداخ ح للتعلاااايم املمااااي والتقنااااي ودمااااج ماامااااه إل اااااة الصااااندوق الااااداخ ح للتعلاااايم املمااااي والتقنااااي ودمااااج ماامااااه   قق  ::                الثال ااااون الثال ااااون             املااااادة املااااادة 

                                                                                          ضممل ماام املديرية العامة للتعليم املمي والتقنيضممل ماام املديرية العامة للتعليم املمي والتقني
 

لغدددىقةوصدددوأل قةودددأة ل قولتالددد مقة  ددد قلةوتلنددد ق ق-  اق ق يقاددد قتدددازقالق دددا ،قي 
 
                                                               عفدددا
 
    

أنجقن انهق مبقن ازقة
 
                    لت
 
                                     أيريوقةواانوقولتال مقة   قلةوتلن .  

 

                                                                  تفددددتا ىقجم ددددعقةورسددددازقةو دددد قكددددالقيلددددازقةوصددددوأل ق اسددددت فاساهاقوصددددال قةلطزيوددددوق ق- ب

                                                                     ةول واا ددوقللفددوقة  ددا ق)مسددازقةوتيدددج  قةو دد قيددأفا اقةو ددعبقلمسددازقةالنتحاادددانق

    دددوق                                                                       ةورسدددم وقولتالددد مقة  ددد قلةوتلنددد قلةوددداةمرةنقةوواتجدددوقتدددبق  دددعقلاتددداجقة دددأةمنقة  و

                                                                     لةوتلو ددددوقةورسدددددم وقلةلطددددأنانقةو ددددد قيمكددددبقالقتفدددددأ هاقو فددددرةرقلة اسفدددددانقةوااندددددوق

                                                               لةلطا دددددددوقلن تلددددددد قتمل دددددددانقةالسدددددددتيمامقلة ددددددد  ة قةلجم دددددددامق ددددددد قنكت دددددددانقندددددددأةمنق

ملادددوق
 
    ةوتالددد مقة  ددد قلةوتلنددد قلة فددداتأةنقلةو  دددانقلايدددوقلةمرةنقن تلفدددوقا دددر (،قلت
 
                                                                   

                              ةوادددال قوتة  دددوقةإلافدددا قةوتشدددة ل ق ق                                           ودددهقنفددداهموق دددمبقناةعادددوقلعةملقةو    دددوقلةوتالددد م

                                لةالستيماميقح لقةالا هاءقنبقرنجه.



  2020 ة ملالوقولااز نشرلعق ااالقة اةعاوقةواانوقلة اةعاان 
 

27 

حدددددددأرقر دددددددائوقت   دددددددوقةو ودددددددأيبق"ا"قل"ب"ق ماجدددددددبقنرةسددددددد مقتت دددددددذق ددددددد قنجلدددددددسق ق- ج
 
                                                           ت
 
 

قتلددددىقة  دددد ة قلعيددددرقة او ددددوقللعيددددرقةو    ددددوقلةوتالدددد مقةواددددال ق م لددددوقا صدددداهاق                                                                                 ةودددداعمةءق ودددداء 

12  / 6 / 0202    .  

 

 

                                                                املهسسة الوطنية لضمان االستثماراتاملهسسة الوطنية لضمان االستثمارات            إل اة إل اة   قق  ::                                  الحادية والثال ون الحادية والثال ون             املادة املادة 
 

                                                         تلغددددددددددىقة اسفددددددددددوقةواطو ددددددددددوقو ددددددددددمالقةالسددددددددددتيمامةنقة نشددددددددددألق ماجددددددددددبقة رسددددددددددازق ق-  اق

                                     )ل شاءقناسفوقلطو وقو مالقةوتا  فان(. ق    3177 / 3 /  35      تامي ق ق 1             ةال   ة  قم مق

 

قتلددددىق ق- ب                                                                   تحددددأرقر ددددائوقت   ددددوقهددددذهقة ددددارلق مرةسدددد مقتت ددددذق دددد قنجلددددسقةودددداعمةءق ودددداء 

     و و.               ة   ة قلعيرقة ا

 

  

                          نشر القانون نشر القانون   قق  ::                                  الثانية والثال ون الثانية والثال ون             املادة املادة 
 

                                               يام قبهذةقةولااالقفامق شرهق  قةلجريألقةورسم و.

 
 



2020 1جدول رقم 

 موزعة على االبواب 2020اعتمادات قانون موازنة عام 
بآالف الليرات

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

11,964,0852,465,66614,429,751رئاسة الجمهورية1

77,695,0002,975,00080,670,000مجلس النواب2

645,188,225314,383,950959,572,175رئاسة مجلس الوزراء3

1,796,56421,3451,817,909المجلس الدستوري4

113,595,1921,005,320114,600,512وزارة العدل5

173,600,9045,980,500179,581,404وزارة الخارجية و المغتربين6

1,550,458,15376,331,9681,626,790,121وزارة الداخلية و البلديات7

445,119,724201,311,650646,431,374وزارة المالية8

71,054,288336,329,635407,383,923وزارة األشغال العامة والنقل9

2,856,804,29892,494,9302,949,299,228وزارة الدفاع الوطني10

1,959,421,98233,711,7381,993,133,720وزارة التربية و التعليم العالي11

756,001,4201,774,960757,776,380وزارة الصحة العامة12

24,451,042171,80024,622,842وزارة االقتصاد و التجارة13

70,455,8724,414,15074,870,022وزارة الزراعة14

5,490,88016,9745,507,854وزارة االتصاالت15

374,328,927716,140375,045,067وزارة العمل16

42,302,2082,308,50044,610,708وزارة االعالم17

30,160,624311,509,574341,670,198وزارة الطاقة والمياه18

21,484,52977,85021,562,379وزارة السياحة19

40,906,8988,911,72549,818,623وزارة الثقافة20

8,862,9584,068,60012,931,558وزارة البيئة21

7,231,17591,0677,322,242وزارة المهجرين22

12,096,1001,155,50013,251,600وزارة الشباب و الرياضة23

335,210,232111,966335,322,198وزارة الشؤون االجتماعية24

9,212,741435,8709,648,611وزارة الصناعة25

12,477,936,72212,477,936,722النفقات المشتركة26

574,434,909574,434,909احتياطي الموازنة27

22,697,265,6521,402,776,37824,100,042,030مجموع الموازنة العامة 

91,281,100718,90092,000,000مديرية اليانصيب الوطني108

30,356,301387,60030,743,901المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

1,807,162,375233,633,5202,040,795,895االتصاالت115

1,928,799,776234,740,0202,163,539,796مجموع الموازنات الملحقة 

24,626,065,4281,637,516,39826,263,581,826المجموع العام 

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



رقم

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

4,250,45068,594,400100,000,000172,844,850املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

37,110,10065,000,000102,110,100املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

9,428,00039,1209,467,120املصلحة اإلدارية املشتركة3

114,000114,000إدارة املراقبة العامة4

1,550,586,6931,550,586,693: التحويالت

1,550,386,693مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة

9,563,0019,563,001احتياطي املوازنة7

5,953,1315,953,131الهيئة املنظمة لالتصاالت8

190,157,000190,157,000مساهمة للرواتب واألجور- أوجيرو 9

1,807,162,375133,633,520100,000,0002,040,795,895

2020مشروع موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2020االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

-10.32%

-234,832,230

2,275,628,125

2,040,795,895

5

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

24,077,927718,90024,796,827مديرية اليانصيب الوطني1

66,556,89366,556,893(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2

646,280646,280احتياطي املوازنة4

91,281,100718,90092,000,000

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2020مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام مشروع موازنة العام 

0

0.00%

92,000,000

92,000,000

(بآالف الليرات)

2020االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

29,636,301387,60030,023,901املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

أحكام قضائية ومصالحات

720,000720,000احتياطي املوازنة4

(مال االحتياط)وفر املوازنة 

30,356,301387,60030,743,901

-558,000

-1.78%

31,301,901

30,743,901

2020االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2020مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام مشروع موازنة العام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

19,009,907,00019,009,907,000

15,018,229,00015,018,229,000اإليرادات الضريبية1

3,991,678,0003,991,678,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

5,090,135,0305,090,135,030

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

19,009,907,0005,090,135,03024,100,042,030

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2020مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)

2020االعتمادات املرصدة لعام 

994,467,300الزيادة أو النقصان
%21.12النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

202024,100,042,030أرقام مشروع موازنة العام 

201923,105,574,730أرقام قانون موازنة العام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2020لعام 

2,040,795,895االستثمارالفصل األول

واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,040,795,895

2020أرقام مشروع موازنة العام 

2019أرقام قانون موازنة العام 

الزيادة أو النقصان

النسبة املئوية

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)

-10.32%

-234,832,230

2,275,628,125

2,040,795,895

2020مشروع موازنة العام 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2020لعام 

92,000,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1

مأخوذات من مال االحتياط2

92,000,000

92,000,000

92,000,000

0

0.00%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام مشروع موازنة العام 

2020مشروع موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2020لعام 

18,200,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

0رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

12,543,901مساهمة من املوازنة العامة3

مأخوذات من مال االحتياط4

30,743,901

30,743,901

31,301,901

-558,000

-1.78% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2019أرقام قانون موازنة العام 

2020أرقام مشروع موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2020مشروع موازنة العام 

املجاميع



بيان اإليراداتالفصلالباب
 قانون موازنة

 2019

 محصل لغاية 

2019حزيران 

 مشروع موازنة

 2020

14,570,4676,974,88215,018,229 االيرادات الضريبية 1

                 6,053,549                3,260,721                5,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

1,142,536476,2351,069,259 ضريبة على االمالك12

6,231,5422,622,8225,994,497 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

1,055,000335,9651,250,399 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

704,195279,139650,525 االيرادات الضريبية االخرى15

4,212,4991,353,3003,991,678 االيرادات غير الضريبية 2

2,581,242814,5292,325,812امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

1,112,434399,9741,175,911 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

46,40817,65248,167 الغرامات واملصادرات28

472,415121,145441,788 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

18,782,966   8,328,182     19,009,907   

4,322,60905,090,135

4,322,60905,090,135

000

4,322,609         -                       5,090,135         

23,105,5758,328,18224,100,042

محّصل لغاية شهر حزيران

 

2019

2019

مشروع موازنة 2020

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

 



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2019

 مشروع موازنة

 2020

         15,018,229             6,974,882         14,570,467 االيرادات الضريبية   1

            6,053,549             3,260,721            5,437,194 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

            6,017,515             3,260,131            5,421,697 ضريبة على الدخل 111  

            1,437,597             1,286,297            1,529,621 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                943,511                 458,565                943,511 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                438,176                 280,491                475,149 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

            3,126,236             1,214,544            2,422,784( باملئة10) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 11105

                   71,995                    20,234                   50,632(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                   36,034                           590                   15,497 ضرائب أخرى على الدخل119  

                   36,034                           590                   15,497 ضرائب أخرى على الدخل11901   

            1,069,259                 476,235            1,142,536 ضريبة على االمالك  12 

                218,233                 167,864                246,761 ضريبة على األمالك املبنية 121  

                205,000                 156,175                230,000 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                   13,233                    11,689                   16,761(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

 ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                111,943                    59,652                111,673 رسم االنتقال 122  

                106,994                    56,012                106,994 رسم االنتقال12201

                      4,949                       3,640                     4,679(رسم االنتقال) غرامات 12208   

                739,083                 248,719                784,102 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

                734,000                 248,679                784,000 الرسوم العقارية12301   

                      5,037                              40                            49 ضريبة التحسين12302   

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

                            -                           - ضرائب على األمالك البحرية 124

                            - ضرائب على األمالك البحرية12401 

                            -                           - ضرائب أخرى على االمالك 129  

                            - ضرائب أخرى على االمالك12901   

            5,994,497             2,622,822            6,231,542 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

            1,364,150                 619,669            1,419,723 الرسوم الداخلية على السلع 131  

                708,907                 351,013                704,355 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                   19,227                       9,324                   23,418 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                           - رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                178,500                    87,312                151,654 رسم التبغ و التنباك13104

 رسم الترابة13105   

 رسم السبيرتو13107

                             97                              72                            93(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                425,000                 162,738                500,000 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                   18,236                       9,210                   33,703 رسم إنتاج االسمنت13110

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة2019

محّصل لغاية شهر حزيران2019

مشروع موازنة2020



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2019

 مشروع موازنة

 2020

   13111
منه رسم على املازوت ورسم ) رسوم داخلية اخرى على السلع 

(على الكسارات
6,500                     -                            14,183                   

                230,213                 120,256                230,268 أرباح ادارات الحصر 132  

                230,000                 120,000                230,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                          213                           256                         268(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                      4,083                       1,897                     4,145 الرسوم على الخدمات 133  

                          362                           157                         374 ضريبة املالهي13301   

                      3,656                       1,707                     3,692 رسوم  املراهنات13302   

                            -                           - رسوم داخلية على ورق اللعب13303

                             65                              33                            79(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                          197                              86                          302 ضريبة على املبيعات 134  

                          193                              85                         297 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                               4                                1                               5(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

            3,924,468             1,695,330            4,082,255 الضريبة على القيمة املضافة135

            3,900,000             1,687,419            4,061,356 الضريبة على القيمة املضافة13501

                   24,468                       7,911                   20,899(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

                471,386                 185,584                494,849 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

                254,046                    99,112                267,374 رسوم على السيارات13901   

                          531                           340                         769 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                205,862                    85,786                225,564 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                   10,000 رسم دخول بطريق البر13904

                          947                           346                     1,142(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

            1,250,399                 335,965            1,055,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

            1,250,399                 335,965            1,055,000 رسوم على االستيراد 141  

            1,250,399                 335,965            1,055,000 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

(رسوم على االستيراد) غرامات 14108

                            -                           - رسوم الجمارك على التصدير 142  

 رسوم الجمارك على التصدير14201   

                            -                           - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

                650,525                 279,139                704,195 االيرادات الضريبية االخرى  15 

                650,525                 279,139                704,195 رسوم الطابع املالي 151  

                467,968                 209,533                498,700 رسم طابع نقدي15101   

                176,427                    67,728                201,300 رسم طابع اميري15102

                      6,130                       1,878                     4,195(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

                           -                            -                           - الرسم املقطوع152

                           - الرسم ااملنهي املقطوع15201

                           - ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

                           - واردات التعمير15901 



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2019

 مشروع موازنة

 2020

            3,991,678             1,353,300            4,212,499 االيرادات غير الضريبية   2

2,325,812             814,529                  2,581,242             امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

            1,979,630                 680,108            2,315,516 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

                134,926                    58,535                138,896 ايرادات كازينو لبنان26101   

                      2,193                       1,361                     2,307 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                225,000                    75,000                219,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                   66,628                       5,746                   65,767 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

            1,550,387                 539,413            1,889,147 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                          346                              53                         399 ايرادات استراحات26107

                          150 ايرادات قطاع البترول26108

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

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

                275,726                    71,201                197,845 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

                272,502                    70,656                193,642 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                            -                           - حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                      3,224                           545                     4,203 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                      8,816                       2,862                     7,456 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

                      6,090                       2,691                     4,731 فوائد26901   

                      2,726                           171                     2,725 حاصالت االسهم الحكومية26902

            1,175,911                 399,974            1,112,434 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

                832,097                 307,210                820,629 رسوم ادارية 271  

                   73,285                    31,463                   73,876 رسوم كتاب العدل27101   

                   27,446                       5,606                   18,119 الرسوم القنصلية27102   

                287,041                 120,695                261,279 رسوم االمن العام27103   

                366,433                 104,328                383,387 رسوم السير27104   

                   29,729                    15,406                   28,584 الرسوم القضائية27105   

                   22,652                       9,833                   23,021 رسوم السوق27106   

                   25,511                    19,879                   32,363(رسوم ادارية) غرامات 27108   

                   58,471                    29,074                   51,430 عائدات ادارية 272  

                           - واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                          458                           233                         467 رسوم املنائر27202   

                      1,372                       1,119                     2,052 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                   11,232                       2,849                   15,343 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                      2,862                       2,849                     2,896 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                   30,000                            -                   12,500 رسوم املطارات27206   

                   11,747                    19,424                   17,361 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                       2,100                           -(عائدات ادارية) غرامات 27208

                          285                           166                         289 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2019

 مشروع موازنة

 2020

                          515                           334                         522 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                103,465                       1,425                103,472 مبيعات 273  

                      3,465                       1,425                     3,472 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

 حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                100,000                100,000 ثمن لوحة عمومية27303   

 مبيعات اخرى27309   

                157,877                    39,744                112,733 رسوم اجازات 274  

                141,900                    33,744                   96,940 رسوم اجازات عمل27401   

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

                          120                         121 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                      2,041                           630                     1,149(رسوم اجازات) غرامات 27408

                      8,698                       4,331                     9,365 رسوم اخرى على االجازات27409   

                   24,001                    22,521                   24,170 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

                               6                                5                               3 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                             24                              14                            31 رسوم االحراج27902 

                      1,114                       6,910                         832(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                   22,857                    15,592                   23,304 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                   48,167                    17,652                   46,408 الغرامات واملصادرات  28 

                   47,763                    17,477                   46,023 غرامات واحكام نقدية 281  

                   47,746                    17,477                   46,000 غرامات سير28101   

                             17                            -                            23 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                             18                              13                            16 مصادرات 282  

                             18                              13                            16 مصادرات28201 

                          386                           162                          369 عقوبات 283  

                          386                           162                         369 عقوبات28301   

                441,788                 121,145                472,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

                235,000                    98,157                270,000 حسومات تقاعدية واقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  

                177,000                    98,157                250,000 حسومات تقاعدية29101   

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

                             57                            -                            56 حاصالت البريد 292  

                             57                            -                            56 حاصالت البريد29201   

000 مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة 293 

 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

 موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

 موازنة املواصالت السلكية والالسلكية29303   

00 الهبات الجارية الداخلية 294  

 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

 هبات جارية من افراد في الداخل29402

 تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

016,102 الهبات الجارية الخارجية 295  

                            - هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                    15,829 هبات جارية من منظمات دولية29502   

                           273 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

 هبات جارية من افراد في الخارج29504   



2019 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2019

 مشروع موازنة

 2020

                206,731                       6,886                202,359 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  

                   50,000                           155                   50,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                      6,731                       6,731                     2,359 استردادات29902   

                150,000                150,000 ايرادات ناتجة عن معالجة االمالك البحرية29903

18,782,966         8,328,182             19,009,907         

            1,126,113                 344,480            1,111,558 ايرادات خزينة مختلفة   3

            1,126,113                 344,480            1,111,558 ايرادات الخزينة

 الذمم

 البلديات

 الودائع

 حسابات الغير االخرى

19,894,524         8,672,662             20,136,020         

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام



مشروع موازنة 2020

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

       15,018,229اإليرادات الضريبية1

         3,991,678اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



مشروع موازنة 2020

2020مشروع موازنة 2019قانون موازنة بيان اإليراداتالرمز

        5,090,135        4,322,609القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة5

             5,090,135             4,322,609القروض الداخلية56

             5,090,135             4,322,609سندات خزينة داخلية561

             5,090,135             4,322,609القروض الداخلية56101

-                          -القروض الخارجية57

-                              -ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)



رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول
الواردات املقدرة

2019لعام 

الواردات املقدرة

2020لعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

30,000,000,00030,000,000,0000حاصالت بيع األوراق1

30,000,000,00030,000,000,0000

60,000,000,00060,000,000,0000إيرادات اللوتو اللبناني2

60,000,000,00060,000,000,0000

1,000,000,0001,000,000,0000إيرادات اليانصيب الفوري3

1,000,000,0001,000,000,0000

1,000,000,0001,000,000,0000إيرادات مختلفة4

1,000,000,0001,000,000,0000

92,000,000,00092,000,000,0000

92,000,000,00092,000,000,0000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2020مشروع موازنة العام 

108مجموع الباب رقم 

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



نقصانزيادة 

600,000-18,200,00017,600,000السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية مبيعات1

600,000600,0000متفرقة إيرادات2

0بيروت مرفأ إيرادات3

18,800,00018,200,000-600,000

للغير المستورد القمح رسوم1

للغير المستورد الدقيق رسوم2

السكرية والمصنوعات السكر رسوم3

الزيتية والثمار الحبوب بعض رسوم4

12,501,90112,543,90142,000العجز لتغطية العامة الموازنة من مساهمة1

12,501,90112,543,90142,000

الموازنة لتغذية مأخوذات1

31,301,90130,743,90142,000-600,000

واردات املوازنات امللحقة

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113  الباب 

2020مشروع موازنة العام 

الواردات املقدرة

2020لعام 
بيان التبويب

رقم

البند

الفرق 

(بآالف الليرات)

والمصنوعات والسكر الدقيق القمح رسوم: الثاني الفصل

الزيتية والثمار الحبوب بعض ورسوم السكرية             

الثاني الفصل مجموع

2020-2019مجموع الفرق بين العامين 

الواردات املقدرة

2019لعام 

-558,000

املديرية العامة للحبوب والشمندر : الفصل األول

السكري

األول الفصل مجموع

مجموع قسم الواردات

الثالث الفصل مجموع

الرابع الفصل مجموع

العامة الموازنة من مساهمة: الثالث الفصل

االحتياط مال من مآخوذات: الرابع الفصل



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة أو نقصان2020للعام 2019العام 

إيرادات مساهمات الغير في 1

نفقات اإلنشاء

0060,000,000م60,000,00060,000,000030.000

60,000,00060,000,00000060,000,000

78,817,220,000رسم تخابر آلي2

90,479,416,00028,348,340,000رسم تخابر خليوي

17,119,572,000رسم تخابر دولي

103,543,420,000رسزك اشتراكات خطوط هاتفية

3,043,480,000 بالتقسيطDSLرسوم تأسيس اشتراكات خدمة 

: خطوط موقوفة وخطوط ملغاة قيد التحصيل قيمتها

نسبة )  2017/12لغاية إصدار . ل. ل490.066.516.787

(%3التحصيل 

14,701,995,504

2,566,016,000خدمات النجمة

54,732,000ترقيم مختصر

ISDN427,700,000خطوط  

E16,832,812,000خطوط  

DSL 197,495,724,000

1,055,968,000(توطين) SNGخدمة بث فضائي ظرفي 

1,857,856,000خطوط تأجيرية محلية

126,695,948,000خطوط ذات منفعة خاصة

 715.475.843.836خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها 

(%3نسبةالتحصيل ) 2017/12لغاية اصدار . ل.ل
21,464,275,315

28,348,340,000رسم الطابع املالي

1,002,056,000فارق التدوير

60,104,341,515(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

6,010,434,152(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

927,803,346,616695,506,530,819-232,296,815,797695,506,530,81966,114,775,66728,348,340,000

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2020 مشروع موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 
(. ل.ل )

إيرادات املخابرات

:مجموع البند األول

 T.V.Aطوابع إيضاحات
بيان التبويب رقم

البند

:مجموع البند الثاني

927,803,346,616695,506,530,819-232,296,815,797



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة أو نقصان2020للعام 2019العام 
 T.V.Aطوابع إيضاحات

بيان التبويب رقم

البند

إيرادات الحسابات 3

الدولية

تصفية الحسابات الدولية 128,174,864,88034,153,920,000-94,020,944,880

= 1507.5.*أ.د0.1180*د192000000مخابرات دولية واردة 

.ل. ل34.153.920.000
34,153,920,000

128,174,864,88034,153,920,000-94,020,944,88034,153,920,000

114,412,641,930-169,781,724,60055,369,082,670إيرادات متنوعة4

خطوط تأجيرية دولية  

(DT, IN & LL)
51,127,942,6705,066,666,463852,000

SNG307,740,00030,486,054108,000محطات 

788,746,00078,084,342804,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

1,579,486,000286,000تراخيص استيراد أجهزة

00سلفات

1,565,168,000155,106,739الغرامات

4,845,766,907(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

484,576,691(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

169,781,724,60055,369,082,670-114,412,641,93055,369,082,6705,330,343,5982,050,000

1,502,000,000,000خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,676واردات شركات الخليوي5

133,125,571,944(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

13,312,557,194(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,6761,502,000,000,000146,438,129,138

2,607,362,909,4202,287,089,533,489-320,273,375,9312,287,029,533,489217,883,248,40328,410,390,000

2,287,089,533,489

246,293,638,403

2,287,089,533,489246,293,638,4032,040,795,895,086

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104 : هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2020مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2020مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

:مجموع البند الثالث

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:2020-2019الفرق بين عامي 

:مجموع البند الرابع

مجموع البند الخامس

:املجموع العام

246,293,638,403 -320,273,375,931

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

- = 

- = 

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



إجمالي الوارداتالفرقاإليرادات املتوقعةإيرادات

الغير صافيزيادة  أو نقصان2020للعام 2019العام 

60,000,00060,000,00000060,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

232,296,815,797695,506,530,81966,114,775,66728,348,340,000-927,803,346,616695,506,530,819إيرادات املخابرات2

94,020,944,88034,153,920,00000-128,174,864,88034,153,920,000إيرادات الحسابات الدولية3

114,412,641,93055,369,082,6705,330,343,5982,050,000-169,781,724,60055,369,082,670إيرادات متنوعة4

1,381,542,973,3241,502,000,000,000120,457,026,6761,502,000,000,000146,438,129,1380واردات شركات الخليوي5

2,607,362,909,4202,287,089,533,489-320,273,375,9312,287,029,533,489217,883,248,40328,410,390,000

2,287,089,533,489

246,293,638,403

2,287,089,533,489246,293,638,4032,040,795,895,086

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2020مشروع موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 

(. ل.ل )

رقم

البند
طوابعT.V.A بيان التبويب

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2019

:املجموع العام

-320,273,375,931

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

246,293,638,403

2020

: هي2020مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

:2020-2019الفرق بين عامي 

: هي2020مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

- = 

- = 

 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 
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنةمواد املوازنة

  

          

  باستثناءباستثناء  الثالثة عشرةالثالثة عشرة  لغاية املادةلغاية املادة  املادة األولىاملادة األولى  منمن

  والثالثة عشرةوالثالثة عشرة  والتاسعةوالتاسعةاملواد الخامسة املواد الخامسة 

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 تكـرار املـواد ذاتهـا

 ال تعديـل.
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2042     تمـــــــــوز     14       تـــــــــار         411    رقـــــــــ                             املـــــــــادة الخامســـــــــة مـــــــــن القـــــــــانو  

  (    2042                نات امللحقة لعام                       املوازنة العامة واملواز        )قانو  

 

                        اإلجازة باالقتراض  :              املادة الخامسة

                                                      يجــال حكومو ــ  طــ  موــار تحواــت اصــالداوا، اضــت احــ يو     ــح   - 4

ر   ر طــ  تازنــ  املوالفــ    طــ  مفزــاّ ا  احــادا، املــ  ت                ت                                            ت   حــ  د احز ــق املدــ ت

                                        ا  احـــــــادا، او ـــــــافن   حانةنـــــــ  صـــــــ   ا  قااـــــــ        9102          ملـــــــ  اح ـــــــا  

       مـــــن  ـــــ ا     41                    وفـــــو مـــــا ورد  ـــــي املـــــادة            ربـــــاا ح اـــــا                 امل ةــــا  مل صهـــــ    

                                               مضــــــــ ار صــــــــا ا، لقااــــــــ  صاح ح ـــــــ  اح  اافنــــــــ    ــــــــا  و ــــــــ            القـــــــانو  

                                                    اوصة   ووا     ذحك صدرارا، ت  ر     لار املاحن .

 
  ل : - 2

ً
     تة ع ا ومو    ج س احاواب ف  نا
ً
                               

                                       احز ق امللدق ط  تازن  املوالف   ا  قاا    -

           او افن                          مفزاّ ا  احادا، امل  ر   -

                                                 أوهاط اح يو  اح ال ن   ا  ار ن  احتي تم ته ي ها   -

                                                          فتنجـــــ  مضـــــ ار صـــــا ا، ا  قااـــــ  صاح ح ـــــ  اح  اافنـــــ  املجـــــال مضـــــ ارها   -

                                                          صحو ــا اح اــ  ام    ــ  هــ   املــاد    حــا صــاح حا، ام ا نــ  املجــال  

              صدواف   لاض .

               ص زا، ا  قاا .  -

 

                اإلجازة باالقتراض   :             املادة الخامسة

 

 

                                                     جـال حكومو ــ  طــ  موــار تحواـت اصــالداوا، اضــت احــ يو     ــح   ي - 4

ر   ر طــ  تازنــ  املوالفــ    طــ  مفزــاّ ا  احــادا، املــ  ت                ت                                            ت   حــ  د احز ــق املدــ ت

                                         ا  احــــــادا، او ــــــافن    حانةنــــــ  صــــــ   ا  قااــــــ        9191          ملــــــ  اح ــــــا  

        ـــــ  هـــــ ا     01                                              امل ةـــــا  مل صهـــــ    ربـــــاا ح اـــــا   فـــــق  ـــــا  رد طـــــ  املـــــاد  

                                     ، لقااـــــــ  صاح ح ـــــــ  اح  اافنـــــــ    ـــــــا  و ـــــــ                       احدـــــــافو   مضـــــــ ار صـــــــا ا

                                                    اوصة   ووا     ذحك صدرارا، ت  ر     لار املاحن .

 

  ل :         ا ومو       تة ع  - 2
ً
      ج س احاواب ف  نا
ً
                  

                                       احز ق امللدق ط  تازن  املوالف   ا  قاا   -

                                 مفزاّ ا  احادا، امل  ر   او افن   -

                                                 أوهاط اح يو  اح ال ن   ا  ار ن  احتي تم ته ي ها  -

                                               جــــــــــ  مضــــــــــ ار صــــــــــا ا، ا  قااــــــــــ  صاح ح ــــــــــ  اح  اافنــــــــــ  املجــــــــــال    فتن -

                                                   مضـــ ارها صحو ـــا اح اـــ  ام    ـــ  هـــ   املـــاد    حـــا صـــاح حا، 

                             ام ا ن  املجال  صدواف   لاض .

               ص زا، ا  قاا . -

 

 

 

            صــــــا ا، لقااــــــ          مضــــــ ار                      حكومو ــــــ  صــــــا و  ا    ــــــ          او ــــــال         طــــــ  صــــــ نت 

        ف تحواــــــت    بهــــــ                              ــــــا  و ــــــ      اوصــــــة   ووا ــــــ                     صاح ح ــــــ  اح  اافنــــــ  

                                                           اصــــالداوا، اضــــت احــــ يو   حانةنــــ  احز ــــق املدــــ ر طــــ  تازنــــ  املوالفــــ   

                     ا  احـادا، او ـافن         9191                                    جحوع ا  احادا، املـ  ر  ملـ  اح ـا  

                                                 حانةن  ص   ا  قاا  امل ةا  مل صه    رباا ح اا 

 لـــــــ لك،

                     تم او  اح ه   املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20202020  النصوص القانونية ملشروع موازنة العامالنصوص القانونية ملشروع موازنة العام  للتعديالت املقترحة علىللتعديالت املقترحة على
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2042     تمــــــــــوز     14       تــــــــــار         411               مــــــــــن القـــــــــانو  رقــــــــــ           التاســــــــــعة      املـــــــــادة 

  (    2042                                            )قانو  املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                        إجازة نقل االعتمادات  :              املادة التاسعة

                                    والف  اح ا    ـ  صاـ  ملـ   لـر  ـح  هـ ا                         يجال احادت ط  احاناوي امل - 0

ً            صدـــــرار  ـــــ   ج ـــــس احـــــولراا صاـــــاًا  لـــــ  او ـــــ اح          ا حانـــــاوي               لاـــــر املاحنـــــ .                            

                                                 اة ق ه ا احا ص    ل  احاناوي كت  والف   كود . 

                                                   يجــــــال فدــــــت ا  احــــــادا، امل   ــــــ  حر اتــــــا احزــــــا    ــــــ  املــــــو ز      - 9

             قتــــــر  بموافقــــــة   امل                                                  املا اوــــــ ي   ام ــــــراا  املا ــــــا     طــــــ  اودارا، اح ا ــــــ 

                                                   اودار  املادو   نها مل  اودار  املادو  محيها. ـ                    مجلس الخدمة املدنية
 

                                                            يــــام احادــــت صدــــرار  ــــ   لاــــر املاحنــــ  ل ــــ  ت  ــــ   املراوــــا املر ــــق  ح دــــ  

          احازدا،. 
 

 

                                                    يجــــــــــال فدــــــــــت ا  احــــــــــادا، املكوو ــــــــــ  طــــــــــ   والفــــــــــ   لار  اح ال نــــــــــ     - 1

                  ح نئــــــــــــ  مدار  احهــــــــــــ          امل   ــــــــــــ    –                احــــــــــــ  ا ر اوداراــــــــــــ    –           اح  ــــــــــــ يا، 

                                                            ا حنــــا،  املر  ــــا، ملــــ   والفــــ  اح نئــــ  املــــ كور  ل ــــ  ضــــ  ر امف حــــ  

                                                                ا  اض  بهـا  صدـرار  ـ   لاـر املاحنـ    ل ـ  ت  ـ   املراوـا املر ـق  ح دـ  

          احازدا،. 

                                  امللحوظـــة  ـــي تمســـات سمئروقـــات ســـا لةس                   يجـــال فدـــت ا  احـــادا،    - 4

ـــى                ل نــــ   اح  ــــ يا،                                           ح ــــا ج ام  ــــق  اح هــــكرا  طــــ   والفــــ   لار  اح ا     إلــ

                             ذحـك صدــرار  ـ   لاـر اح ال نــ                                   التمسـات املمالـل  ـي الفصــول األ ـر  

                                                 اح   يا، ل   ت     املراوا املر ق  ح د  احازدا،.

                                              إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات      ::                          املادة التاسعةاملادة التاسعة

                                                            يجال احادت ط  احاناوي املوالف  اح ا      صاـ  ملـ   لـر  ـح  هـ ا  - 0

ً            لراا صاــاًا  لـــ  او ـــ اح                  صدـــرار  ـــ   ج ـــس احـــو           ا حانــاوي               لاـــر املاحنـــ .           

                                                 اة ق ه ا احا ص    ل  احاناوي كت  والف   كود . 

                                                   يجــال فدـــت ا  احــادا، امل   ـــ  حر اتـــا احزــا    ـــ  املـــو ز      - 9

       املقتــــــــــر                                                    املا اوـــــــــ ي   ام ـــــــــراا  املا ـــــــــا     طـــــــــ  اودارا، اح ا ـــــــــ 

                           ــــــ  اودار  املادــــــو   نهــــــا ملــــــ                              بموافقــــــة مجلــــــس الخدمــــــة املدنيــــــة

                     ودار  املادو  محيها.  ا

                                                            يــام احادــت صدــرار  ــ   لاــر املاحنــ  ل ــ  ت  ــ   املراوــا املر ــق  ح دــ  

          احازدا،. 

 ه ا او راا  ل  ر اتـا احزـا    ـ   ج ـس ا  اـوب 
ً
                                            ي اح  أيضا
ً
          

                           اح ا ّ  املر ق  ح حه را .

                                                    يجــــــــــال فدــــــــــت ا  احــــــــــادا، املكوو ــــــــــ  طــــــــــ   والفــــــــــ   لار  اح ال نــــــــــ     - 1

                         امل   ــــــــ  ح نئــــــــ  مدار  احهــــــــ     –      داراــــــــ             احــــــــ  ا ر او   –           اح  ــــــــ يا، 

                                                            ا حنا،  املر  ا، مل   والف  اح نئ  املـ كور  ل ـ  ضـ  ر امف حـ  

                        ل ــــ  ت  ــــ   املراوــــا املر ــــق                                  اضــــ  بهــــا  صدــــرار  ــــ   لاــــر املاحنــــ     ا  

               ح د  احازدا،. ـ

                                  امللحوظـــة  ـــي تمســـات سمئروقـــات ســـا لةس                   يجـــال فدـــت ا  احـــادا،    - 4

    إلـى                                والفـ   لار  اح ال نـ   اح  ـ يا،                           ح ا ج ام  ق  اح هـكرا  طـ   

                    ذحـــــــك صدـــــــرار  ـــــــ   لاـــــــر                                  التمســـــــات املمالـــــــل  ـــــــي الفصـــــــول األ ـــــــر  

                                                         اح ال ن   اح   يا، ل   ت     املراوا املر ق  ح د  احازدا،.

                                                    طــــــ  صــــــ نت فدــــــت ا  احــــــادا، اح ا ــــــ   حر اتــــــا احزــــــا    ــــــ   ج ــــــس 

                                                        ا  اـــوب  اح ـــا ّ  املر ـــق  ح حه ـــرا  صحو ـــا وـــرار أصـــو  صحـــا يـــام 

                    ص   اودارا، اح ا   

 

 ح حك 

                     تم او  اح ه   املاد .  
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2042     تمــــــــــوز     14       تــــــــــار         411               مــــــــــن القـــــــــانو  رقــــــــــ           التاســــــــــعة      املـــــــــادة 

  (    2042                     املوازنات امللحقة لعام                         )قانو  املوازنة العامة و 

ــرة ــة   :                   املــــادة الثالثــــة عشــ                                     إعطــــاء م سســــة بنرنــــاء لبنــــا  ســــلفة    نــ

                               ومعالجة مسألة الديو  املترابمة ــ
 

      4101                                                    ت ةى   صه    ربـاا ح اـا  صـ ز  لقااـ  ووا ـ  ام ـت صدنحـ  

                                                        . . )أحــــ   اااحا ــــ   صــــا    نــــارا، ح ــــ   ح اافنــــ   تضــــاف ملــــ         مليــــار

      9102 / 1 /  99      تـــــــــارا       004                و ـــــــــا احدـــــــــافو  روـــــــــم                 احهـــــــــ ز  امل ةـــــــــا  صح

                                                  نــــار  . .   ملــــ  احهــــ ز  امل ةــــا  صحو ــــا املرصــــو  روــــم      424      صدنحــــ  

ــة       9102 / 9 /  09      تــــارا        4140 ــ       100      بقيمــ                         مليــــار ل.ل. ا  مــــا مجموعــ

ــة(،       20500        حتهــــ ي                                                   مليــــار ل)ــــرة )الفــــا  و مســــما ة مليــــار ل)ــــرة لبنانيــ

          ح ــــــا ج                                             ع ــــــق  ــــــراا امللر وــــــا،  تهــــــ ي  فوا ــــــ   أوهــــــاط احدــــــر  

                                                       صهـــــ    ربــــــاا ح اــــــا    لــــــ  أ  تـــــ د  احهــــــ ز  صــــــ  ر  ــــــ   لتهــــــا 

   لـــ  أ  ي ا ـــ  
ً
               املاحنـــ  املر ـــق  ل ـــ   وافدـــ   لاـــر املاحنـــ   تهـــ د فدـــ ا
ً
                                               

  نهـــــا صاحدـــــ ر  
ً
               جـــــرد اصـــــا حا  ا   ـــــ  املهـــــا ز  ح ـــــ   احهـــــ ز  موـــــرارا
ً
                                             

                                                 ل  احته ي   فق امصس املا وص   يها ط  ه   املاد .

                                           ربــاا ح اــا    لــ   هــ  حنسها أ  تهــا حت احهــ ز                   يجــول مل صهــ    

                                                  أ  أ   قا  نها ط  غ   احناي  احتي أ ةنت    أ   ا.

    01                                                        تلــ د  نزنــ  تهــ ي  هــ   احهــ ز   فــق امحمــا  احــوارد  طــ  املــاد  

                      )وـــــــافو  املوالفــــــــ  اح ا ــــــــ        9101 / 4 /  01      تــــــــارا      42                ـــــــ  احدــــــــافو  روـــــــم 

    .    9101                       املوالفا، املكود  ح ا  

                                                                          إعطــــاء م سســــة بنرنــــاء لبنــــا  ســــلفة    نــــةإعطــــاء م سســــة بنرنــــاء لبنــــا  ســــلفة    نــــة      ::        عشــــرةعشــــرة                              املــــادة الثالثــــةاملــــادة الثالثــــة

                                                            ومعالجة مسألة الديو  املترابمةومعالجة مسألة الديو  املترابمة

 

                                                         ت ةـــــــى   صهـــــــ    ربـــــــاا ح اـــــــا  صـــــــ ز  لقااـــــــ  ووا ـــــــ  ام ـــــــت صدنحـــــــ 

       حتهــــــ ي                  ل)ــــــرة لبنانيــــــة(،        مليــــــار               الــــــم و مســــــما ة      ل)ــــــرة )        مليــــــار       4500

                                                   ع ــــــق  ــــــراا امللر وــــــا،  تهــــــ ي  فوا ــــــ   أوهــــــاط احدــــــر   ح ــــــا ج 

                                     ا    لــــــ  أ  تــــــ د  احهــــــ ز  صــــــ  ر  ــــــ   لتهــــــا                   صهــــــ    ربــــــاا ح اــــــ

   لـــ  أ  ي ا ـــ  
ً
               املاحنـــ  املر ـــق  ل ـــ   وافدـــ   لاـــر املاحنـــ   تهـــ د فدـــ ا
ً
                                               

  نهـا صاحدـ ر   لـ  
ً
                   جرد اصا حا  ا     املها ز  ح ـ   احهـ ز  موـرارا
ً
                                             

                                            احته ي   فق امصس املا وص   يها ط  ه   املاد .

 
 

 

                      نسها أ  تهــا حت احهــ ز                                        يجــول مل صهــ    ربــاا ح اــا    لــ   هــ  ح

                                                  أ  أ   قا  نها ط  غ   احناي  احتي أ ةنت    أ   ا.
 

    01                                                        تلــ د  نزنــ  تهــ ي  هــ   احهــ ز   فــق امحمــا  احــوارد  طــ  املــاد  

                      )وــــــــافو  املوالفــــــــ  اح ا ــــــــ        9101 / 4 /  01      تــــــــارا      42                ــــــــ  احدــــــــافو  روــــــــم 

    .    9101                       املوالفا، املكود  ح ا  

 

ـــا   ــــاا ح اـــ ـــ    ربــ ــــاا   صهـــ ـــ نت م ةــ ــــ  صـــ ــــ                                   طــ ــــ ز  لقااــــــ  ووا ــ                  صــ

                      فوا    أوهاط احدر                               حته ي  ع ق  راا امللر وا،      ام ت 

                                                       ط  ص نت   ا  ـ  م ـماحن  امل ـاحمل امل فو ـ  ملـ    صهـ    ربـاا   

                                                      ح اــا     ــوب ا ا ارهــا صــ ز  لقااــ  ووا ــ  ام ــ  حا ةــي    ــ  

               ته ي ها احها  

                                               ط  ص نت احوضو  مل  اتزاّ حو   ه ح  احته ي   

 

 ،          بناء  علي 

                     تم او  اح ه   املاد .
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

    قوان)  البرامجقوان)  البرامج  تعديالتتعديالت

  

          

      عشرةعشرة  الرابعةالرابعة  املادةاملادة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20202020  تعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العاملللل
  

 األسباب املوجبة الحاليالنص 

                                          تعديل قوان)  البرامجتعديل قوان)  البرامج                              الرابعة عشرة:الرابعة عشرة:            املادة املادة 

 ملا يل :
ً
        ي    صرفا ج ا احادا، اح فع ط  كت    وواف   اح  ا ج امل يا  أدفا   فدا
ً
                                                                     

                                 قانو  برنامج لر اسة مجلس الوزراء - 4

                                  الدولـة وإداراهاـا الرسـمية عـن اعبــاء                        العامـة  ـي سـ يل اسـتغناء          لـددارات       ابميـة        لتشـايد      نـامج   بر         قـانو   -

                                                             وابالف استئجار املباني واإلنشاءات التي تشغلنا بمراب  ومكاتت لنا

                       ت ــ ياتها  صــنحا املــاد          9101        ) والفــ        9101 / 4 /  01      تــارا      42                                  املــاد  احهادصــ   مــر   ــ  احدــافو  روــم 

                          وــــــافو  صرفــــــا ج حتمــــــين  أص نــــــ          9102        ) والفــــــ        9102 / 4 /  10      تــــــارا       044          وــــــافو  روــــــم                  احرال ــــــ   مــــــر   ــــــ 

                                                                                      حـــــــادارا، اح ا ـــــــ  طـــــــ  صـــــــ نت اصـــــــانااا اح  حـــــــ   مداراتهـــــــا احرصـــــــحن   ـــــــ  أ  ـــــــاا  أ ـــــــاف اصـــــــتئجار امل ـــــــا ي 

                                                                                          او مااا، احتي تمن  ا  حرا ق   ماتا ح ا. صلنث يولع رضن  ا احادا، اح فع  ل  احممت احاال :

 

  :     حن  ح

2020 2024 2022 2021 2021 

   نار ح    200 400 275 415 -

 

:   
ً
    ص  
ً
    

2020 2024 2022 2021 

   نار ح    400 275 415 200

 

                     ) اح اق  د   ت  يت .  
 

                                  اح  حـــ   مداراتهـــا احرصـــحن   ـــ  أ  ـــاا                        اح ا ـــ  طـــ  صـــ نت اصـــانااا          حـــادارا،       أص نـــ        تمـــين         صرفـــا ج        وـــافو      كـــو  

                            ــــرت ي صعيــــ اع ا ومو ــــ   مــــر ع                                              ا ي  او مــــااا، احتــــي تمــــن  ا  حرا ــــق   ماتــــا ح ــــا                  أ ــــاف اصــــتئجار امل ــــ

                                                       وافو  ح حج س احانابي حو  لناراتها  احازاضنت ذا، اح    

 

 ل لك،

   

  .    9194          مل  اح ا        9191                                              تم ت  يت وافو  اح  فا ج صا  نت ا احادا، اح ا  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

             وزارة املالية                 قانو  برنامج  ي  - 2

                                          قانو  برنامج لتسديد ديو  وتعو ضات االستمالك  -

                         وــافو  صرفــا ج حتهــ ي  ديــو          9104        ) والفــ        9104 /  00 / 1      تــارا      66                                  املــاد  احهــال    مــر   ــ  احدــافو  روــم 

      9101 / 4 /  01      تــــارا      42                                                                   ت واضـــا، ا صـــاحاي  ت  ياتـــمل  صـــنحا املـــاد  ا  ا هــــ   مـــر   ـــ  احدـــافو  روـــم 

                                                      صلنث يولع رضن  ا احادا، اح فع  ل  احممت احاال :    9101        ) والف  

       حن  ح:

 اعتمادات الدفع )بمليارات الل)رات(

 2020 2024 2022 2021 

 59 11 06 21                     ج س اوفحاا  او حار

 5 6 14 15                     لار  احةاو   املنا 

 911 4 1 01             صا ر اودارا،

 257 10 14 411             املجحوع اح ا 

 

:   
ً
    ص  
ً
    

 الدفع )بمليارات الل)رات( اعتمادات

 9191 9190 9199 9191 

 1 11 06 051                     ج س اوفحاا  او حار

 1 6 14 41                     لار  احةاو   املنا 

 911 4 1 01             صا ر اودارا،

 200 10 14 200             املجحوع اح ا 

 

                     ) اح اق  د   ت  يت .    

 
 

 

 

 

                           رحنـت هـ ا احا زـن  ملـ  اح ـا                   صلنـث تـم ت زنضـمل  ت     191 9                                 تـم ت ـ يت ا احـاد احـ فع املدـرر ح ـا  

  .   191 9                                            أ ت ت زن   هاو  احز ق ط   والف  اح ا       191 9
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                                            قانو  برنامج  ي وزارة األشغال العامة والنقل:  - 1

                      اإلسكا  والتنظي  املدني  –                               قانو  برنامج ألعمال الض  والفرز   .   ا

                             امل  حــــــ  صاملــــــاد  ا  ا هــــــ   ــــــ      0224         ) والفــــــ       0224 / 1 / 4        تــــــارا     699                             املــــــاد  اح مــــــر    ــــــ  احدــــــافو  روــــــم 

       اوصــــــما    –                                    )وــــــافو  صرفــــــا ج م حــــــا  احضــــــم  احزــــــرل     9111         ) والفــــــ       9111 / 9 /  04      تــــــارا       041            احدـــــافو  روــــــم 

         ) والفــ    2   910 / 4 /  10      تــارا       044                     مــر   ــ  احدــافو  روــم        رال ــ                                          احاا ـنم املــ  ي   ت  ياتــمل   صــنحا املــاد  اح

                                     ضن  ا احادا، اح فع  ل  احممت احاال :                صلنث يولع ر     9102

 

       حن  ح:

2020 2024 2022 2021 2021 

 ح    مليار 40 5 40 7 5

 

:   
ً
    ص  
ً
    

2020 2024 2022 2021 

 ح    مليار 5 40 7 45

 

                     ) اح اق  د   ت  يت .

 

 

 

 

 

 

 

ً                  صااًا حة ا اودار   وظ         9191                   نار  . . ح  ا     5   

 

 ل لك،

 

  .    9194      ح  ا                نار  . .    01         تم ترحنت 
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                  ــــي البتــــرو  ومب ــــ    (MARSATI)                                                          قــــانو  برنــــامج ملشــــروع إنشــــاء معنــــد العلــــوم البئر ــــة والت نولوجيــــا    ب. 

                                     للمدير ة العامة للنقل البر  والبئر  
 

      ملمــــر ع              وــــافو  صرفـــا ج           9104        ) والفـــ        9104 /  00 / 1      تـــارا      66                                      املـــاد  احيافنـــ   اح مــــر    ـــ  احدـــافو  روــــم 

             صـــــنحا املـــــاد                                                                                     م مـــــاا    ـــــ  اح  ـــــو  اح لراـــــ   احاكاوحو نـــــا    اـــــو ح ح يراـــــ  اح ا ـــــ  ح ادـــــت اح ـــــ    اح لـــــر  

                            صلنــــث يــــولع رضــــن  ا احــــادا،       9102        ) والفــــ        9102 / 4 /  10      تــــارا       044                            احرال ــــ   مــــر   ــــ  احدــــافو  روــــم 

                        اح فع  ل  احممت احاال :

 

       حن  ح:

 )بآالف الل)رات(

 2024 2020        التمسات

1 / 2 / 422   / 185   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء ابمية متخصصة

200000000          102850771          

1 / 2 / 422   / 185   / 222   / 4 / 2  

                             نفقــــــــــــــــــــــــــــات درو  واستشــــــــــــــــــــــــــــارات ومراقبــــــــــــــــــــــــــــة 

         لدنشاءات

5000000        - 

          102850771          205000000 املجموع

 

 من:
 
    بدال
 
    

              صآ ف اح   ا، 

2020 2024 

205000000          102850771          

                     ) اح اق  د   ت  يت .
 

 

 

            ملشـــروع إنشـــاء                      اح ا ـــ  حدـــافو  صرفـــا ج       9191                   احـــاد احـــ فع ح  ـــا               احا هـــيا           اح صا ـــ يت               ـــاا هـــ ا ا و ـــ  

  وا ــــــ                                                                               معنــــــد العلــــــوم البئر ــــــة والت نولوجيــــــا ومب ــــــ  للمدير ــــــة العامــــــة للنقــــــل البــــــر  والبئــــــر  
ً
        فدــــــا
ً
    

        اودار .

 

 

 ل لك،

 

ً              احا هــــيا صاــــاًا حة ــــا اودار           احا ــــر طــــ           تــــم م ــــاد                  تمــــارا،   راو ــــ                                وــــظ ف ــــ   حازدــــا، احــــ ر    ا ص           

  .    9191                                      ع امللاف    ل  فزس ونح  ا احاد اح ا     ،       حا مااا
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                                   قانو  برنامج  ي وزارة الدفاع الوط ي  .  1

                                                              قانو  برنامج لتئقيو عتاد وتجن)زات ون   تئتية ملحة لصالح الجاش -

                                     زدــــا،  ــــ  أ ــــت تلدنــــق  اــــاد  تج  ــــ ا،  باــــو                      )او ــــال  حكومو ــــ   دــــ  ف      9105 /  00 /  94      تــــارا      11            احدــــافو  روــــم 

      9102 / 4 /  10      تـارا       044                                                                          تلانـ   كوـ  ح ـا ج ا  ـيت   ت  ياتـمل   صـنحا املـاد  احرال ـ   مـر   ـ  احدـافو  روـم 

                                                    صلنث يولع رضن  ا احادا، اح فع  ل  احممت احاال :    9102        ) والف  

       ليصبح:

 )بآالف الل)رات(

 2024 2020 التمسات

   صة                 تجن)زات فنية متخص

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 2 / 4  
807220500          40801750000            

                    تجن)زات فنية مختلفة

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 2 / 2  
205000000          4102450007           

                    تجن)زات للمعلوماتية

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 1 / 4  
2500000        1220000        

              تجن)زات للنقل

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 1 / 4  
- 45401200000            

                   إنشاء ابمية متخصصة

1 / 40  / 444   / 240   / 227   / 2 / 2  
4105700000           7108400000           

                   صيانة ابمية متخصصة

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 2 / 2  
100450000          507710000          

                       صيانة التجن)زات الفنية

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 1 / 4  
5100000        101100000          

                  صيانة وسا ل النقل

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 8 / 4  
801000000          7105110000           

                                    نفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة

1 / 40  / 444   / 2 40  / 222   / 4 / 2  
0  101100000          

            11205100007           1102470500 املجموع
 

           اتج امللل                                              ط   وا احهع  مل  ت زن  احز ق صاح ه   مل  احا

                            صرفــا ج حالدنــق  اــاد  تج  ــ ا،               اح ا ــ  حدــافو       191 9                                           ــاا هــ ا ا و ــ اح صا ــ يت ا احــاد احــ فع ح  ــا  

  .      9190                                       ترحنت    م ا  احادا، مل  اح ا                                باو تلان   كو  ح ا ج ا  يت

 

 ل لك،

 

                ا ــــــ   املوالفــــــا،                                                                        وا ــــــت  لار  املاحنــــــ  صع ــــــاد  احا ــــــر طــــــ  ا  احــــــادا، املكوو ــــــ  طــــــ   مــــــر ع املوالفــــــ  اح

                                                                 ـــــــ   ــــــــحنها ا احـــــــادا، احــــــــ فع حدــــــــواف   اح ـــــــ ا ج  حنــــــــث تـــــــم املــــــــ  صا  ا ــــــــار      191 9            املكودـــــــ  ح ــــــــا  

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت وافو  صرفا ج.

 

  .    9190                           فو  اح  فا ج ه ا مل  اح ا     حدا     191 9                                      باحاال   تم ترحنت ا احاد اح فع ح ا  
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 من:
 
    بدال
 
    

 )بآالف الل)رات(

 2024 2020        التمسات

                    تجن)زات فنية متخصصة

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 2 / 4  
1002720500           8704250000           

                    تجن)زات فنية مختلفة

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 2 / 2  
205000000          4102450007           

                    تجن)زات للمعلوماتية

1 / 40  / 4 44  / 240   / 221   / 1 / 4  
2500000        1220000        

              تجن)زات للنقل

1 / 40  / 444   / 240   / 221   / 1 / 4  
5101500000           2800100000           

                   إنشاء ابمية متخصصة

1 / 40  / 444   / 240   / 227   / 2 / 2  
4105700000           7108400000           

                   صيانة ابمية متخصصة

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 2 / 2  
100450000          507710000          

                       صيانة التجن)زات الفنية

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 1 / 4  
5100000        101100000          

                  صيانة وسا ل النقل

1 / 40  / 444   / 240   / 228   / 8 / 4  
801000000          7105110000           

                                    نفقات درو  واستشارات ومراقبة مختلفة

1 / 40  / 444   / 240   / 222   / 4 / 2  
0  101100000          

            11105100007            44402470500 املجموع

                     ) اح اق  د   ت  يت .  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                              قانو  برنامج  ي وزارة التربية والتعلي  العالي    - 5

                                     قانو  برنامج ألبمية الجامعة اللبنانية   -

                      ت ـــ ياتها )وـــافو      0224    لفـــ      ) وا      0224 / 9 /  09      تـــارا       916                                      املـــاد  احيافنـــ   اح مـــر    ـــ  احدـــافو  روـــم  -

        ) والفـ        9102 / 4 /  10      تـارا       044                     مـر   ـ  احدـافو  روـم          احرال ـ                                              صرفا ج مص ن  ا  ا    اح  اافن     صـنحا املـاد  

                                                    صلنث يولع رضن  ا احادا، اح فع  ل  احممت احاال :    9102

 

       حن  ح:

2020 2024 

 ح    مليار 22 0

 

:   
ً
    ص  
ً
    

2020 

 مليار ل)رة 22

 

                     اح اق  د   ت  يت . )

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                            ح    و  مل    اودار  امل ا  .      9190      ح  ا        9191                                 تم ت  نت ا  احاد املكووظ ط  اح ا  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

    :                                     قانو  برنامج  ي وزارة الطاقة واملياه  - 1

                                                       قانو  برنامج لألشغال املا ية وال نرنا ية  ي مختلم املناطو -

                            ت ــــ ياتها   صــــنحا املــــاد      9110        ) والفــــ        9110 / 6 /  91      تــــارا       196                         اح مــــر    ــــ  احدــــافو  روــــم                املــــاد  احيافنــــ 

                                    تـــولع ا احـــادا، رضـــن  صرفـــا ج احـــ فع     9102        ) والفـــ        9102 / 4 /  10      تـــارا       044                            احرال ــ   مـــر   ـــ  احدـــافو  روـــم 

                                                                          حدافو  صرفا ج حأل نا  املا ن   احك ربا ن  ط    ا   املااوق  ل  احممت احاال :

       ليصبح:

 )بآالف الل)رات(

 2024 2020             تعر م األشغال        الوظيفة

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 405   / 114   / 227   / 1 / 4  

                   إنشاءات مياه الشفة

                  تــــــــأم)  مــــــــوارد ما يــــــــة 

       إضافية
2702220525           2101480885           

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 405   / 114   / 227   / 1 / 4  

         اه الشفة          إنشاءات مي

            4400000000                  مشاريع مياه الشرب

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 402   / 114   / 227   / 1 / 2  

                   إنشاءات مياه الر  

                 مشــــــــاريع ميــــــــاه الــــــــر  

             والصرف الصحي
-  

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 402   / 114   / 227   / 1 / 2  

                   إنشاءات مياه الر  

             مشــــــــــــــــــــــــاريع تقــــــــــــــــــــــــو   

                وصــــــــــــــــــــيانة مجــــــــــــــــــــار 

      األنار

5110744        2710127        

1154     

                          املصادر التقليدية لل نرناء

1 / 48  / 408   / 1154    / 221   / 2 / 4  

              تجن)زات ا ر  

 

              تجن)ز بنرنائي
1410218        407120141          

           2700120228           1200710171 املجموع

                                                       ط   وا احهع  مل  ت زن  احز ق صاح ه   مل  احااتج امللل  

              حأل ـــــــنا  املا نـــــــ                       اح ا ـــــــ  حدـــــــافو  صرفـــــــا ج      191 9                                           ـــــــاا هـــــــ ا ا و ـــــــ اح صا ـــــــ يت ا احـــــــاد احـــــــ فع ح  ـــــــا  

  .    9190                              ترحنت  قا  امل مل  اح ا                                  احك ربا ن  ط    ا   املااوق

 

 ل لك،

 

                                                                                      وا ــــــت  لار  املاحنــــــ  صع ــــــاد  احا ــــــر طــــــ  ا  احــــــادا، املكوو ــــــ  طــــــ   مــــــر ع املوالفــــــ  اح ا ــــــ   املوالفــــــا، 

                                                                 ــــــــ   ــــــــحنها ا احـــــــادا، احــــــــ فع حدــــــــواف   اح ــــــــ ا ج  حنـــــــث تــــــــم املــــــــ  صا  ا ــــــــار      191 9            املكودـــــــ  ح ــــــــا  

           و  صرفا ج.                                      ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واف
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 من:
 
    بدال
 
    

 )بآالف الل)رات(

 2024 2020             تعر م األشغال        الوظيفة

114    

   يط                               اإلدارة، البناء، االستثمار والتخط

1 / 48  / 405   / 114   / 227   / 1 / 4  

                   إنشاءات مياه الشفة

                  تــــــــــــــأم)  مــــــــــــــوارد ما يــــــــــــــة 

       إضافية
1702220525           101480885          

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 405   / 114   / 227   / 1 / 4  

                   إنشاءات مياه الشفة

            4400000000                  مشاريع مياه الشرب

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 402   / 114   / 22  7 / 1 / 2  

                   إنشاءات مياه الر  

                 مشــــــــــــــاريع ميـــــــــــــــاه الـــــــــــــــر  

             والصرف الصحي
-  

114    

                                  اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

1 / 48  / 402   / 114   / 227   / 1 / 2  

                   إنشاءات مياه الر  

                    مشــاريع تقــو   وصــيانة 

            مجار  األنار
5110744        2710127        

1154     

                          املصادر التقليدية لل نرناء

1 / 48  / 408   / 1154    / 221   / 2 / 4  

              تجن)زات ا ر  

 

             جن)ز بنرنائي ت
1410218        407120141          

          700120228           5200710171 املجموع

 

                     ) اح اق  د   ت  يت .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  

  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  التعديالت الضر  يةالتعديالت الضر  ية

  

          

                              لغاية املادةلغاية املادة  الخامسة عشرةالخامسة عشرةاملادة املادة   منمن

  السادسة والعشرو السادسة والعشرو 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 - 5      املادة 

 

 

 

 

                   يهتياو    احضرا  :

                 اه  احا  نم. - 0

 

 

 

 

 

 

 

                                                       املهتمــزنا،   املنــاتم  املااــي  احتــي تد ــت  ر،ــمو صاملجــا     ـــا  - 9

                                 ، احاحــــــرا   اوصــــــ اف   ذحــــــك  ــــــح  حــــــ  د                 ــــــاك  ا  ــــــ    صهــــــا

                                                       أرباح ا اح افن  املا تن     أ وا   م افا،  ا   أ  لاض .

   مـــــــن    5                   قـــــــرة األولـــــــى مـــــــن املـــــــادة          تعـــــــديل الف   :            الخامســـــــة عشـــــــرة      املـــــــادة 

         وتعديالتـــــ       425 2 / 1 /  42      تـــــار        411                     املرســـــوم االشـــــترا ي  رقـــــ  

                    )قانو  ضر بة الد ل(

     411                        مـــــــن املرســـــــوم االشـــــــترا ي  رقـــــــ     5                        تعـــــــدل الفقـــــــرة األولـــــــى املـــــــادة 

                                  وتعديالتـــــــــــ  )قـــــــــــانو  ضــــــــــر بة الـــــــــــد ل( بئيـــــــــــث       4252 / 1 /  42      تــــــــــار   

              تصبح بما يلي:

                   يهتياو    احضرا  :

                                          ملــــــرلم ح ــــــا  ــــــ   لار  اح  صنــــــ   احا  ــــــنم اح ــــــال                   اهــــــ  احا  ــــــنم ا - 0

                                                       اح ا ـــــــــ   ح نئـــــــــا،   ح نـــــــــا،   مـــــــــ   صحرصـــــــــو     تاـــــــــو   احـــــــــربح  أ  

.
ً
 احاال   ح ةوا   امل   ف بها وافوفا
ً
                                  

                                                     ت ةــــــــــى اح نئـــــــــــا،  ا  ح نـــــــــــا، احتـــــــــــي   تاـــــــــــو   احـــــــــــربح غ ـــــــــــ  امل مـــــــــــ     

                                                         صحراصـــنم  احتـــي تحـــار   مـــاط احا  ـــنم     ـــ  صـــا   ـــ  تـــارا  ضـــ  ر 

                                افو  حكو و   ل  املراصنم احال  .       ه ا احد

                                                        تلــ د  اــ  ا واضــاا دوــا ق تة نــق هــ   احزدــر  صحو ــا وــرار ي ــ ر 

                    لار املاحن .

 

                                                       املهتمــــزنا،   املنـــــاتم  املااــــي  احتـــــي تد ــــت  ر،ـــــمو صاملجــــا     ـــــا  - 9

                                                 ــــــاك  ا  ــــــ    صهــــــا، احاحــــــرا   اوصــــــ اف   ذحــــــك  ــــــح  حــــــ  د 

                 ا،  ا   أ  لاض .                                      أرباح ا اح افن  املا تن     أ وا   م اف

 

                                                 صحــــــــــــا أ  غايــــــــــــ  املمــــــــــــ  ع  ــــــــــــ  أ  ت زــــــــــــى  ــــــــــــ  احضــــــــــــرا   امل صهــــــــــــا، 

                                        ا  ح نا،  اح نئا، احتي   تاو   احربح 

                                             هـــــا ا   مـــــاط احا  ـــــنم  ـــــع  مـــــاط ا صتمـــــزاا  لـــــ  ضـــــ ن          بهـــــ ف  

                ا  ضوع ح ضرا   

 ل لك،

                  اا ه ا ا و  اح.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    أ ــــــــــا املهتمــــــــــزنا،  املنـــــــــــاتم  املااــــــــــي  د ر احز ــــــــــق   املهاوضـــــــــــزا، 

                                                    املصــــــوا،   ــــــا  ــــــاك  ا  ــــــ    صهــــــا، احاحــــــرا   اوصــــــ اف  احتــــــي 

                                                     تح ك ـــــــــــا أ  تهـــــــــــتيحرها   صهـــــــــــا، أ   ح نـــــــــــا، أ  هنئـــــــــــا،   تاـــــــــــو   

                                             دنق احربح  فا زى    احضرا      كا ت أرباح ا.  تل

                                      هتمزنا، ام را  اح د ن    صوا، احهت.  - 1

                                                           ــــركا، ا صــــسهاي احا ا فنــــ    احاداصــــا،   احا ا فنــــا، احقرا نــــ     - 4

                           مذا حم تك  ح ا ضز  تجارا .

                                                املهــــــــــتيحر   احقرا نــــــــــو    ــــــــــا حــــــــــم ي ر ــــــــــوا حاضــــــــــا، أرا ــــــــــيهم   - 5

                               فاـــــا  هـــــ   املواشـــــمي طـــــ   لـــــت    ـــــم                             املواشـــــمي احتـــــي يربو هـــــا فيهـــــا 

                                صاح نع أ  ي ن و ها ل   احالوات.

                                                   صهـــــــــا، املاحـــــــــ  ا  واـــــــــ   اح لراــــــــــ     ـــــــــرط امل ا  ـــــــــ  صامليــــــــــت   - 6

                                                          ح ح صها، ام ا ن  احاال   ح   ا  ت حت فيها   صها، ح اافن .

                                           امل ا ج اح ا   احتي   تاافس امل صها، ا  اض .  - 4

          ع ا ورط .                          امل صها، احهناحن  ذا، احةال  - 1

    ــــ      04                                                 احرصــــو  احتــــي يجــــول ح ح اــــارا  اصــــتنزا ها صحو ــــا املــــاد    - 2

            ــــ  احدــــافو      91                                             وـــافو  امل اــــارا   املمافــــ   املا ــــوص  نهــــا طــــ  املــــاد  

                        ت  ياتــــــــــــــــمل )رصــــــــــــــــم ا فادــــــــــــــــا       52 /   046                  اح ــــــــــــــــادر صحرصــــــــــــــــو  روــــــــــــــــم 

                                             احا واضا، احتي و  ت رف ا اح  ح  ح ح اارا .

                                                    أ ــــــــــا املهتمــــــــــزنا،  املنـــــــــــاتم  املااــــــــــي  د ر احز ــــــــــق   املهاوضـــــــــــزا، 

                                                    املصــــــوا،   ــــــا  ــــــاك  ا  ــــــ    صهــــــا، احاحــــــرا   اوصــــــ اف  احتــــــي 

                                                     تح ك ـــــــــــا أ  تهـــــــــــتيحرها   صهـــــــــــا، أ   ح نـــــــــــا، أ  هنئـــــــــــا،   تاـــــــــــو   

                                               تلدنق احربح  فا زى    احضرا      كا ت أرباح ا.

               صوا، احهت.                          هتمزنا، ام را  اح د ن   - 1

                                                           ــــركا، ا صــــسهاي احا ا فنــــ    احاداصــــا،   احا ا فنــــا، احقرا نــــ     - 4

                           مذا حم تك  ح ا ضز  تجارا .

                                                املهــــــــــتيحر   احقرا نــــــــــو    ــــــــــا حــــــــــم ي ر ــــــــــوا حاضــــــــــا، أرا ــــــــــيهم   - 5

                                                          املواشـــــمي احتـــــي يربو هـــــا فيهـــــا  فاـــــا  هـــــ   املواشـــــمي طـــــ   لـــــت    ـــــم 

                                صاح نع أ  ي ن و ها ل   احالوات.

                                          املاحـــــــــ  ا  واـــــــــ   اح لراــــــــــ     ـــــــــرط امل ا  ـــــــــ  صامليــــــــــت          صهـــــــــا،   - 6

                                                          ح ح صها، ام ا ن  احاال   ح   ا  ت حت فيها   صها، ح اافن .

                                           امل ا ج اح ا   احتي   تاافس امل صها، ا  اض .  - 4

                                    امل صها، احهناحن  ذا، احةالع ا ورط .  - 1

    ــــ      04                                                 احرصــــو  احتــــي يجــــول ح ح اــــارا  اصــــتنزا ها صحو ــــا املــــاد    - 2

            ــــ  احدــــافو      91                                          و  امل اــــارا   املمافــــ   املا ــــوص  نهــــا طــــ  املــــاد     وـــاف

                        ت  ياتــــــــــــــــمل )رصــــــــــــــــم ا فادــــــــــــــــا       52 /   046                  اح ــــــــــــــــادر صحرصــــــــــــــــو  روــــــــــــــــم 

                                             احا واضا، احتي و  ت رف ا اح  ح  ح ح اارا .

 

 

 

 



18-39 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      4252 / 1 /  42       تــــــــار       411                        مــــــــن املرســــــــوم االشــــــــترا ي  رقــــــــ      12      املــــــــادة 

                                                        وتعديالتـــ  )قـــانو  ضـــر بة الـــد ل( املعدلـــة بموجـــت قـــانو  املوازنـــة 

                                )قــــــانو  املوازنــــــة العامــــــة واملوازنــــــات       2042 /  07 /  14      تــــــار        411    رقــــــ  

  (    2042            امللحقة لعام 

      0252 / 6 /  09      تـارا       044                        ـ  املرصـو  ا  ـ  ار  روـم     19           ت    املاد    

  :                                               ت  ياتمل )وافو   را   اح لت  صلنث ت  ح  حا يل 

                                                        حــــــ د   ــــــ   احضــــــرا    لــــــ  أربــــــاح امل ــــــ  احاجاراــــــ   اح ــــــاا ن   غ ــــــ  

                             احاجارا   ل  اح ور  احااحن :

                                                      % )أرب ــــ  صاملئــــ    ــــ  احدهـــــم ا  ا ــــع ح ضــــرا   احــــ     ياجـــــا ل  4  -

                       / . . ته    اي   ح   .         201110111 /

                                                    % )صــــ    صاملئــــ    ــــ  احدهــــم ا  ا ــــع ح ضــــرا   احــــ   يقاــــ   ــــ   4  -

                          ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل          / . . تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          201110111 /

                               / . . ارب     مرا    نو  ح   .          9401110111 /

                                                     % )اااــــا  مــــر صاملئــــ    ــــ  احدهــــم ا  ا ــــع ح ضــــرا   احــــ   يقاــــ    09  -

                                         /  . . أرب ــــــــ    مـــــــرا    نــــــــو  ح ـــــــ      ياجــــــــا ل           9401110111     ـــــــ  /

                                /  . . أرب    لحه     نو  ح   .          5401110111 /

                         ا  ا ـــع ح ضـــرا   احـــ   يقاـــ                             % )صـــا   مـــر صاملئـــ    ـــ  احدهـــم   06  -

                                         /  . . ارب ـــــــ   لحهـــــــ     نـــــــو  ح ـــــــ      ياجـــــــا ل           5401110111     ـــــــ  /

                              / . .  اي   أرب    اي   ح   .           01401110111 /

 

                    مـــــن املرســـــوم االشـــــترا ي      12            تعـــــديل املـــــادة    :            السادســـــة عشـــــرة      املـــــادة 

                تــــــــــــ  )قــــــــــــانو  ضــــــــــــر بة       وتعديال      4252 / 1 /  42      تــــــــــــار        411    رقــــــــــــ  

        الد ل(:
 

 

      0252 / 6 /  09      تــارا       044                        ــ  املرصــو  ا  ــ  ار  روــم     19           ت ــ   املــاد  

                                                 ت  ياتمل )وافو   را   اح لت  صلنث ت  ح  حا يل :

                                                        حــــــ د   ــــــ   احضــــــرا    لــــــ  أربــــــاح امل ــــــ  احاجاراــــــ   اح ــــــاا ن   غ ــــــ  

                             احاجارا   ل  اح ور  احااحن :

                      ح ضــــرا   احــــ     ياجـــــا ل                                )أرب ــــ  صاملئــــ    ــــ  احدهـــــم ا  ا ــــع   % 4  -

                       / . . ته    اي   ح   .         201110111 /

                                                  )صــــ    صاملئــــ    ــــ  احدهــــم ا  ا ــــع ح ضــــرا   احــــ   يقاــــ   ــــ     % 4  -

                                / . . تهــــــــــــــــــــــــــــ    ايــــــــــــــــــــــــــــ   ح ــــــــــــــــــــــــــــ      ياجــــــــــــــــــــــــــــا ل          201110111 /

                               / . . ارب     مرا    نو  ح   .          9401110111 /

                                                     )اااــــا  مــــر صاملئــــ    ــــ  احدهــــم ا  ا ــــع ح ضــــرا   احــــ   يقاــــ   %  09  -

                                  /  . . أرب ـــــــــــ    مـــــــــــرا    نـــــــــــو  ح ـــــــــــ                9401110111     ـــــــــــ  /

                                /  . . أرب    لحه     نو  ح   .          5401110111        ياجا ل /

                                                  )صـــا   مـــر صاملئـــ    ـــ  احدهـــم ا  ا ـــع ح ضـــرا   احـــ   يقاـــ     %  06  -

                                  /  . . ارب ــــــــــ   لحهــــــــــ     نــــــــــو  ح ــــــــــ                5401110111     ــــــــــ  /

                              / . .  اي   أرب    اي   ح   .           01401110111        ياجا ل /

 

                                                              حنـث م  احــ ي  يهــتيحر   املــوارد املاـوفر  طــ  امر   طــ  صاونهــا  مفحــا 

                         يهتيحر   ط  أ اي ح   ح .

  ا انــالا، يجــا ملضـــا  م 
ً
                        حنــث م  احــ ي  تحــال م اح  حـــ  حدووــا
ً
                                 

                                                      حضـــــرا   صح ـــــ  ، أ لـــــ   ـــــ  صـــــاق  املم زـــــ   م هـــــم صحاـــــ    ـــــ   ا ـــــر 

         املاافه .

                                      اصــــاياا ن  فتنجــــ  املمــــار   طــــ   ح نــــا، تــــام                      حنــــث م  تلدنــــق أربــــاح 

ً                                                           صاــاًا  لــ  تــ اص    م ــرااا، لاضــ  أ  اصــاياا ن  يجراهــا   ــرف ح اـــا       

                                        يداضمي أ  ت ضع حضرا   م افن  اصاياا ن  

                               ح ضــــــــرا    ــــــــ   ــــــــ فمل أ  يــــــــ     اردا،    ى      حــــــــ  اد ــــــــ  ع            حنــــــــث م    ــــــــ

                                                          م ـــافن  حك قااـــ    حـــا  ـــ   ـــافمل أ  يلـــ   ـــ  احسهـــرب احضـــرا ي احـــ   

                                                       حنــمل احكي ــ   ــ  املم زــ     صــنحا  ــنهم ا  ا ــ    ح ام نــ   لــ        يك ــا م

                     أصا  احربح املدةوع   

 

 ،من اجل ذلك

                  اا ه ا ا و  اح.  
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                                                    % ) احـــ    مـــرا  صاملئـــ     ـــ  احدهـــم ا  ا ـــع ح ضـــرا   احـــ     90  -

                                        /  . .  ايـــ   أرب ـــ   ايـــ   ح ـــ      ياجـــا ل            01401110111         يقاـــ   ـــ  /

                                      / . .  اياا   لحه    مر     نو  ح   .           99501110111 /

 

                                                   % )لحهـ    مـر   صاملئـ    ــ  احدهـم ا  ا ـع ح ضـرا   احــ     95  -

                                 /  . .  اياــــــا   لحهــــــ    مــــــر     نــــــو             99501110111        يقاــــــ   ــــــ /

      ح   .

 

                احمــــــركا، امللــــــ  د    -                                      أ ــــــا أربــــــاح  ــــــركا، ام ــــــوا  )احمــــــركا، املنز ــــــ 

              مــــــركاا املوضــــــ                                    ــــــركا، احاوضــــــن  صامصــــــ م صاح هــــــ   ح   -        املهــــــ  حن 

                     % )ص     مر  صاملئ  .  04                         فا ضع حضرا    ه ن  و رها 

                                                           ا  حهاب احضرا   ي ـ ي  ـ  احـربح ا  ا ـع ح ـا  ـا كـا  د   امحـ  

                                        ح   .    تضاف أي   ا    ل  أضت احضرا  .

 

                                                  ) احـــ    مـــرا  صاملئـــ     ـــ  احدهـــم ا  ا ـــع ح ضـــرا   احـــ      %  90  -

                                 /  . .  ايـــــ   أرب ـــــ   ايـــــ   ح ـــــ                 01401110111         يقاـــــ   ـــــ  /

                          / . .  اياــــــــــــــا   لحهــــــــــــــ    مــــــــــــــر              99501110111        ياجــــــــــــــا ل /

              نو  ح   .

                                                 )لحهـ    مـر   صاملئـ    ــ  احدهـم ا  ا ـع ح ضـرا   احــ      %  95  -

                 اـــــــــا   لحهــــــــ    مـــــــــر             /  . .  اي           99501110111        يقاــــــــ   ــــــــ /

              نو  ح   .

 

                احمـــــــركا، امللـــــــ  د  -                                      أ ـــــــا أربـــــــاح  ـــــــركا، ام ـــــــوا  )احمـــــــركا، املنز ـــــــ 

                                              ـــــــركا، احاوضـــــــن  صامصـــــــ م صاح هـــــــ   ح مـــــــركاا املوضـــــــ    -        املهـــــــ  حن 

                   )ص     مر  صاملئ  .   %  04                         فا ضع حضرا    ه ن  و رها 

                                                           ا  حهاب احضرا   ي ـ ي  ـ  احـربح ا  ا ـع ح ـا  ـا كـا  د   امحـ  

                                      .    تضاف أي   ا    ل  أضت احضرا  .    ح   
 

                                                        يجـــا أ    تدـــت احضـــرا   املزر  ـــ  صحو ـــا هـــ   املـــاد    ح حم زـــ   

                                             كاف   ل    ا   أ ماح م احدافوفن      ا يل : 

                                              .  ح مــركا، املهــاهح  اح  اافنــ    ــركا، احاوضــن             901110111 -

         صامص م  

                               .  ح مركا، املل  د  امله  حن             001110111 -

                    .  حمركا، امش اص      111 0   451 -

                                             . . ح ح صهـــــا، احزرديـــــ  املم زـــــ   لـــــ  أصـــــا  احـــــربح          5110111 -

         ا ودندي 

                                               .  ح حم زـ   امفـراد ا  ا ـ    ح ام نـ   لـ  أصـا           9510111 -

              احربح املدةوع 
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                                     .  ح حم ز    ل  أصا  احربح املد ر.         450111 -

 

        املم زـو                                                         يهتياو    ته ي  ا و  امد ى ح ضرا   املمـار محنـمل أ ـا  

                                       اح ي  ياد  و  صا راح      قا ح  اح حت.

 

    أ حا  اح ا  
ً
                ية ق ه ا احام ا ا ارا
ً
                     9191    .  

 
 

 يكـــــ   ــــم  م احدـــــافو ي احـــــ ي  يهـــــتيحر   
ً
                                    طــــ   ـــــا لـــــم املم زــــ   أيـــــا
ً
                     

                                                             املـــوارد املاـــوفر  طـــ  امر   طـــ  صاونهـــا    ـــ حك احـــ ي  تحـــال م اح  حـــ  

                 اــــــــ  أ  حدــــــــّو مدار                                      حدــــــــّو ا انــــــــال  تــــــــرالنم ملحارصــــــــ  أ مــــــــة    ن

                                                          أ مــة    ناــ  أ  تحــال م اح  حــ  أيــ  حدــّو لاضــ  ألــر   صاصــايااا 

                                                          ــــا يا  ــــق صام مــــة   املــــوارد اح    حنــــ   فن ضــــ و  حضــــرا   وــــ رها 

 ح 
ً
     زي احضرا   امللته    فدا
ً
                              ح   ، احدافوفن  احوارد  أ ا .                         

 

 

د  اــ  ا واضــاا دوــا ق تة نــق هــ   املــاد  صدــرار ي ــ ر  ــ   ل     اــر    ت                                                     تلــ ت

        املاحن .
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 ح دــــافو              حــــ   فدــــ   :  45      املــــاد  
ً
         ا
ً
   4          احدــــافو        0211 / 4 /  02      تــــارا      94 

     919          احدــــــــافو        0211 / 0 /  91      تــــــــارا     1          احدــــــــافو        0215 / 1 /  01      تــــــــارا  

          احدـــــــــافو        0224 / 1 /  90      تـــــــــارا       110          احدـــــــــافو        0221 /  09 /  11      تـــــــــارا  

  .    9104 /  01 /  91      تارا      64                  احدافو  روم     0222 / 4 /  91      تارا       014

 

 

      أربــــــــاح    %    05                                    ت ضــــــــع ح ضــــــــرا   صح ــــــــ   لحهــــــــ   مــــــــر  صاملئــــــــ  )    -    

                                                        احازــــر   ــــ  اح دــــارا، احتــــي ت ــــود مشــــ اص و ن نــــ      اــــوا   غ ــــ  

                                                             لا     ح ضـرا    لـ  احـ لت  أ  كـافوا ياحا ـو  صع زـااا، دا حـ  أ  

                                                        لاضـــ  أ  اصـــاياا ن   ـــ  ت ـــك احضـــرا    أ  ت ـــود مشـــ اص و ن نـــ   

  ــــ  
ً
    لا ــــ    ح ضــــرا    لــــ  احــــ لت    تمــــمت هــــ   اح دــــارا، أضــــا
ً
                                                 

 ملا يل                       أضو   حارص  امل ا  
ً
        فدا
ً
    : 

                                                           تهــتياو  ــ  احضــرا   املــ كور  أ ــا  أربــاح احازــر   ــ  أ كاــ  احهــك  

 .                                             امصاصن  ح ش م احة نع   ل  أ    تاجا ل املهكا  

                       ضـرا     تزـ    ـ  كـت صـا                                        أ ت احتهاب ربح احازـر   ا  ا ـع ح 

  %  1                                                          كا  ـــ  تز ـــت صـــ   تـــارا  حنـــال  اح دـــار  تـــارا  احازـــر   اـــمل   هـــ   

                                                               ــ  ونحــ  ربــح احازــر .  ا زــى  ــ  احضــرا   ربــح احازــر   ــ  اح دــار مذا 

                      صــا  كا  ـ    ــا فــّو  لــ      09                                    كـا  املازــر   وــ   اصــاحر طـ  حنالتــمل ملــ   

 .                                             أ  ي فع احزّر ط  احها  احتي يل ت لاح ا احازر 

                                                          ياو ــا  لــ  امشــ اص املمــار محــيهم أ ــا    اــ  احدنــا  ل ح نــ  تزــر  

                                                      لا ـــــ   ح ضـــــرا    احا ـــــراح  ـــــ   ح نـــــ  احازـــــر   تهـــــ ي  احضـــــرا   

                                              املاو     نها لا         را     تارا  احازر . 

                                       تعـــديل البنـــد ل مـــن الفقـــرة لالثـــا مـــن املـــادة    :            الســـابعة عشـــرة      املـــادة 

                                              مـــــن قـــــانو  ضـــــر بة الـــــد ل املعدلـــــة بموجـــــت القـــــانو  رقـــــ      15

                      وإضافة فقرة الى املادة      2047 /  11

ل البنــــــــد ل مــــــــن الفقــــــــرة لالثــــــــا  - 0          مــــــــن قــــــــانو      15         مــــــــن املــــــــادة                               يعــــــــد 

     بئيـــــــث       2047 /  11                                     ضــــــر بة الـــــــد ل املعدلـــــــة بموجــــــت القـــــــانو  رقـــــــ  

              تصبح بما يلي:

                 أربـاح احازـر   %  05                                    ت ضع ح ضرا   صح    لحهـ   مـر  صاملئـ  )  - ل

                                                         ــ  اح دــارا، احتــي ت ــود مشــ اص و ن نــ      اــوا   غ ــ  لا ــ    

        لاضـ  أ                                                        ح ضرا    لـ  احـ لت  أ  كـافوا ياحا ـو  صع زـااا، دا حـ  أ  

                                                        اصـــاياا ن   ــــ  ت ـــك احضــــرا    أ  ت ـــود مشــــ اص و ن نـــ   ح ضــــرا   

  ـــــــ  أضـــــــو   حارصـــــــ  
ً
                 لـــــــ  احـــــــ لت    تمـــــــمت هـــــــ   اح دـــــــارا، أضـــــــا
ً
                                  

 ملا ي تي:
ً
         امل ا    فدا
ً
            

                                                           تهــتياو  ــ  احضــرا   املــ كور  أ ــا  أربــاح احازــر   ــ  أ كاــ  احهــك  

                                               امصاصن  ح ش م احة نع   ل  أ    تاجا ل املهكا  .

                                                     أ ــت احتهــاب ربــح احازــر  ا  ا ــع ح ضــرا    تزــ    ــ  كــت صــا      ــ  

   % 1                                                          كا  ـــ  تز ـــت صـــ   تـــارا  حنـــال  اح دـــار  تـــارا  احازـــر   اـــمل   هـــ   

                                                               ــ  ونحــ  ربــح احازــر .  ا زــى  ــ  احضــرا   ربــح احازــر   ــ  اح دــار مذا 

                  كا  ـــ    ــا فـــّو  لـــ       ســنة    25                                  كــا  املازـــر  وــ  اصـــاحر طــ  حنالتـــمل ملـــ   

                            ها  احتي يل ت لاح ا احازر .                   أ  ي فع احزّر ط  اح

                                                          ياو ــا  لــ  امشــ اص املمــار محــيهم أ ــا    اــ  احدنــا  ل ح نــ  تزــر  

                                                      لا ـــــ   ح ضـــــرا    احا ـــــراح  ـــــ   ح نـــــ  احازـــــر   تهـــــ ي  احضـــــرا   

                                             املاو     نها لا         را     تارا  احازر .
 

                                                          حنث أ   ه   احا زن  احهاوا   ـ  امربـاح احااتجـ   ـ  اح نو ـا، 

                                              شــــ اص احة ن نــــ    امل اــــوا   غ ــــ  ا  ا ــــ    ح ضــــرا              اح داراــــ  حأل

                                               %  ــ   هـ    احنــ  صلنـث أفـمل   ي ــود ياو ـا أ   ــرا    1          امللـ د  صــ 

                                 صــا  تز ــت صــ   تــارا  احاح ــك  تــارا      09                         لــ  ت ــك امربــاح  اــ   ــر ر 

   %  4    مل     1                                   اح نع  ح حك تم ت زن  ت ك اح ه      

           اد  احسهـــــرب                                              حنـــــث افـــــمل يداضـــــمي ا وزـــــاظ  لـــــ    ـــــكو  ا  قااـــــ   تزـــــ

                                            احضرا ي     لا  احاضا   ص   اح ائع  احمار  

 

 ،من اجل ذلك

                  اا ه ا ا و  اح.  
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                                                           اــ    احزــ  أحمــا  هــ   املــاد   تزــر  احنرا ــا، املا ــوص   يهــا طــ  

                           )وافو  او رااا، احضرا ن  .      9111 /  00 /  00      تارا      44            احدافو  روم 

                                                      تل د دوا ق تة نق ه   املاد  صدرار ي  ر     لار املاحن .

                                                          ا ا ـــــــ  اح ـــــــائع  احمـــــــار   هـــــــ  ح   صاحاضـــــــا    احامافـــــــت  ـــــــ  ت ديـــــــ  

                          امل  ت    ل   ح ن  احازر .         احضرا  

                                                          اــ    احزــ  أحمــا  هــ   املــاد  تزــر  احنرا ــا، املا ــوص   يهــا طــ  

                           )وافو  او رااا، احضرا ن  .      9111 /  00 /  00      تارا      44            احدافو  روم 

 

                     مــــن قــــانو  ضــــر بة الــــد ل     15                            تضــــاف الفقــــرة رابعــــا الــــى املــــادة  - 2

     2047 /  11                         املعدلة بموجت القانو  رق  

                                % ربـــح احالهــ   احاـــاتج  ــ  احقاـــاد      01                   ي ضــع ح ضـــرا   صح ــ    -   أ

                                                      طــــــ   ا ــــــت ا صــــــتيحار  ذحــــــك  اــــــ  م ــــــاد  ت ــــــحنم املاــــــاوق  ت ــــــ نز ا 

 محمــا  املرصــو  او ــ  ار  روــم 
ً
                           تة ندــا
ً
        ) وــافو        0211 / 2 / 2      تــارا      62      

                                            احاا نم امل  ي  ت  ياتمل  ا  صااا حة ا املاحك.

                                                       لــــــــ   لار  ام ـــــــــنا  اح ا ــــــــ   احادـــــــــت مصــــــــا   لار  املاحنـــــــــ   حنـــــــــع  -   ب

                                                            املراصنم احتي تتاا   م اد  ت حنم  ت ـ ن  املاـاوق املاضـحا  لاـاد  

                                                              ا ت اوصتيحار اح دار    رفدـ  صـا  را ي احاز ـن ن    با لـ  ت ـ   

                                                          أروـــــــا  اح دـــــــارا، احتـــــــي تن ـــــــ  ت ـــــــ نز ا    ـــــــ  لاـــــــاد   ا ـــــــت ا صـــــــتيحار 

                           د ار احقااد  صام اار. ـ

                                           يحكـــــــــ  تدهـــــــــني احضـــــــــرا    لـــــــــ  صـــــــــا  دف ـــــــــا، ف ـــــــــ  صـــــــــاوا     -    

                                                          تهـا ا  صاـاا حة ـا ضـاحا اح اوـ  صـ    ترتـا فوا ـ . طـ  حاحـ  صنــع   

.
ً
 اح دار    احن   تهالق كا ت ونح  احضرا   فورا
ً
                                             

                                                       يهـــتياو  ـــ  احضـــرا   اح دـــارا، احتـــي تح ك ـــا اح  حـــ   امل صهـــا،    -   د

                  اح ا    اح   يا،.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               أ  اح  يـــــــ   ـــــــ  امشـــــــ اص احة ن نـــــــ    امل اـــــــوا   يلددـــــــو      حنـــــــث 

 فاتجــ   ـ  م ــاد  ت ــ ن  اح دـارا، احتــي يح مو هـا صــواا أكافــت 
ً
                                                        أرباحـا
ً
      

                  ت  ن  املااوق                                  فاتج     و ا تد  وا صمل أ     م اد

 

                                                    حنث أ  امرباح املمار محيها   يام و ض ا لممت   ا ر 

 

  ل لك

                      تم او  اح ه   احزدر .
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  20202020  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      0264 / 9 /  02      تــــــــــارا      00    روــــــــــم               ــــــــــ  احدــــــــــافو     1          ــــــــــ  املــــــــــاد     2      اح اــــــــــ  

                                             ت  ياتمل )وافو  اح ا ّ  احادا    ح ح ا ص   

 

 

 

91   
ً
 %  مـرا  طــ  املا ــ   ـ   ــرا   احــ لت احهـاوا  احتــي يــ ف  ا ف ــا
ً
                                                       

                                امل ا   املم  ي ط  ضا ّ  احادا  .

 

               مـــن القـــانو  رقـــ     1         مـــن املـــادة    2            الغـــاء البنـــد    :            الثامنـــة عشـــرة      املـــادة 

                  تـــــــــــــــــــــ  )قـــــــــــــــــــــانو  الصـــــــــــــــــــــندو        وتعديال      4211 / 2 /  42      تـــــــــــــــــــــار       44

                    التقاعد  للمنندس) (

 

 

      0264 / 9 /  02      تــــارا      00                ــــ  احدــــافو  روــــم    1          ــــ  املــــاد     2           ي غــــ  اح اــــ  

                                و  اح ا ّ  احادا    ح ح ا ص   .              ت  ياتمل )واف

 

 

 

 

 

 

                                                          ملــا كــا   ــ  غ ــ  املــ حوف أ  يدــع  ــاا تن يــ  اح ــااديق ا  اضــ   لــ  

                     اتق لقاا  اح  ح   

                                  يضـــا أ  تدتهـــم امل ـــاحمل املل ـــ    ضـــرا                           ملـــا كـــا   ـــ  غ ـــ  املـــ حوف أ

                                    ل  اح لت  ا ص   ا  قاا   اح ا ّ  

   وــ        0244 / 1 /  92      تــارا       401                                   ملــا كــا  وــرار  ج ــس  ــور  اح  حــ  روــم 

ر ه ا اح ا   لـ  افـمل ي  تـا  لـ  اح  حـ   ـاا تهـ ي  لحـس ونحـ     ت                                                        فهت

                                                         ــــرا   احــــ لت احتــــي تهــــاوفيها  ــــ  امل ا صــــ   املمــــ      طــــ  ضــــا ّ  

.  ملـــــا كـــــا  ا احـــــاد  يـــــت هـــــ ا          تدا ـــــ  امل                                                 ا صـــــ    ملـــــ  ذحـــــك اح ـــــا ّ 

                                                             احازهـــ    ـــ   ـــ فمل أ  يـــ فع احاداصـــا، املـــر  ملـــ  املةاح ـــ  صحهـــا اتها 

                                                        صاح ـــــــــا ّ  احادا ــــــــــ   ح ح ا صـــــــــ    باحاــــــــــال  ملـــــــــ   ةاح ــــــــــ  ا  قااــــــــــ  

  ل   وارد ا  قاا  
ً
                   صاملمار   ط  تن ي  ضااديد ا صحا ي ار ص  ا
ً
                                         

 

 ،من اجل ذلك

      اح.             اا ه ا ا و   
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   -  51      املاد  

 

 

 

 

 

                                                    ي لـــــ  صا  ا ـــــار  ـــــا يمـــــو  وـــــ  اصـــــاح ك  ـــــ  اح دـــــار د   ت ـــــوا    - 9

          فو   تلهــــــم                                              تة ندــــــا حــــــام املــــــاد  احهــــــال    احيااــــــ    ــــــ  هــــــ ا احدــــــا

                              ونحامل    ونح   را   احاله   .

 

 

         مــــن قــــانو      51         مــــن املــــادة    2             تعــــديل الفقــــرة    :            التاســــعة عشــــرة      املــــادة 

          وتعديالت .      4224 / 5 /  22      تار       58            اإلستمالك رق  

 

      تــار       58                     مــن قــانو  اإلســتمالك رقــ      51         مــن املــادة    2            تعــدل الفقــرة 

                             وتعديالت ، بئيث تصبح بما يلي:      4224 / 5 /  22

 

                                             و ا ــــار  ــــا يمــــو  وـــــ  اصــــاح ك  ــــ  اح دــــار د   ت ـــــوا         ي لــــ  صا  - 9 "

لهــــــم 
 
 حــــــام املــــــاد  احهــــــال    احيااــــــ    ــــــ  هــــــ ا احدــــــافو   ت

ً
    تة ندــــــا

 
                                             

ً
      

          ا  ــــــقا غ ــــــ                                              ونحاــــــمل  ــــــ  ونحــــــ  احالهــــــ   احــــــ   يمــــــو  وــــــ  وــــــرأ  لــــــ 

                    املهاح ك    اح دار".

 

 

                                                            تة ق أحما  ه   احزدر   لـ  ا وـا ، احتـي حـم تد ـ   ص ـ  ر وـرارا، 

                 اوصاحاي امل ا  .                  ها ن       ا 

    20 /  51                      ــ  وــافو  اوصــاحاي روـــم     51          ــ  املــاد     9              حنــث أ  احزدــر  

                                                  طـــــــ    ـــــــر  تل يـــــــ   دـــــــ ار احالهـــــــ    ـــــــ  و ـــــــت   ـــــــا  اوصـــــــاحاي 

                                       اح  ا ن   اوصاياا ن   ف ت  ل   ا يل : 

                                                     "ي لــــــ  صاو ا ــــــار  ـــــــا يمــــــو  وــــــ  اصـــــــاح ك  ــــــ  اح دــــــار د   ت ـــــــوا    

 حــــــام املــــــاد  احهــــــال    احي
ً
                       تة ندــــــا
ً
لهــــــم       

 
    ااــــــ    ــــــ  هــــــ ا احدــــــافو   ت
 
                      

                              ونحامل    ونح   را   احاله  ".

                                                         حنـــث أفـــمل  ـــ  لـــا  وـــراا  احـــام  يت ـــ   أفـــمل يا  ـــق صال يـــ  ونحـــ  

                                               ت ــــــــــوا  اوصــــــــــاحاي  تل يــــــــــ   دــــــــــ ار احالهــــــــــ    ــــــــــ  و ــــــــــت   ــــــــــا  

                                                         اوصـــاحاي    دارفـــ  ونحـــ   ـــا  ـــم  ـــ  اح دـــار ملـــ  ام ـــاي اح حو نـــ  

                          احتـي صـازر    محـقا  اودار                                   د   ت وا   ع ونح   را   احالهـ  

                                                  صع اد  احزّر ط  حا  كافت ونح   را   احاله   أوت  

                             ــ  وــافو  اوصــاحاي حااحنــ  حهــم     51                         حنــث م   ــا  رد طــ  املــاد    

                                                       ونحـــــ  احالهـــــ   احاحـــــق صاح دـــــار فتنجـــــ  تازنـــــ  احا ةـــــني  ـــــ  ونحـــــ  

                                                           را   احاله   املاو    غ    و ور  حنـث أ  املاـافع احتـي أضـاصت 

                                                        دـــار تزـــّو ونحسهــــا أ ـــ اف ونحـــ  احضــــرا    باحاـــال  ي  غـــ  تصــــونح    اح 

                                                               ا  ة  احدافو ي ط  أ حا  احام أ ا  صاحاد   بهـ   املـاد  احتـي تهـ ف 

                                                              مل  تلدنـق اح  احـ     صـنحا أ  هنئـ  احتمـراع  اوصتمـارا، طـ   لار  

                                    ـــوب  جـــارا   لار  املاحنـــ  طـــ  رأاهـــا       9100 /   644                   اح ـــ   رأ، طـــ  رأاهـــا 

                                                    يت احام احدافو ي صحا يلزظ حدّو املواو   ا  قاا .                 ت  

 من اجل ذلك،

     .                اا ه ا ا و  اح
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

  :  42      املادة 

 

 م 
ً
   لافـا
ً
                            ف ــيا احــوواي اح  اــا ي   ــوا ق                     لــر ت ضــع  ــوا ق احنا    فــم      

                                                            احناف ـــــيا ام ا ـــــي املجـــــال صنـــــع أ راوـــــمل طـــــ  ح اـــــا   احتـــــي تزـــــّو ونحسهـــــا 

                        %  ــــــ  ونحــــــ  ا  ــــــوا ق  ي لــــــ    91                     .   حرصــــــم  هــــــ ي وــــــ ر          010111

 ح حوالف  اح ا  
ً
                ميرادا
ً
       

  :    2047 /  11               من القانو  رق      42            تعديل املادة    :       العشرو       املادة 

 

ل املادة                     بئيث تصبح بما يلي:      2047 / 1 1               من القانو  رق      42            تعد 

 

 م  
ً
    لافـــــــا
ً
                                          لـــــــر  ت ضــــــــع  ـــــــوا ق احناف ـــــــيا احـــــــوواي اح  اــــــــا ي    فـــــــم     

                                                               ـــوا ق احناف ـــيا ام ا ـــي املجـــال صنـــع أ راوـــمل طـــ  ح اـــا    ذحـــك  اـــ  ا 

                                                                تاجا ل ونحـ  ا  ـا ق  احواحـ   ح وروـ  أ  اح ةاوـ  أ  احمـ ك  احواحـ   

      %   ــ    91 )                                              لحهــ  أ ــ اف احنهــا  حرصــم  هــ ي وــ ر   مــر   صاملايــ  

 ط  املوالف  اح ا  .
ً
                   ونح  ا  وا ق   ا ل  ميرادا
ً
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                احتـــي وضـــت صا ـــ يت       9104 /  45                ـــ  احدـــافو  روـــم     09             حنـــث م  املـــاد  

    ـ      02                       أغز ـت او ـار  ملـ  املـاد        0214 / 0                  احدافو  روـم     12      املاد  

    12                              احتــــي كافــــت وــــ  وضــــت صا ــــ يت املــــاد        0220                   وـــافو   والفــــ  اح ــــا  

       0214 / 0                 احدافو 

                                                         حنـــث مفـــمل ياو ـــا ت ـــ يت احـــام    ـــ  ا وـــ  امد ـــى حدنحـــ  ا  ـــوا ق 

                                                     ا  ا ـــــ   ح ضـــــرا   صلنـــــث ياجـــــا ل لحهـــــ  أ ـــــ اف احـــــ  احوروـــــ  أ  

                           اح ةاو  أ  احم ك  احواح   

 

 من اجل ذلك،

 .                اا ه ا ا و  اح
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 م  فــم ألــر  ي زــى أ ــواب ام ــاي   - 1
ً
                             ص ــور  مصــاياا ن    لافــا
ً
                      

                                                       احواو ــــــــ    يهــــــــا امل نحــــــــا، احز هــــــــةن ن   ــــــــ  رصــــــــو  مفادــــــــا  امل كنــــــــ  

                                                               احتهــــوا  اح داراـــــ   اــــ  مفاداح ـــــا ملــــ  احوراـــــ  امل ا ــــرا   ذحـــــك حنايـــــ  

  .    9191 / 1 /  10      تارا  

 

                 مــــــن املــــــادة التاســــــعة    1             تعــــــديل الفقــــــرة    :                الحاديــــــة والعشــــــرو       املــــــادة 

       )قـــانو        2042 / 7 /  14      تـــار        411                        والعشـــرو  مـــن القـــانو  رقـــ  

  (    2042                    املوازنة العامة لعام 

 

                                         مـــــن املــــادة التاســـــعة والعشــــرو  مـــــن القــــانو  رقـــــ     1            تعــــدل الفقــــرة 

  (     2042                           )قــــــــــــانو  املوازنــــــــــــة العامــــــــــــة لعــــــــــــام       2042 / 7 /  14      تــــــــــــار        411

   ي:                بئيث تصبح بما يل

 م  فــم  لــر  ي زــى  راــ   ــاحمي اح دــارا، احتــي أ ــن ،   يهــا 
ً
                                                      لافــا
ً
    

                                                   نحــــــــــا، احا ئــــــــــ   احز هــــــــــةن ن    ــــــــــ  رصــــــــــم ا فادــــــــــا   ــــــــــ  هــــــــــ   

                              اح دارا،     احرصو  اح دارا .

                                                           حـــا ت زـــى  ـــ  احرصـــو  اح داراــــ   ح نـــا، احازـــر   ـــ  ت ـــك اح دــــارا، 

                      احتي تل ت ص   احورا .

                               يهــا هــ   امل نحــا، طــ  حــا  كــا                             ت  يل ــر او زــاا صاملهــاحا، املمــنت  

                                    احتمين   ل   قا أ  أ قاا    اح دار.

  لـــــ  احوراـــــ  حـــــ   
ً
                ي دـــــى  و ـــــا احا ـــــراح  ـــــ  هـــــ   اح دـــــارا، وا حـــــا
ً
                                       

                                                      احوحــ ا، املاحنــ  امل ا ــ  و ةــاخهم اح ــ لنم املة ــوب حاصال ــا  

 حألضو .
ً
        ل  حكم ح ر مرث  م ةاخهم    را، ا فادا   فدا
ً
                                             

                                      املـــاد   اـــ  ا واضـــاا صحو ـــا وـــرار ي ـــ ر                    تلـــ د دوـــا ق تة نـــق هـــ 

                    لار املاحن .
 

 

                                                       حنــــــث أ     ــــــم  ــــــاحمي اح دــــــارا، املدا ــــــ    يهــــــا   نحــــــا، احا ئــــــ   

                                                           احز هـــــةن ن   توفـــــوا تـــــار    أ نـــــا   ـــــ  احوراـــــ  يا ـــــ ر   ـــــيهم م ـــــراا 

                                                           ـــا ا، ا فادـــا  حـــ   احوحـــ ا، املاحنـــ  امل ا ـــ  م ـــا ح ـــ   وـــ رتهم 

 ملـــــــ   ـــــــ   وـــــــ رتهم  لـــــــ                       املاحنـــــــ   م ـــــــا ح ـــــــ   اهاحـــــــ
ً
                    ا  م صاد  ـــــــا ف ـــــــرا
ً
                

                            احا رف بها أ  ا فازاع  نها 

                                                           حنــث أ  ذحــك أد  ملــ  حر ــا  ا  قااــ   ــ  رصــو  ا فادــا  املا  دــ  

                     ص  كا، ه  ا امش اص  

                                                        حنث أفمل يداضمي  ل  اح  ح  امللاف    ل    ا ج  واوايها 

 

 من اجل ذلك،

     .                اا ه ا ا و  اح
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                         ام مة  امل زا     احضرا    -  06      املاد  

                                                         ت زـــــــى  ـــــــ  احضـــــــرا   اح ح نـــــــا، احتـــــــي تـــــــام دالـــــــت امرا،ـــــــمي اح  اافنـــــــ  

                                 املا  د  ص      ام مة  احااحن :

 

 

 

 

                                    ح نــــــــــا، احتــــــــــي   تاــــــــــو   احــــــــــربح تلدندــــــــــا                 أ مــــــــــة  اح نئــــــــــا،  ا - 5

                                                          ح نايـــــا، احتـــــي أ مـــــتت  ـــــ  ا   ـــــا صاصـــــايااا ام مـــــة  احتـــــي تدـــــو  بهـــــا 

                                                          لمـمت  اكــرر  احتـي يمــمت م زا هـا  اافهــ  غ ـ   امافئــ  ح ح صهــا، 

                 ا  ا    ح ضرا  .

 

   مــــــــن     41         مــــــــن املــــــــادة    5             تعــــــــديل الفقــــــــرة    :                الثانيــــــــة والعشــــــــرو       املــــــــادة 

                  وتعديالتـــــ  )الضـــــر بة     20  04 /  42 /  41      تــــار        172            القــــانو  رقـــــ  

                   على القيمة املضافة(

 

      تـــــــــــار        172               مـــــــــــن القـــــــــــانو  رقـــــــــــ      41         مـــــــــــن املـــــــــــادة    5            تعـــــــــــدل الفقـــــــــــرة 

                                          وتعديالتـــــ  )الضـــــر بة علـــــى القيمـــــة املضـــــافة( بئيـــــث       2004 /  42 /  41

               تصبح بما يلي: 

 

                          تتمتــــع بصــــفة املنفعــــة العامــــة                             أ مــــة  اح نئــــا،  ا  ح نــــا، احتــــي   - 5

                              ــا صاصــايااا ام مــة  احتــي تدــو                                  تلدندــا ح نايــا، احتــي أ مــتت  ــ  أ  

                                                     بهـــــــــا لمـــــــــمت  اكـــــــــرر  احتـــــــــي يمـــــــــمت م زا هـــــــــا  اافهـــــــــ  غ ـــــــــ   امافئـــــــــ  

                          ح ح صها، ا  ا    ح ضرا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ملــا كافــت    ــم ا  ح نــا، احتــي   تاــو   احــربح احتــي حــيس حــ اها ضــز  

 م هــا 
ً
      املاز ــ  اح ا ــ  تدــو  ل ح نــا، ت ــا    ا ــ   ح ضــرا   ف ــرا
ً
                                                   

                   تمــمت  اافهـــ  غ ــ  
ً
  امافئـــ  ح ح صهــا، ا  ا ـــ   ح ضــرا   تة ندـــا
ً
                                       

       9110 /   142              احدافو     5            محما  اح ا  

                                                         ملـــا كافـــت احضـــرا   امل فو ـــ   لـــ  هـــ   اح ح نـــا، يحكـــ  حهـــح ا  ـــ  

                                     احضرا   املل     ل  اح ح نا، ا  ا    

                                                          ملـــا كـــا  م ةـــاا حـــق اوصـــ  داد حك ح نـــا،  يمـــمت  ـــ  فاحنـــ   ألـــر   

    ـــ  تدـــ يم اصــ  دا
ً
                  لةــرا
ً
                                  دا، د     ـــمل حـــق  ــع  ـــ   وـــ ر  اودار      

                                    ل  احا ونق صماف  و  ا، اوص  داد  

 

 من اجل ذلك،

     .                اا ه ا ا و  اح
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      ا  اد              ا  زاا  ا  ا ص  -  01      املاد  

                 ي زى    احضرا  :

                                                        اصـــــــا  اد ا  ـــــــوا  احتـــــــي يمـــــــو  تهـــــــ نح ا دالـــــــت ا را،ـــــــمي اح  اافنـــــــ    - 0

                   ه ا احدافو .    04      06                                     زى    احضرا    حا صاحما  املادت   

                                                          ح نــا، ا صــا  اد املا ــوص   يهــا طــ  احتمــراع ا  حركــي  املا  دــ    - 9

      اصـــــــ                                                    صا  زـــــــااا، ا  اضـــــــ  صر اصـــــــ  ا  ح وراـــــــ    ج ـــــــس احاـــــــواب  ر 

                                                         ا ومو ـــ   بحا حـــ  ا  ـــم املالـــ    ا  زـــااا، احهناصـــن   احدا ـــ ن  

                                                          اح  ا، احوارد   دارا، اح  ح   امل صها، اح ا    اح   يا،.

                                                       اصـــــــا  اد ا  ا ـــــــ  احش  ـــــــن   ا د ا، املز حنـــــــ   اح ناـــــــا، احتـــــــي     - 1

                                                 ونح  تجارا  ح ا  حا     ل د  ط  احتمراع ا  حركي.

                          صكو   اح لا ر اح هكرا .                 اصا  اد ا حنا،  ا  - 4

 

                                                      تلـــــ د دوـــــا ق تة نـــــق هـــــ   املـــــاد  صحو ـــــا  راصـــــنم ت ـــــ ر صاـــــاا  لـــــ  

                                                              او  اح  لار املاحنـ    لـ  ا  تهـر  هـ   ا  زـااا، املـ كور   ـ  تـارا  

                  فزاذ ه ا احدافو .

   مــــــــــن     48          إلــــــــــى املــــــــــادة    5            إضــــــــــافة البنــــــــــد    :                الثالثــــــــــة والعشــــــــــرو       املــــــــــادة 

                عديالتـــــ  )الضـــــر بة   وت      2004 /  42 /  41      تــــار        172            القــــانو  رقـــــ  

                   على القيمة املضافة(

 

      2004 /  42 /  41      تــــــار        172               مــــــن القــــــانو  رقــــــ      48               يضـــــاف إلــــــى املــــــادة 

            التالي نص :   5                 مة املضافة( البند                           وتعديالت  )الضر بة على القي

 

 طــ  ضــاا   امد اــ   ــ    -   5
ً
                    اصــا  اد املــواد ام حنــ  احتــي تــ لت   ا ــر 
ً
                                     

                  و ت   ا ع امد ا .

 

 
 

 

 

 

                                               نق ه ا اح ا  صحو ا ورار ي  ر     لار املاحن .             تل د دوا ق تة

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ملـــا كافـــت املـــواد ام حنـــ  احتـــي تـــ لت طـــ  ضـــاا   احـــ  اا غ ـــ    زـــا   ـــ  

               ـــ  احدـــافو  وـــ      52                                          احضـــرا    لـــ  احدنحـــ  املضـــاف    ملـــا كافـــت املـــاد  

                                                     أ ةـــت حـــق اوصـــ  داد ح مـــاط ضـــاا   امد اـــ    ملـــا أضـــ لت و  ـــا، 

 ح حـــاد
ً
      اوصـــ  داد  فدـــا
ً
 ام ـــر احـــ   ل ـــق  مـــاكت طـــ      52                 

ً
                        تدـــ   صـــاواا
ً
          

                     احهنوح  ح   امل ا    

                                                      حنث أ  ح  ا اح ماط أهحن  لاض  وت احمل صصو  املواوا   

 

 من اجل ذلك،

     .                اا ه ا ا و  اح
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 األسباب املوجبة رحالنص املقت النص الحالي

 

                                                    يد ـــ  صوكــــا ، احهــــزر كــــت شـــ م و نعــــ  ا    اــــو  يــــا م  اــــ     

                                                           لمـــمت   ا ـــر ا  كوصـــني   تولنـــا ح ـــربح  صـــزراا، ا  اوا ـــا،   ا نـــع 

                                                      صةاوـــا، صـــزر   اوا ـــا، طـــ  فاــــادّ      ـــا، و ـــا    اـــا م رحــــا، 

                                                         لاـــــارا، الـــــ   واوـــــع ااراـــــ   غ  هـــــا   بمـــــمت  ـــــا    كـــــت شـــــ م ي نـــــع 

                                            ا،  ا ـــــــ   صاح ح نـــــــا، املـــــــ كور  ا ـــــــا  ا   ازرغـــــــ             ملهــــــافرا   لـــــــ 

                                                          نها. ت ا   ه   اح ح نا، تد يم ل  ا، صحز و  ه ا احدافو .

 

 

           مـــن القـــانو      12                     إضـــافة فقـــرة الـــى املـــادة    :                الرابعـــة والعشـــرو       املـــادة 

                            )الضر بة على القيمة املضافة(      2004 /  42 /  41      تار        172    رق  

 

      2004 /  42 /  41      تــــــار      2  17               مــــــن القــــــانو  رقــــــ      12               تضـــــاف إلــــــى املــــــادة 

                                             )الضر بة على القيمة املضافة ( الفقرة التالية:

 

                                                         تزــر  احضــرا    لــ  هــ   اح ح نــا،  لــ  أصــا  هــا ت احــربح اح ــاحمل 

                                                      %  ـــــ  روــــــم ام حـــــا   صحــــــا فيهـــــا ونحــــــ  صةاوـــــا، احهــــــزر احتـــــي ت ــــــاع   01

                          ح  صرفا ج صناح   اما ت.

 

          ر املاحن .                                                 تل د دوا ق تة نق ه   املاد  صحو ا ورار ي  ر     لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         حنــث أ  فنــ  املمــرع  اــ    ــع وــافو  احضــرا    لــ  احدنحــ  املضــاف  

                                                        كافت صو ع   ا    لاضـ  صوكـا ، احهـزر  لـ  أصـا  هـا ت احـربح  

                                                 ار  أ حاح ــا  لــ  امرا،ـــمي اح  اافنــ    حنــث أ   ـــاهر   حـــ            ذحــك م هــا ت

                                                    احهـــــــزر احهـــــــناح  فحـــــــت لمـــــــمت    ـــــــ  لـــــــا  احهـــــــاوا، احهـــــــاصد   حـــــــا 

  ل  اووا اد     يا ك
ً
             س ص  ا
ً
       

 

 ،ل لك

                  اا ه ا اوو  اح.  
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   -  52      املاد  

 

 

                                                           يلــق و ــا اصــ  داد كا ــت احضــرا   احتــي اضــاصت ا ضــو  احياصاــ  احتــي 

                                                        ا حاح ا  ــ  ا ــت احدنــا  صام حــا  احااحنــ  امل زــا   ــ  احضــرا        تــم اصــ

                   ه ا احدافو :    04      06                    فدا  حما  املادت   

              ضاا   ا د ا .  -

                                                         ضــــاا   املــــواد احن ا نــــ  امل زــــا   ــــ  احضــــرا    حــــا ص حمــــا  احزدــــر    -

                   ه ا احدافو .    04             )ب     املاد  

                           ا صتمزاا  امل ا  ا، احة ن .  -

         احا  نم.  -

                            امل صها، احتي   تاو   احربح.  -

                     احادت املم  ي حاش اص.  -

                              ضاا   احكاا   ا  را    املجا،.  -

                                                     ضـــــاا   املـــــواد اح ـــــن  فن  صحـــــا فيهـــــا امضـــــااف حاصـــــا حا  اح ـــــ     -

                                                     اح ـــــــــــن ل  )كواونــــــــــــا،  اــــــــــــع ا وحــــــــــــت  ا وــــــــــــوا ق اح  راــــــــــــ   احزــــــــــــوط 

      ا   .                                                    احواونا، احصون   حزا ا، اموزا   امضااف احصون  املحا

                                                      ضــــــــاا   احــــــــورّ  احكرتــــــــو   ــــــــ  امفــــــــواع املهــــــــا ح   طــــــــ  احكااصــــــــ  أ    -

                                                         احة ا     رّ  و  لممت حزا، أ  ضزا ح  ا و   امل   ح ة ا  .

 

                                                  يد ــــــــــــ  صامضــــــــــــو  احياصاــــــــــــ  صحز ــــــــــــو  هــــــــــــ   املــــــــــــاد  ا  ،  امل ــــــــــــ ا، 

                                  امل     حاصا حا  اح ا م ط  امل صه .

               مـــــــن القــــــانو  رقـــــــ      52            تعــــــديل املــــــادة    :                الخامســــــة والعشـــــــرو       املــــــادة 

                         لضـــــــــــر بة علـــــــــــى القيمـــــــــــة املضـــــــــــافة   )ا      2004 /  42 /  41      تـــــــــــار        172

          وتعديالت (

 

ل نـــــص املـــــادة        2004 /  42 /  41      تـــــار        172               مـــــن القـــــانو  رقـــــ      52               يعـــــد 

                                                     )الضـــــر بة علـــــى القيمـــــة املضـــــافة وتعديالتـــــ ( ليصـــــبح علـــــى الشـــــكل 

        التالي:

                                                           يلــق و ــا اصــ  داد كا ــت احضــرا   احتــي أضــاصت امضــو  احياصاــ  احتــي 

                      حنــ  امل زــا   ــ  احضــرا                                          تــم اصــا حاح ا  ــ  ا ــت احدنــا  صام حــا  احاا

                   ه ا احدافو :    04      06                    فدا محما  املادت   

              ضاا   امد ا .  -

                                                         ضــــاا   املــــواد احن ا نــــ  امل زــــا   ــــ  احضــــرا    حــــا ص حمــــا  احزدــــر    -

                   ه ا احدافو .    04             )ب     املاد  

                           ا صتمزاا  امل ا  ا، احة ن .  -

         احا  نم.  -

                      ع ص ز  املاز   اح ا  .                                 أ مة  اح نئا،  ا  ح نا، احتي تاحا  -

                     احادت املم  ي حألش اص.  -

                              ضاا   احكاا   ا  را    املجا،.  -

                                                     ضـــــاا   املـــــواد اح ـــــن  فن  صحـــــا فيهـــــا امضـــــااف حاصـــــا حا  اح ـــــ     -

                                                     اح ـــــــــــن ل  )كواونــــــــــــا،  اــــــــــــع ا وحــــــــــــت  ا وــــــــــــوا ق اح  راــــــــــــ   احزــــــــــــوط 

                                                          احواونا، احصون   حزا ا، اموزا   امضااف احصون  املحاا   .

 
 

 

                      ـــــ  احدـــــافو  صلنـــــث يل ـــــر     06                              حنـــــث أفـــــمل تـــــم او ـــــ اح ت ـــــ يت املـــــاد  

                                                          او زاا امل ةى حك ح نا، صا ك احتي تاحاع ص ز  املاز   اح ا   

 

 من اجل ذلك،

     .                اا ه ا ا و  اح
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              أضــاصت امل ــارا                    %  ــ  احضــرا   احتــي    011                     حــا يلــق و ــا اصــ  داد 

 محمــا                            ا  اراــ  املا  دــ  صاح ح نــا، 
ً
       احااحنــ  امل زــا   ــ  احضــرا    فدــا
ً
                              

                   ه ا احدافو :    04      06        املادت   

              ضاا   ا د ا .  -

                                                         ضــــاا   املــــواد احن ا نــــ  امل زــــا   ــــ  احضــــرا    فدــــا  حمــــا  احزدــــر    -

                   ه ا احدافو .    04             )ب     املاد  

         احا  نم.  -

             ا، احة ن .               ا صتمزاا  امل ا   -

                            امل صها، احتي   تاو   احربح.  -

                              ضاا   احكاا   ا  را    املجا،.  -

                                                     ضـــاا   املـــواد اح ـــن  فن  صحـــا فيهـــا امضـــااف حاصـــا حا  اح ـــ    -

                                                     اح ـــــــــــن ل  )كواونــــــــــــا،  اــــــــــــع ا وحــــــــــــت  ا وــــــــــــوا ق اح  راــــــــــــ   احزــــــــــــوط 

                                                          احواونا، احصون   حزا ا، اموزا   امضااف احصون  املحاا   .

                                             رّ  احكرتــــــو   ــــــ  امفــــــواع املهــــــا ح   طــــــ  احكااصــــــ  أ            ضــــــاا   احــــــو  -

                                                         احة ا     رّ  و  لممت حزا، أ  ضزا ح  ا و   امل   ح ة ا  .

ً                  تلــ د دوــا ق تة نــق هــ   املــاد  صحرصــو  يا ــ  صاــاًا  لــ  او ــ اح  لاــر                                            

        املاحن .

    91                                                      يلــق ح حم ــ  ا  يدــ    اــ   هايــ  ايــ  صــا   ناديــ    ــح     ــ  

                                       هـــ   ح  ح نـــا، امل زـــا   فدـــا" حألحمـــا  هـــ                         يو ـــا   و ـــا اصـــ  داد صاح

                                                         املـــاد    لــــ  أ    يدــــت امل  ــــمل املةاحـــا صاصــــ  داد   ــــ  لحهــــ   ايــــ   

               ح    ح اافن  .

                                                         ي  ر امل  مل اح   يدت    لحه   اي   ح    ال  احها  احاحد .

                                                      ضــــــــاا   احــــــــورّ  احكرتــــــــو   ــــــــ  امفــــــــواع املهــــــــا ح   طــــــــ  احكااصــــــــ  أ    -

                                                         احة ا     رّ  و  لممت حزا، أ  ضزا ح  ا و   امل   ح ة ا  .

                                                  يد ــــــــــــ  صامضــــــــــــو  احياصاــــــــــــ  صحز ــــــــــــو  هــــــــــــ   املــــــــــــاد  ا  ،  امل ــــــــــــ ا، 

                                  امل     حاصا حا  اح ا م ط  امل صه .

       ــارا                            %  ــ  احضــرا   احتــي أضــاصت امل   011                     حــا يلــق و ــا اصــ  داد 

                  املشار إلياا اعاله.                          ا  ارا  املا  د  صاح ح نا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    91                                                      يلــق ح حم ــ  أ  يدــ    اــ   هايــ  أيــ  صــا   ناديــ    ــح     ــ  

                                                          يو ــــا  و ــــا اصـــــ  داد صاح هــــ   ح  ح نــــا، امل زـــــا   فدــــا" محمــــا  هـــــ   

                                                         املـــاد    لــــ  أ    يدــــت امل  ــــمل املةاحـــا صاصــــ  داد   ــــ  لحهــــ   ايــــ   

                                             اــــــ  ر امل  ـــــمل احــــــ   يدـــــت  ــــــ  لحهـــــ   ايــــــ   ح ـــــ   ملــــــ                 ح ـــــ   ح اافنـــــ  

 محمـا  هـ   
ً
  فدـا

ً
           احها  احاحد   أ ا ط  حـا  حـم ي ـ  املم ـ    ـازا

ً
     

ً
                                           

                                                         املـــاد  فنلـــق حـــمل أ  يدـــ   و ـــا اوصـــ  داد املـــ كور   حـــا ص نـــت ونحـــ  

       احة ا.

ً  تلــ د دوــا ق تة نــق هــ   املــاد    اــ  اوواضــاا  صحرصــو  يا ــ  صاــاًا                                                          

       ملاحن .                  ل  او  اح  لار ا
 



32-39 
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 األسباب املوجبة النص املقترح الحاليالنص 

      تـــــــــــــــار        411                                      املـــــــــــــــادة الخامســـــــــــــــة والعشـــــــــــــــرو  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانو  رقـــــــــــــــ  

                                            )قــــــــــانو  املوازنــــــــــة العامــــــــــة واملوازنــــــــــات امللحقــــــــــة لعــــــــــام       2042 / 7 /  14

2042    )  

                                                      ت غـــــ  او زـــــااا،  ـــــ  احرصـــــو  ا  حر نـــــ  املحاوحـــــ  و ـــــت ضـــــ  ر هـــــ ا 

    رصــــــــم                                                 احدـــــــافو   امـــــــحت اوحنــــــــاا او زـــــــااا،  ـــــــ  ا وــــــــ  امد ـــــــى   ـــــــ  

                                                         ا صــــسهاي احــــ الل  صــــواا  رد، طــــ  وــــافو  ا  حــــاري أ  طــــ  غ ــــ    ــــ  

                  احدواف    امف ح .

                  يهتياو    اوحناا:

                                                          أ .  احهــــــ ع احتــــــي تــــــام ا تزاونــــــا،  امل اهــــــ ا، امل دــــــود  صــــــ   ح اــــــا  

                                                      صا ر اموراف  ل  مفادتها    او زاا احما ت أ  ا  قئي.

                          احقرا ـــ   اح ـــاا     ا حنـــا،                                   ب. ا  ،  املـــواد ام حنـــ  املهـــا ح   طـــ  

                                                  احاج  ــــــــــــ ا، املهــــــــــــا ح    ــــــــــــ  ذ   ا حانا ــــــــــــا، ا  اضــــــــــــ    ــــــــــــح  

                                                         احدوا   املا وص   يها ط  احدواف   احتي ترر  ه   او زااا،.

                                                              . احهــــنارا، ا   يــــ   غ ــــ  امل واــــ  ح  يئــــ  صــــواا ت حــــت  لــــ  احك ربــــاا 

(EV)    أ  احهـــــــنارا، احه ناـــــــ                    Hybride)  محمـــــــا  املـــــــاد 
ً
                فدـــــــا
ً
    ـــــــ      55      

  .    9101 / 4 /  01      تارا      42            احدافو  روم 

                                                       د. او زــــــااا،  ــــــ  احرصــــــو  ا  حر نــــــ  املا ــــــوص   يهــــــا طــــــ  احدــــــافو  

54  / 9104       
ً
 )امحمـــــــا  احضـــــــرا ن  املا  دـــــــ  صام مـــــــة  اح    حنـــــــ   فدـــــــا
ً
                                               

  .    9101 / 1 /  94      تارا       019        ح دافو  

ي ت حك حاري أ ها شوات   ا ـر  ملـ  ح اـا  و ـت  مـر                                                                 ه. احه ع احتي ي 

                                                لـــ  أ  يلـــ د املج ـــس ام لـــ  حك حـــاري ل ـــ  اصـــاةاع             هـــ ا احدـــافو  

                                               رأ    ير ا  حاري اح ا   حنا، تة نق ه   احزدر .
 

   مــــــــــن     25          إلــــــــــى املـــــــــادة            إضــــــــــافة فقـــــــــرة    :                السادســــــــــة والعشـــــــــرو       املـــــــــادة 

               )قــــــانو  املوازنــــــة       2042 / 7 /  14          الصــــــادر  ــــــي      411            القــــــانو  رقــــــ  

    (      2042                      واملوازنات امللحقة لعام         العامة

 

ضــــــــــــــــاف ملــــــــــــــــ  املــــــــــــــــاد            اح ــــــــــــــــادر طــــــــــــــــ       044                ــــــــــــــــ  احدــــــــــــــــافو  روــــــــــــــــم     95                 ي 

        9102                                            )وـــافو  املوالفـــ  اح ا ـــ   املوالفـــا، املكودـــ  ح ــــا      9102 / 4 /  10

                     ت   احزدر  " " احاال  ف ت ا:

 

   ت ـــــك اح ا ـــــ     -  
ً
                ح نـــــا، اوصـــــا  اد احتـــــي تدـــــو  بهـــــا اح  حـــــ  ح ـــــرا
ً
                                         

                    ح   ا، احوارد  ح ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 لــ   هـــاورداتها                                            ــ    ـــ أ  ــ    ـــوال تلحنــت اح  حـــ  رصــو   حر نـــ 

                      اح  ا، احوارد  ح ا.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  

  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

          

                            لغاية املادةلغاية املادة  السابعة والعشرو السابعة والعشرو املادة املادة   منمن

  والثاللو  والثاللو    الثانيةالثانية
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                         إ ضــــــــــــــــاع املوازنــــــــــــــــات وتعــــــــــــــــديالهاا    :                الســــــــــــــــابعة والعشــــــــــــــــرو       املــــــــــــــــادة  

                                                   والحســـــــابات املاليـــــــة للم سســـــــات العامـــــــة االســـــــتثمار ة للميـــــــاه 

                   صادقة وزارة املالية مل

 

 م  فــــم  ـــــا  أ  لــــاص  ت ضــــع  والفـــــا، امل صهــــا، اح ا ـــــ  
ً
                                               لافــــا
ً
    

                                                          ا صــــــــتيحارا  ح حنـــــــــا   ت ــــــــ ياتها  ا وهـــــــــاصا، املاحنــــــــ  مل ـــــــــادو   لار  

                                                                املاحنــ   لـــ  أ  تدـــو  صعيـــ اع  لار  املاحنـــ  طــ     ـــ  أو ـــاها  هايـــ   ـــ ر 

           حهـــاصاتها                                                     أيـــار  ـــ  احهـــا  احتـــي تهـــ ق صـــا  املوالفـــ   مـــر ع  والفسهـــا

                                                   ا  اا نـــــــــــــ   مــــــــــــــزو   صمافــــــــــــــ  املهــــــــــــــتا ا، احا  يراــــــــــــــ   اوح ــــــــــــــااا، 

                                                 اويضاحا، املة وب   املرت ة  صازداتها  ميراداتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
 تولنا
ً
                   ملقا     احمزافن       

                              ط  ص نت تر ن  اوفزاّ    ةمل 

    

 ل لك،

                         علضـــــاع املوالفـــــا،  ت ـــــ ياتها  ص       يدضـــــمي                        تـــــم او ـــــ اح هـــــ ا احـــــام احـــــ   

                                                  ، املاحنــــ  ح ح صهــــا، اح ا ــــ  ا صــــتيحارا  ح حنــــا  مل ــــادو           ا وهــــاصا

  .             لار  املاحن 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                         إ ضـــــــــــــــــاع املوازنـــــــــــــــــات وتعــــــــــــــــــديالهاا    :                الثامنـــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــــرو       املـــــــــــــــــادة  

                                              املاليــة إلدارة واســتثمار مرفــأ ب)ــروت ملصــادقة وزارة           والحســابات 

       املالية

 

 م  فــم  ــا  أ  لــاص  تهــاوط  احرصــو   اح ا ــ ا،  اح ــ  ، 
ً
                                                   لافــا
ً
    

                                                              احتـــــي تلدد ـــــا مدار   اصـــــتيحار  رفـــــ  ص ـــــ  ، ح ـــــا ج ا  قااـــــ  اح  اافنـــــ  

                                                     تـــــــودع طـــــــ  حهـــــــاب يزـــــــاح  ـــــــح  حهـــــــاصا، ا  قااـــــــ  اح  اافنـــــــ  حـــــــ   

              رف ح اا .

 

                                              اصـــتيحار  رفـــ  ص ـــ  ،  هـــاهح  تكوـــظ ح ـــا  ـــح   والفـــ               ت ةـــى مدار    

                                                     لار  ام ـــــــــــــــــنا  اح ا ـــــــــــــــــ   احادـــــــــــــــــت حانةنـــــــــــــــــ  فزداتهـــــــــــــــــا احتمـــــــــــــــــنن ن  

                                                             ا صــــتيحارا   لــــ  أ  ت ضــــع  والفسهــــا  ت ــــ ياتها  ا وهــــاصا، املاحنــــ  

                   لار  املاحن . و    مل اد

 

                                                                  لـــ  مدار  املرفـــ  أ  تدـــو  صعيـــ اع  لار  املاحنـــ  طـــ     ـــ  أو ـــاها  هايـــ  

                                                   أيــــــــار  ــــــــ  احهــــــــا  احتــــــــي تهــــــــ ق صــــــــا  املوالفــــــــ   مــــــــر ع  والفسهــــــــا        ــــــــ ر 

                                                     حهــــــــــــــــاصاتها ا  اا نــــــــــــــــ   مــــــــــــــــزو    صمافــــــــــــــــ  املهــــــــــــــــتا ا، احا  يراــــــــــــــــ  

                                                           اوح ااا،  اويضاحا، املة وب   املرت ة  صازداتها  ميراداتها.

 

 

 
ً
 تولنا
ً
                   ملقا     احمزافن       

                              ط  ص نت تر ن  اوفزاّ    ةمل 

    

 ل لك،

                         علضـــــاع املوالفـــــا،  ت ـــــ ياتها  ص       يدضـــــمي     احـــــ                      تـــــم او ـــــ اح هـــــ ا احـــــام 

                                                         ا وهــــــــــاصا، املاحنــــــــــ  ودار   اصــــــــــتيحار  رفــــــــــ  ص ــــــــــ  ، مل ــــــــــادو   لار  

  .      املاحن 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                         إ ضــــــــــــــــاع املوازنــــــــــــــــات وتعــــــــــــــــديالهاا    :                التاســــــــــــــــعة والعشــــــــــــــــرو       املــــــــــــــــادة  

                                                  والحســـــــــــابات املاليـــــــــــة إلدارة ا ــــــــــــراءات القمـــــــــــح ملصــــــــــــادقة وزارة 

       املالية

 

 م  فــم  ــا  أ  لــاص  تهــاوط  احرصــو   اح ا ــ ا،  اح ــ  ، 
ً
                                                   لافــا
ً
    

                                                                 احتـي تلدد ــا مدار  اهـرااا، احدحــح ح ـا ج ا  قااــ  اح  اافنـ   تــودع طــ  

                  رف ح اا .                                         حهاب يزاح  ح  حهاصا، ا  قاا  اح  اافن  ح 

 

                                                          ت ةـــى مدار  اهـــرااا، احدحـــح  هـــاهح  تكوـــظ ح ـــا  ـــح   والفـــ   لار  

                                                             ا وا ـــاد  احاجـــار  حانةنـــ  فزداتهـــا احتمـــنن ن   ا صـــتيحارا   لـــ  أ  

                   لار  املاحن . و                                             ت ضع  والفسها  ت  ياتها  ا وهاصا، املاحن  مل اد

 

        طـــــــ     ـــــــ                                                       لـــــــ  مدار  اهـــــــرااا، احدحـــــــح أ  تدـــــــو  صعيـــــــ اع  لار  املاحنـــــــ  

                                                           أو ـــاها  هايـــ   ـــ ر أيـــار  ـــ  احهـــا  احتـــي تهـــ ق صـــا  املوالفـــ   مـــر ع 

                                                             والفسهــــــا  حهــــــاصاتها ا  اا نــــــ   مــــــزو   صمافــــــ  املهــــــتا ا، احا  يراــــــ  

                                                           اوح ااا،  اويضاحا، املة وب   املرت ة  صازداتها  ميراداتها.

 

 

 

 
ً
 تولنا
ً
                   ملقا     احمزافن       

                              ط  ص نت تر ن  اوفزاّ    ةمل 

 

 ،ل لك

                         علضـــــاع املوالفـــــا،  ت ـــــ ياتها  ص       يدضـــــمي                        تـــــم او ـــــ اح هـــــ ا احـــــام احـــــ   

  .                                                         ا وهاصا، املاحن  ودار  اهرااا، احدحح مل ادو   لار  املاحن 
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                                           إلغـــــاء الصـــــندو  الـــــدا لي للتعلـــــي  امل ـــــي والتق ــــــي    :       لثاللـــــو   ا      املـــــادة  

                                                        ودمج منام  ضمن منام املدير ة العامة للتعلي  امل ي والتق ي

 

 م  فـــم  ـــا  أ  لـــاص  ي  غـــ  اح ـــا ّ  احـــ الل  ح ا  ــــنم   -  أ 
ً
                                                 لافـــا
ً
    

ـ  ج   ا ــمل  ــح    ـا  امل يراــ  اح ا ـ  ح ا  ــنم املنهــي 
 
                                               املنهـي  احاداــي  ت
 
               

          احاداي.

                                                  اوط   حنـــــــع احرصـــــــو  احتـــــــي كـــــــا  يدـــــــو  اح ـــــــا ّ  صاصـــــــتنزاخها   تهـــــــ  - ب

                                                             ح ا ج ا  قاا  اح  اافن    فق امضو  )رصو  احتسـ نت احتـي يـ ف  ا 

                                                             احةاب  رصو  ا  الافا، احرصحن  ح ا  ـنم املنهـي  احاداـي  احـواردا، 

                                                             احااتجــ   ــ  صنــع مفاــا  املــ ار  امل انــ   احادانــ  احرصــحن   ا  ــ  ا، 

                                امل صهـا، اح ا ـ   ا  اضـ     ا ـ              اها حألفـراد   تهـ              احتي يحكـ  أ  

               ـــــ ار  احا  ــــــنم    ،                                         ح نـــــا، ا صــــــتيحار  ا ـــــ  اي ا  ح ــــــور طـــــ   كا ــــــا

                                                         املنهــــــي  احاداــــــي  املهــــــا  ا،  اح  ـــــــا،  أيــــــ   اردا،   ا زــــــ  ألـــــــر    

كوـــــــظ حــــــــمل  هـــــــاهح   ــــــــح  
 
                   ت
 
                               لار  اح  صنــــــــ   احا  ـــــــنم اح ــــــــال          والفـــــــ    

                    تو ا فسهاا    د جمل.                                   حانةن  اوفزاّ احتمننل   ا صتيحار  ح

لــ د دوــا ق تة نــق اح اــ ي  "أ"  "ب" صحو ــا  راصــنم تا ــ  طــ    -  
 
                                                      ت
 
 

ً                                                 ج ــــس احــــولراا صاــــاًا  لــــ  او ــــ اح  لاــــر املاحنــــ    لاــــر اح  صنــــ   احا  ــــنم                  

  .    9191 / 6 /  11                    اح ال  صح    أو اها 

 

 

 
ً
 تولنا
ً
                   ملقا     احمزافن       

                              ط  ص نت تر ن  اوفزاّ    ةمل 

 

 ل لك،

                              عحنـاا اح ـا ّ  احـ الل  ح ا  ـنم        يدضـمي ص          احـام احـ                  تم او  اح ه ا

                                                             املنهــي  احاداــي  د ــج   ا ــمل  ــح    ــا  امل يراــ  اح ا ــ  ح ا  ــنم املنهــي 

         احاداي

.  
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                                                      إلغـــــــــــاء امل سســـــــــــة الوطنيـــــــــــة لضـــــــــــما  إلغـــــــــــاء امل سســـــــــــة الوطنيـــــــــــة لضـــــــــــما     :                 الحاديـــــــــــة والثاللـــــــــــو         املـــــــــــادة 

                      االستثماراتاالستثمارات

 

                                                  ت غــــــ  امل صهـــــــ  احووانـــــــ  حضــــــحا  ا صـــــــتيحارا، امل مـــــــ   صحو ـــــــا   -  أ 

             )م مــــــاا   صهــــــ        0244 / 0 /  05      تــــــارا     1                    املرصــــــو  ا  ــــــ  ار  روــــــم 

                         وان  حضحا  احاو نزا، .

 

                                                        تل د دوا ق تة نـق هـ   املـاد  صحراصـنم تا ـ  طـ   ج ـس احـولراا   - ب

ً                         صااًا  ل  او  اح  لار املاحن .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفـــمل تـــم ت نـــ    ج ــس مدار  ح ح صهـــ  احووانـــ  حضـــحا  ا صـــتيحارا،
ً
                                                         ف ــرا
ً
      

                       ـــ  صـــا  أ ضـــاا صحـــا فـــيهم       0221 / 1 /  01      تـــارا        1111                   ا وـــال  صاملرصـــو  روـــم 

        0221 / 1 /  01                                                 ر ــــيس  ج ــــس اودار   وــــ  افسهــــت   يــــ  هــــ ا املج ــــس صاــــارا  

 أفـــــمل حـــــم يــــــام ت نـــــ   
ت

                  م 
ت

   
ً
  ج ــــــس مدار    يـــــ   اصـــــاحر املج ــــــس ل ح ـــــمل  فدــــــا
ً
                                       

       0249 /  09 /  01      تارا        4504                 املرصو  روم    6       ح حاد  

     حـــم       9104 / 1 /  02                                           حنــث أفـــمل  ــنر  ر ـــق ر ـــيس  ج ــس اودار  صاـــارا  

                                 ي ق صو   ضو  اح  ط   ج س اودار  

 ح ح صهـــــ  
ً
  ا ـــــا

ً
          حمـــــو  حـــــم ي ـــــ ت   ج ـــــس احـــــولراا  ـــــ يرا

ً
     

ً
           اـــــ  اح ـــــا              ت                    

                                   أح  املو ز   احدنا  صح ا    ير  ا         تم ن             حنث كا  يام       0225

              صـــتيحارا،  ـــ        ضـــحا  ا                                         حنـــث أ  احنايـــ   ـــ  م مـــاا امل صهـــ  احووانـــ  ح

                                             احتـــي تازـــ  طـــ  ح اـــا   فـــق املرصـــو  ا  ـــ  ار                       ـــحا  احاو نزـــا، ا   يـــ

     099                                امل ـــ   صحو ـــا املرصـــو  ا  ـــ  ار  روـــم       0244 / 0 /  05      تـــارا     1    روـــم 

                 أ   ـــــ د احمـــــركا،         0211 / 2 /  06     ارا   تـــــ     010                      املرصـــــو  ا  ـــــ  ار  روـــــم 

                                                   املا اوــــــــ    ــــــــع امل صهــــــــ  صــــــــا، يدا ــــــــر فدــــــــي  لــــــــ  اــــــــاث  ـــــــــركا،  أ  

                                                   اويرادا، ط  تااوم    تنةي احازدا، اح ادي  ح ح صه  

                                                         حمــــو   لار  املاحنــــ   ر ــــت املو ــــوع  لـــــ   ج ــــس احــــولراا ح  ــــت طـــــ  

                احــــــ   وــــــرر صاــــــارا                                           ــــــ   امل صهــــــ  احووانــــــ  حضــــــحا  ا صــــــتيحارا، 

                         املوافدـــــ   لـــــ  محنـــــاا امل صهـــــ      61                صحو ـــــا وـــــرار  روـــــم       9102 / 6 /  94

                                                          احووانــــــ  حضـــــــحا  ا صــــــتيحارا،  تم نـــــــ   لاـــــــر املاحنــــــ  صات ـــــــاذ احدـــــــرار 

                          احال   وت امل صه  امل كور  

 ل لك،

                       تم م  اد فم ه   املاد .
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القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠٢٠إجمالي النفقات

٧٠٧،٥٤٤،٣٣٨مواد استھالكية١١

٢٢٢،٦٤١،٨٠٤خدمات استھالكية١٢

٥،١٥٢،٩٦٨،٢٧٦المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

١،٨٠٢،٢٣٣،٨٨٠التحويالت١٤

٤،٦٢٦،٤٠٨،٨٣٦منافع اجتماعية١٥

٦٣٩،٣٩٤،٨٠٧نفقات مختلفة١٦

٩،٢١٩،٦٣٦،٧٢٢النفقات المالية١٧

٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٢٢،٦٩٧،٢٦٥،٦٥٢النفقات الجارية

٢٢،٦٩٧،٢٦٥،٦٥٢النفقات الجارية

٥٠٠،٠٠٠اراضي٢٢١

٥٠،٠٠٠ابنية٢٢٢

١١٣،٣٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

٦٠،٦٤٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

١٢٩،٧٦٥،١٢٨تجھيزات٢٢٦

٦٦٨،٩١٥،٣٤٦انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٣٤٨،٣٦٦،٧٠٤صيانة٢٢٨

٨١،٢٣٩،٢٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

١،٤٠٢،٧٧٦،٣٧٨اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

١،٤٠٢،٧٧٦،٣٧٨االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

٢٤،١٠٠،٠٤٢،٠٣٠المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٢٢،٦٩٧،٢٦٥،٦٥٢مجموع النفقات الجارية

٧٠٧،٥٤٤،٣٣٨ مواد استھالكية١١

٨،٩٦٥،٢٧٨ لوازم مكتبية١١ ١

٧،٤٣٦،٤٤٣ قرطاسية للمكاتب١١١١

١،٢١٩،٢٦٨ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٣٠٩،٥٦٧ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

١١٤،٤٠٨،٢٠٣ لوازم ادارية١١ ٢

١٤،١٧٣،٥٧٠ مالبس١١٢١

٨٣،١٧١،٨٦٠ نفقات تغذية١١٢٢

٦٢،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٥،١١٤،٢٠١ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٣،٨٣٢،٢٣٥ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

٨،٠٥٤،٣٣٧ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

١٨٧،٨٠٢،٧٣٣ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

١٥٦،٢٢٤،٨٠٨ محروقات سائلة١١٣١

٤،٣٤٤،٥٢٥ زيوت وشحوم١١٣٢

٢٧،٢٣٣،٤٠٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

٣٠٩،٨٤٠،٥٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

٣٠٢،٨٤٦،٥٠٠ ادوية١١٤١

٦،٩٩٤،٠٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٣،٥٥٣،٢٨٨ مبيدات١١ ٥

٣،٥٥٣،٢٨٨ مبيدات١١٥١

٣،٩٥٢،٤٣٤ مواد زراعية١١ ٦

٦٢٤،٧٠٥ اسمدة١١٦١

٤٦٣،٧٥٠ مواد علفية١١٦٢

٢،٥٨٤،٠٥٩ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

٢٧٩،٩٢٠ مواد بيطرية١١٦٤

٦٤،٢٤٣،٢٤٢ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٤٥٧،٨٠٠ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٠،٩٦١،٣٢٢ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٢٧،٧٧٠،٥٣٠ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٣،٠٥٣،٥٩٠ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

١٣،٥٣٧،٤٠٠ لوازم متخصصة١١ ٨

١٣،٥٣٧،٤٠٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،٢٤١،٢٦٠ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،٢٤١،٢٦٠ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٢٢٢،٦٤١،٨٠٤ خدمات استھالكية١٢

١١٢،٣٧٤،٥٥٥ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

٣٩،٥١٣،٠٥٥ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣٤،٥٠٠،٠٠٠ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

٣٨،٣٥٦،٥٠٠ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٥،٠٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

٦،٦٦٦،١٢٠ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

٦،٦٦٦،١٢٠ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٣،٢٦٥،٧٩٠ بريد١٢ ٣

٣،٢٦٥،٧٩٠ بريد١٢٣١

٣٧،٥٩٩،٠١٩ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢،١٤٤،٤٦٨ اعالنات١٢٤١

١٩،٧٥٠،٨٧١ مطبوعات١٢٤٢

٥،٨٧٢،٠٤٦ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٣،٢٠٨،٦٤٠ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٦،٦٢٢،٩٩٤ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١،٢٨٠،٤٨٦ تامين١٢ ٥

١،٢٨٠،٤٨٦ تامين١٢٥١

١،٦٩١،٦٢٥ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٦٩١،٦٢٥ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٥٩،٧٦٤،٢٠٩ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

١،٠٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٤٥،٨٢٩،٣٥٤ بدالت اتعاب١٢٩٢

١٢،٩٣٤،٨٥٥ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٥،١٥٢،٩٦٨،٢٧٦ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٤،٤٧٨،٢١٠،٨٢٠ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥،٦٩٣،٥٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٤،٤٢٢،٤٦٩،٣٢٠ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٤٠،٠٤٨،٠٠٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٤٨٠،٥٩٠،٦٢٨ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٥٢،١٧٨،٨٤٩ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٤،٣٩٤،٧٥٩ اجور االجراء١٣٢٢

١،٤٥٩،٠٢٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٥٥٨،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

١٥٠،٠١٦،٥٤٣ تعويضات١٣ ٣

١٨،٥١٥،٧٤٧ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٦٦،٤٣٠،٢٧٨ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٦٥،٠٧٠،٥١٨ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٧،١٥٢،٣٦٥ مكافاءات١٣ ٥

٧،١٥٢،٣٦٥ مكافاءات١٣٥١

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

٣٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

١،٨٠٢،٢٣٣،٨٨٠ التحويالت١٤

١،٢٨٥،٨٨١،٨٣٨ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٤٦٦،٥٠٧،٩٦٠ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٧٣،٦٨٢،٥٩١ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

٦٤٥،٦٩١،٢٨٧ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٣٤٥،٠١٢،٩٣٤ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٣٠٤،٠٩٨،٨٤٤ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٤٠،٠٤١،٠٩٠ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

٨٧٣،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

٧٢،٠٠٠ المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٧٢،٠٠٠ مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

١٣٣،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

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

٣،٠٠٠،٠٠٠ مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٣٨،٢٦٧،١٠٨ االشتراكات١٤ ٦

٣٨،٢٤٢،١٠٨ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٢٥،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

٤،٦٢٦،٤٠٨،٨٣٦ منافع اجتماعية١٥

٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٢،٨٣٣،٣٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٢٣،٤٧٢،٢٧٠ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٢٣،٤٧٢،٢٧٠ تعويضات عائلية١٥٣١

٦٩٥،٩٥٨،٢٥٨ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٨٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢،١٣٠،٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩،٣٥٩،٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١٢،٣٧٢،٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

٣٥٤،٩٥٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

١٩٤،٧٩٧،٣٨٣ تقديمات مدرسية١٥٤٦
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٤،٥٩٩،٨٧٥ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٢٢،٧٥٠،٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

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

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

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

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

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

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

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

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

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

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

٤،٤٠٤،٣٠٨ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

مرض وأمومة١٥٧١

٤،٤٠٤،٣٠٨ تعويضات عائلية١٥٧٢

تعويضات نھاية الخدمة١٥٧٣

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥٩٢

٦٣٩،٣٩٤،٨٠٧ نفقات مختلفة١٦

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٨٣٤،٠٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٨٣٤،٠٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٩،٥٥٨،٧٠٥ نقل وانتقال١٦ ٣

٤،٢٤٧،٥٨٠ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٥،٣١١،١٢٥ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

١٠،٣٦١،٧١٥ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٤،٤٧٤،٦٩٥ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٥،٨٨٧،٠٢٠ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢
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١،٠٢٧،٨٥٢ دراسات١٦ ٥

١،٠٢٧،٨٥٢ دراسات١٦٥١

رديات١٦ ٦

رديات١٦٦١

٤٨٨،٨٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٤٨٨،٨٨٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٣،٧٣٢،٥٣٥ نفقات شتى١٦ ٩

٤،٨١٠،٢١١ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

٢١٣،٥٨٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٨،٧٠٨،٧٤٤ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٩،٢١٩،٦٣٦،٧٢٢ النفقات المالية١٧

٥،٥٦١،٣٤٣،٨٣٤ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٥،٥٦١،٣٤٣،٨٣٤ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

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

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

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩
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١،٤٠٢،٧٧٦،٣٧٨مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

٥٠٠،٠٠٠ اراضي٢٢١

٥٠٠،٠٠٠ اراضي٢٢١ ١

٥٠٠،٠٠٠ اراضي٢٢١١١

٥٠،٠٠٠ ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

٥٠،٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

١١٣،٣٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

٣،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

٣،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

١١٠،٣٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

١١٠،٣٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٦٠،٦٤٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٤٤،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٤٤،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١
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استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

١٦،٦٤٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

١٦،٦٤٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات المياه المبتذلة٢٢٤٤١

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥ ١

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥١١

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥ ٢

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥٢١

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥ ٣

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥٣١

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥ ٤

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥٤١

١٢٩،٧٦٥،١٢٨ تجھيزات٢٢٦

٧،٤٩٠،٩٧١ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٧،٤٩٠،٩٧١ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

٧١،٥٠٥،٨٦٧ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

٦١،٩٨٥،٩٠٠ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

١١٢،٥٦٠ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

٩،٤٠٧،٤٠٧ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٤٢،٢٢٣،٢٦٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٤٢،٢٢٣،٢٦٠ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٤،٣٠٩،٢٦٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٤،٣٠٩،٢٦٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

١،١٣٦،٤٧٠ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

١،١٣٦،٤٧٠ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

٣،٠٩٩،٣٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

٣،٠٩٩،٣٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

٦٦٨،٩١٥،٣٤٦ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٢٢،١٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٢٢،١٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١
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٦٧،٤٠٤،٢٥٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٢١،٠٨٨،٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٤٦،٣١٦،٢٥٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

٣٦،٥٠٨،٠٠٠ انشاء طرق٢٢٧ ٣

١٤،٥٠٠،٠٠٠ انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

١٥،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

٧،٠٠٨،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٢٤٧،٥٥٩،٢٣٦ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٨٤،٧٠٤،٥٢٥ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

٩،٤٣٤،٧١١ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

٥،٦٠٠،٠٠٠ انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

١٤٧،٨٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٦،٤١٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٢،١٥٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

٢،٨٠٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

١،٤٦٠،٠٠٠ انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٢٨٨،٨٨٣،٨٦٠ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

٧٢،٨٨٣،٨٦٠ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

٣٦،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

٣٤٨،٣٦٦،٧٠٤ صيانة٢٢٨

١٠،٥٠٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

١٠،٥٠٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١
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٥٠،٤١٢،٥٧٤ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

١٦،٤١٢،٣٧٤ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

٣٢،٢٠٠،٢٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

١،٨٠٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٢٢٠،١٦٩،٧٧٥ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

٣٨،٠٠٠،٠٠٠ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٥٠،٤٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٢٠،١٦٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

٥٧،٦٠٣،٣٧٥ صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

٥٤،٠٠٦،٤٠٠ صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

١،٨٦٥،٦٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٥٣٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

٢١٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

١،٠٠٠،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١١٣،٦٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

٣،٢٠٠ صيانة االنشاءات الكھربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكھربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكھربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣

٣،٢٠٠ صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

١٦،٦٠٥،٧٨٦ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

١٦،٦٠٥،٧٨٦ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

١١،٤٩٧،٣٠٩ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

١١،٤٩٧،٣٠٩ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٣٣،٥٣٤،٨١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٣٣،٥٣٤،٨١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٣،٧٧٧،٦٤٤ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٣،٧٧٧،٦٤٤ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٨١،٢٣٩،٢٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٨١،٢٣٩،٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

٢٢١،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٠

٤،٧٩٤،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٧٦،٢٢٣،٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

٢٤،١٠٠،٠٤٢،٠٣٠المجموع العام
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٢٠٢٠

التصنيف الوظيفي

١٠،٥٣٦،٧٩٨،١٤٤١١١،١٦٩،٧٥٥ ١٠،٦٤٧،٩٦٧،٨٩٩السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١١٤،٠٦٧،٧٣٩٩،٤٠١،٦٥١ ١٢٣،٤٦٩،٣٩٠الھيئات التنفيذية والتشريعية

١٢،١٥٦،٠٨٥٢،٤٨١،١٦٦ ١٤،٦٣٧،٢٥١رئاسة الجمھورية١١١

١٨،١٧٩،٥٠٥٣،٦٨٤،٠٢٥ ٢١،٨٦٣،٥٣٠رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٦٠،١٥٤،٥٠٠٢،٩٨٣،٠٠٠ ٦٣،١٣٧،٥٠٠مجلس النواب١١٣

١،٧٩٦،٥٦٤٢١،٣٤٥ ١،٨١٧،٩٠٩المجلس الدستوري١١٤

٩،٨٢٨،٦٠٥٥٩،٨٩٨ ٩،٨٨٨،٥٠٣ديوان المحاسبة١١٥

١١،٩٥٢،٤٨٠١٧٢،٢١٧ ١٢،١٢٤،٦٩٧إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٤٣٣،٠١١،٨٦٣٩٤،٠١٣،٣٩٢ ٥٢٧،٠٢٥،٢٥٥الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

١٥٠،٣٥٥،٨٠٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٩٠،٣٥٥،٨٠٤الشؤون االقتصادية١٢١

٤،٣١٥،١٩٨٧٠١،٧٤٢ ٥،٠١٦،٩٤٠تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٧،٥٦٤،٨٧٤٤٢،١٤٦،٠٥٠ ٢٤٩،٧١٠،٩٢٤شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٧٠،٧٧٥،٩٨٧١١،١٦٥،٦٠٠ ٨١،٩٤١،٥٨٧الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١٧١،٨٤٨،٦٧٢٥،٩٨٠،٥٠٠ ١٧٧،٨٢٩،١٧٢الشؤون الخارجية

١٧١،٨٤٨،٦٧٢٥،٩٨٠،٥٠٠ ١٧٧،٨٢٩،١٧٢الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٢٢،٠٧٢،٩٦٩٢٢٦،٥٤٧ ٢٢،٢٩٩،٥١٦الخدمات العامة

٧،٦٨٥،٨٧٧٨٤،٧٤٠ ٧،٧٧٠،٦١٧وظيفة عامة١٤١

١٢،٣٣١،٠٩٢١٤١،٨٠٧ ١٢،٤٧٢،٨٩٩مراقبة إدارية١٤٢

٢،٠٥٦،٠٠٠ ٢،٠٥٦،٠٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٩،٢٤٦،٠٠٠ ٩،٢٤٦،٠٠٠بحوث اساسية

٩،٢٤٦،٠٠٠ ٩،٢٤٦،٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٤،٣٠٤،٧٦٠٧٥٥،٧٩٠ ٥،٠٦٠،٥٥٠بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٤،٣٠٤،٧٦٠٧٥٥،٧٩٠ ٥،٠٦٠،٥٥٠بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧١٣،١٧٤،٥١٠٧٩١،٨٧٥ ١٣،٩٦٦،٣٨٥ادارة عامة غير المصنفة

١٣،١٧٤،٥١٠٧٩١،٨٧٥ ١٣،٩٦٦،٣٨٥األحوال الشخصية١٧٢

١٨٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢ ٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢عمليات الدين العام

٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢ ٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢عمليات الدين العام١٨٠

١٩٥٧٤،٤٣٤،٩٠٩ ٥٧٤،٤٣٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٥٧٤،٤٣٤،٩٠٩ ٥٧٤،٤٣٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢،٣٧٧،٨٥٥،٧٥٨٩٢،٤٣٩،٤١٠ ٢،٤٧٠،٢٩٥،١٦٨الدفاع٢

٢١٢،٣٧٧،٨٠٢،٦١٨٩٢،٤٣٣،٥٣٠ ٢،٤٧٠،٢٣٦،١٤٨الدفاع العسكري

٢،٣٧٧،٨٠٢،٦١٨٩٢،٤٣٣،٥٣٠ ٢،٤٧٠،٢٣٦،١٤٨الدفاع العسكري٢١٠

٢٥٥٣،١٤٠٥،٨٨٠ ٥٩،٠٢٠الدفاع (غير مصنفة)

٥٣،١٤٠٥،٨٨٠ ٥٩،٠٢٠الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١،٤٣٥،٦٣٥،٥٨٧٧٨،٦٦٨،٧٥٨ ١،٥١٤،٣٠٤،٣٤٥التنظيم واالمن العام٣

٣١٩١٣،٩٩٠،١٦١٦٣،٢١١،٨٠٠ ٩٧٧،٢٠١،٩٦١خدمات الشرطة

٣،١٧٤،٥٠٣٦٢١،٧٠٠ ٣،٧٩٦،٢٠٣خدمات الشرطة٣١٠

٩١٠،٨١٥،٦٥٨٦٢،٥٩٠،١٠٠ ٩٧٣،٤٠٥،٧٥٨تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٣٢٥٠،١٩٢،٩٦٩ ٥٠،١٩٢،٩٦٩الحماية المدنية
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٥٠،١٩٢،٩٦٩ ٥٠،١٩٢،٩٦٩الحماية المدنية٣٢١

٣٣١١٧،٩٢٤،٦٢٤١،٢٤٨،٨٨٢ ١١٩،١٧٣،٥٠٦العدل

١٢،١٦٤،٧٥٤٢٤٦،٤٨٠ ١٢،٤١١،٢٣٤العدل٣٣٠

٦،٠٤٤،٦٦٨١٠٥،٤٢٠ ٦،١٥٠،٠٨٨مجلس شورى الدولة٣٣٢

٧٨،٦٢٠،٧٧٠٦٥٣،٤٢٠ ٧٩،٢٧٤،١٩٠المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٩٥٥،٥٨٠٦١،٤٠٠ ١،٠١٦،٩٨٠المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠،١٣٨،٨٥٢١٨٢،١٦٢ ٢٠،٣٢١،٠١٤المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤١٦،٨٦٨،٠٠٠٤،٧٢٨،٤٠٠ ٢١،٥٩٦،٤٠٠ادارة تأديبية

١٦،٨٦٨،٠٠٠٤،٧٢٨،٤٠٠ ٢١،٥٩٦،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

٣٦٣٣٦،٦٥٩،٨٣٣٩،٤٧٩،٦٧٦ ٣٤٦،١٣٩،٥٠٩التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٣٣٦،٦٥٩،٨٣٣٩،٤٧٩،٦٧٦ ٣٤٦،١٣٩،٥٠٩التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٦٤،٣٤٧،٥٩٤٦٦٧،٤٧٦،٩٤٢ ٩٣١،٨٢٤،٥٣٦الشؤون االقتصادية٤

٤١٢٦،٧٣٣،٥٩١٨٩٧،٩٤٠ ٢٧،٦٣١،٥٣١االقتصاد العام

١٣،٦٦٩،٥٩١١٨١،٨٠٠ ١٣،٨٥١،٣٩١االقتصاد العام٤١١

١٣،٠٦٤،٠٠٠٧١٦،١٤٠ ١٣،٧٨٠،١٤٠العمالة٤١٢

٤٢٥٢،٥٦٠،٣٤٤٤،٤١٤،١٥٠ ٥٦،٩٧٤،٤٩٤الزراعة

٣٢،٦١٥،٨٩٣٣،٤٥٤،٧٧٥ ٣٦،٠٧٠،٦٦٨الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٦،٧٧٩،٤٥١١٠٩،٣٧٥ ١٦،٨٨٨،٨٢٦تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٢،٦٨١،٢٥٠ ٢،٦٨١،٢٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٧٢،٥٠٠٨٥٠،٠٠٠ ٩٢٢،٥٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

١١،٢٥٠ ١١،٢٥٠ادارة وتنمية قطاع الصيد البري٤٢٣٢

٤٣٢٧،٣٦٥،٣٧٠٣٦،٥٨١،٣٣٨ ٦٣،٩٤٦،٧٠٨الطاقة

٥،٤٥١،٩٢٠١٩،٩٨٣،٤٠٠ ٢٥،٤٣٥،٣٢٠الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

١٩،٩١٣،٤٥٠٣،٢٤١،٧٠٠ ٢٣،١٥٥،١٥٠الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

١٣،٣٥٦،٢٣٨ ١٣،٣٥٦،٢٣٨المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١

٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠المصادر الجديدة للكھرباء٤٣٥٢

٤٤٨،٦٤٢،٧٤١١٣٥،٨٧٠ ٨،٧٧٨،٦١١الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

٨،٦٤٢،٧٤١١٣٥،٨٧٠ ٨،٧٧٨،٦١١ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٥٦،٨٩٨،٠٧٦٤٢٩،٠٥٢،٨٢٠ ٤٨٥،٩٥٠،٨٩٦النقل

٢،٠٣٧،٤٠٢٤٦،٣٠٠ ٢،٠٨٣،٧٠٢النقل٤٥٠

١٥،٣٥١،٣٤٦٣٨٦،١٨٤،٨٢٥ ٤٠١،٥٣٦،١٧١أشغال الطرق٤٥١٢

٣،٠٧٣،٣٣٦٢٣،٧١٩،٢٦٠ ٢٦،٧٩٢،٥٩٦الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

١٢،٩٥٨،٨٦٠ ١٢،٩٥٨،٨٦٠بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢

١٥،٠٠٥،١٠٤ ١٥،٠٠٥،١٠٤الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

٢١،٤٣٠،٨٨٨٦،١٤٣،٥٧٥ ٢٧،٥٧٤،٤٦٣الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٥،٣٩٠،٨٨٠١٦،٩٧٤ ٥،٤٠٧،٨٥٤االتصاالت

٥،٣٩٠،٨٨٠١٦،٩٧٤ ٥،٤٠٧،٨٥٤ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧٥٧،٨٦٩،٥٢٩١٨٦،٥٧٧،٨٥٠ ٢٤٤،٤٤٧،٣٧٩فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

٣٣٥،٠٠٠ ٣٣٥،٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤
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١٥،٢٣٤،٥٢٩٧٧،٨٥٠ ١٥،٣١٢،٣٧٩ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٦،١٥٠،٠٠٠ ٦،١٥٠،٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣٦،١٥٠،٠٠٠١٨٦،٥٠٠،٠٠٠ ٢٢٢،٦٥٠،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٧،٥٠٠،٠٠٠٩،٨٠٠،٠٠٠ ٢٧،٣٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤

٩،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٥٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥

٤٩١١،٣٨٧،٠٦٣ ١١،٣٨٧،٠٦٣شؤون إقتصادية غير مصنفة

١١،٣٨٧،٠٦٣ ١١،٣٨٧،٠٦٣شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٤٠،٢٢٥،٨٠٤٢٨،٨٦٨،٦٠٠ ٦٩،٠٩٤،٤٠٤حماية البيئة٥

٥١٣١،٤١٧،٨٤٦ ٣١،٤١٧،٨٤٦ادارة النفايات

٣١،٤١٧،٨٤٦ ٣١،٤١٧،٨٤٦ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٥٥٢،٢٨٢،١٩٨ ٢،٢٨٢،١٩٨بحوث وإنماء في مجال حماية البيئة

٢،٢٨٢،١٩٨ ٢،٢٨٢،١٩٨ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٥٦٦،٥٢٥،٧٦٠٢٨،٨٦٨،٦٠٠ ٣٥،٣٩٤،٣٦٠حماية البيئة

٦،٥٢٥،٧٦٠١،٠٦٨،٦٠٠ ٧،٥٩٤،٣٦٠االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٧،٨٠٠،٠٠٠ ٢٧،٨٠٠،٠٠٠حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢

١٥،٩٩٠،٤٦٦٢٩٥،٩٠٥،٠٥١ ٣١١،٨٩٥،٥١٧االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٢،٦٤٠،٢٥٤٢٨٥،١٢٨،٢٣٦ ٢٨٧،٧٦٨،٤٩٠االمداد بالمياه

٢،٦٤٠،٢٥٤٢٨٥،١٢٨،٢٣٦ ٢٨٧،٧٦٨،٤٩٠االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٣،٣٥٠،٢١٢١٠،٧٧٦،٨١٥ ٢٤،١٢٧،٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٣،٣٥٠،٢١٢١٠،٧٧٦،٨١٥ ٢٤،١٢٧،٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٧٤٩،١٥٩،٩٢٠١،٧٧٤،٩٦٠ ٧٥٠،٩٣٤،٨٨٠الصحة٧

٧٢١٨٤،٢٥٠٦،٦٠٠ ١٩٠،٨٥٠العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

١٨٤،٢٥٠٦،٦٠٠ ١٩٠،٨٥٠المختبرات٧٢٥

٧٣٥١٤،٦٨٢،٥٠٠ ٥١٤،٦٨٢،٥٠٠خدمات االستشفاء

١٥،٥٨٠،٠٠٠ ١٥،٥٨٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١،٨٧٠،٠٠٠ ١،٨٧٠،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٢،٢٣٢،٥٠٠ ١٢،٢٣٢،٥٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٥،٧٠٥،٧٣٠ ١٥،٧٠٥،٧٣٠الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٢٨٣،٥٠٠ ٢٨٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

١٣،٦٨٢،٣٨٤ ١٣،٦٨٢،٣٨٤خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١،٣٤٥،٠٠٠ ١،٣٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١،٣٤٥،٠٠٠ ١،٣٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦٢١٧،٢٤٢،٤٤٠١،٧٦٨،٣٦٠ ٢١٩،٠١٠،٨٠٠الصحة غير المصنفة

٢١٧،٢٤٢،٤٤٠١،٧٦٨،٣٦٠ ٢١٩،٠١٠،٨٠٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٠٧،٢٦٧،١٢٦١٢،٤٩١،١٣١ ١١٩،٧٥٨،٢٥٧األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١١،٧٧٩،١٧٠١١٥،٤٠٦ ١١،٨٩٤،٥٧٦األديان
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١١،٧٧٩،١٧٠١١٥،٤٠٦ ١١،٨٩٤،٥٧٦اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٨٢٨٦٠،٠٠٠ ٨٦٠،٠٠٠الخدمات المجتمعية

٨٦٠،٠٠٠ ٨٦٠،٠٠٠النقابات٨٢١

٨٣١٢،٠٦٢،٦٠٠١،١٥٥،٥٠٠ ١٣،٢١٨،١٠٠الخدمات الترفيھية والرياضية

٧،٢٥٢،٦٠٠١،١٥٥،٥٠٠ ٨،٤٠٨،١٠٠االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٤،٨١٠،٠٠٠ ٤،٨١٠،٠٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٤٠،٣٣٥،٣٩٨٨،٩١١،٧٢٥ ٤٩،٢٤٧،١٢٣الخدمات الثقافية

٤،٥٨١،٢٩٣٢،١٥٠،٥٠٠ ٦،٧٣١،٧٩٣اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٣٥،٧٥٤،١٠٥٦،٧٦١،٢٢٥ ٤٢،٥١٥،٣٣٠....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٤١،٨٢٩،٩٥٨٢،٣٠٨،٥٠٠ ٤٤،١٣٨،٤٥٨خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

١٦،٨٢٩،٢٩٨٢٠٢،٧٥٠ ١٧،٠٣٢،٠٤٨بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

٧،٠٣٨،٦٦٠٢،١٠٥،٧٥٠ ٩،١٤٤،٤١٠تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٧،٩٦٢،٠٠٠ ١٧،٩٦٢،٠٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

١،٩٣٤،١٤٩،٢٨٢٣٣،٧١١،٧٣٨ ١،٩٦٧،٨٦١،٠٢٠التعليم٩

٩١٧٦٣،٧٨٠،٠٠٠٦،٢٣٨،٠٣٨ ٧٧٠،٠١٨،٠٣٨الحضانة والتعليم االبتدائي

٧٦٣،٧٨٠،٠٠٠٦،٢٣٨،٠٣٨ ٧٧٠،٠١٨،٠٣٨التعليم األساسي٩١٢

٩٢٦١٤،١٤١،٣٩٠٣،٥٥١،١٥٠ ٦١٧،٦٩٢،٥٤٠التعليم الثانوي

٣٦١،٥٥٤،٠٠٠٢،٩٢٣،١٥٠ ٣٦٤،٤٧٧،١٥٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٥٢،٥٨٧،٣٩٠٦٢٨،٠٠٠ ٢٥٣،٢١٥،٣٩٠التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٨٣،٣٣٨،٤٦٣١٥،٠٤٩،٥٠٠ ٣٩٨،٣٨٧،٩٦٣التعليم الجامعي

٣٨٣،٣٣٨،٤٦٣١٥،٠٤٩،٥٠٠ ٣٩٨،٣٨٧،٩٦٣التعليم الجامعي٩٤١

٩٥٢٦،٩٨٤،٣٠٠ ٢٦،٩٨٤،٣٠٠تعليم غير محدد بالمستوى

٣،٣٥٩،٣٠٠ ٣،٣٥٩،٣٠٠برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٣،٦٢٥،٠٠٠ ٢٣،٦٢٥،٠٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٧،٥٠٠ ٦٧،٥٠٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٧،٥٠٠ ٦٧،٥٠٠بدل نقل التالمذة٩٦١

٩٧٢٣٦،٢٥٠ ٢٣٦،٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم

٢٣٦،٢٥٠ ٢٣٦،٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٩٨١٤٤،٩٧١،٣٧٩٨،٨٧٣،٠٥٠ ١٥٣،٨٤٤،٤٢٩تعليم غير مصنف

١٤٤،٩٧١،٣٧٩٨،٨٧٣،٠٥٠ ١٥٣،٨٤٤،٤٢٩تعليم غير مصنف٩٨١

٥،٢٣٥،٨٣٥،٩٧١٨٠،٢٧٠،٠٣٣ ٥،٣١٦،١٠٦،٠٠٤الحماية االجتماعية١٠

١٠١٦٩٤،٦٩٧،٦٥٣ ٦٩٤،٦٩٧،٦٥٣المرض والعجز

٦٨٣،٤٨٢،٦٥٣ ٦٨٣،٤٨٢،٦٥٣المرض١٠١١

١١،٢١٥،٠٠٠ ١١،٢١٥،٠٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٣،٢٩٢،٦٧٦،١٣٢١١١،٩٦٦ ٣،٢٩٢،٧٨٨،٠٩٨الشيخوخة

٩،٢٥٠،١٣٢١١١،٩٦٦ ٩،٣٦٢،٠٩٨الحماية االجتماعية١٠٢١
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٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠ ٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

١٢٦،٠٠٠ ١٢٦،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠الناجين

١٢،٣٧٢،٠٠٠ ١٢،٣٧٢،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٥٧،٧٩٥،٥٧٨ ١٥٧،٧٩٥،٥٧٨العائلة واألطفال

١٥٥،٣٦٥،٥٧٨ ١٥٥،٣٦٥،٥٧٨تقديمات عائلية١٠٤١

٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٩٥٨،٠٠٠ ٩٥٨،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٨٤٠،٠٠٠ ٨٤٠،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٣٦،٥١٧،٦٧٥٦٠،١٥٨،٠٦٧ ٩٦،٦٧٥،٧٤٢االنفاء االجتماعي

٢٢،٩٤٦،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٢،٩٤٦،٠٠٠حماية اجتماعية١٠٧١

١٣،٥٧١،٦٧٥١٥٨،٠٦٧ ١٣،٧٢٩،٧٤٢المھجرين١٠٧٢

١٠٨٩١٦،٠٠٠ ٩١٦،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

٩١٦،٠٠٠ ٩١٦،٠٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩٤٠،٨٦٠،٩٣٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٦٠،٨٦٠،٩٣٣حماية اجتماعية غير مصنفة

٩٤٠،٨٦٠،٩٣٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٦٠،٨٦٠،٩٣٣حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢٢،٦٩٧،٢٦٥،٦٥٢١،٤٠٢،٧٧٦،٣٧٨ ٢٤،١٠٠،٠٤٢،٠٣٠المجموع العام



2020 1جدول رقم 

 موزعة على االبواب 2020اعتمادات قانون موازنة عام 
بآالف الليرات

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

11,964,0852,465,66614,429,751رئاسة الجمهورية1

77,695,0002,975,00080,670,000مجلس النواب2

645,188,225314,383,950959,572,175رئاسة مجلس الوزراء3

1,796,56421,3451,817,909المجلس الدستوري4

113,595,1921,005,320114,600,512وزارة العدل5

173,600,9045,980,500179,581,404وزارة الخارجية و المغتربين6

1,550,458,15376,331,9681,626,790,121وزارة الداخلية و البلديات7

445,119,724201,311,650646,431,374وزارة المالية8

71,054,288336,329,635407,383,923وزارة األشغال العامة والنقل9

2,856,804,29892,494,9302,949,299,228وزارة الدفاع الوطني10

1,959,421,98233,711,7381,993,133,720وزارة التربية و التعليم العالي11

756,001,4201,774,960757,776,380وزارة الصحة العامة12

24,451,042171,80024,622,842وزارة االقتصاد و التجارة13

70,455,8724,414,15074,870,022وزارة الزراعة14

5,490,88016,9745,507,854وزارة االتصاالت15

374,328,927716,140375,045,067وزارة العمل16

42,302,2082,308,50044,610,708وزارة االعالم17

30,160,624311,509,574341,670,198وزارة الطاقة والمياه18

21,484,52977,85021,562,379وزارة السياحة19

40,906,8988,911,72549,818,623وزارة الثقافة20

8,862,9584,068,60012,931,558وزارة البيئة21

7,231,17591,0677,322,242وزارة المهجرين22

12,096,1001,155,50013,251,600وزارة الشباب و الرياضة23

335,210,232111,966335,322,198وزارة الشؤون االجتماعية24

9,212,741435,8709,648,611وزارة الصناعة25

12,477,936,72212,477,936,722النفقات المشتركة26

574,434,909574,434,909احتياطي الموازنة27

22,697,265,6521,402,776,37824,100,042,030مجموع الموازنة العامة 

91,281,100718,90092,000,000مديرية اليانصيب الوطني108

30,356,301387,60030,743,901المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

1,807,162,375233,633,5202,040,795,895االتصاالت115

1,928,799,776234,740,0202,163,539,796مجموع الموازنات الملحقة 

24,626,065,4281,637,516,39826,263,581,826المجموع العام 

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

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩
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١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٠،٠٠٠١٢٨،٧٢٥٢١،٢٧٥قرطاسية للمكاتب١

١٢٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩٠،٠٠٠٢٤٣،٧٢٥٤٦،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠،٠٠٠٧٥،٧٢٥٢٤،٢٧٥مالبس١

٥٩٨،٠٠٠٥٩٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٠٠٠٦٤،٠٠٠٢٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٣٩،٠٠٠٧٨٨،٧٢٥٥٠،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠٠،٠٠٠١٦٧،٩٣٧٣٢،٠٦٣محروقات سائلة١

٣٢٠٠،٠٠٠١٦٧،٩٣٧٣٢،٠٦٣مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مبيدات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اسمدة١

١٣٢،٩٦٧١٣٢،٩٦٧بذور ونصوب وشتول٣

٦١٤٧،٩٦٧١٤٧،٩٦٧مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٢،٢٠٠٥٢،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨١،٧١٠٨١،٧١٠

٧٢،٠٨٣،٩١٠٢،٠٨٣،٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٥٧٥،٨٧٧٣،٤٤٧،٢٦٤١٢٨،٦١٣مجموع البند  رقم  

١
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   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠

٢٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٩٣٢،٠٩٣بريد١

٣٢،٠٩٣٢،٠٩٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٧٩٠٢،٧٩٠اعالنات١

١١١،٦٠٠١١١،٦٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٤،٤٠٠١،٠٠٤،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٣٠،٢٠٠١٣٠،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٢٤٨،٩٩٠١،٢٤٨،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٤٨،٨٠٠١٤٨،٨٠٠تامين١

٥١٤٨،٨٠٠١٤٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٢٥٥،٥٠٠١،٢٥٥،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٣٧٢،٠٠٠٣٧٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٦٢٧،٥٠٠١،٦٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٢٧٧،٣٨٣٣،٢٧٧،٣٨٣مجموع البند  رقم  

٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٥،٠٠٠-٣٣٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٥،٠٠٠-١٤٨٥،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٩٣،٥٠٠١٩٣،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-٢٨٢،٥٠٠٢٩٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥،٠٠٠-٣٤٧٦،٠٠٠٤٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٩،٣٧٥٣٩،٣٧٥مكافاءات١

٥٣٩،٣٧٥٣٩،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٣٠،٠٠٠-١٣٣،٢٠٠،٣٧٥٣،٣٣٠،٣٧٥مجموع البند  رقم  

٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٥،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٨٣،٨٠٠٥٨٣،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٦٣٣،٨٠٠٦٣٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٢١،٦٥٠١،٠٢١،٦٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٢١،٦٥٠١،٠٢١،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٨٨٠،٤٥٠١،٨٨٠،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٢٦،٣٨٧-١١١١١،٩٣٤،٠٨٥١١،٩٦٠،٤٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦،٣٨٧-١١١،٩٦٤،٠٨٥١١،٩٩٠،٤٧٢مجموع الفصل رقم  

٢٦،٣٨٧-١١١،٩٦٤،٠٨٥١١،٩٩٠،٤٧٢مجموع الباب  رقم  

٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مالبس١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٥٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢،٠٧٥،٠٠٠٢،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٠،٠٠٠-١،٣٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠-٧٢،٥٧٠،٠٠٠٢،٧٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١١٥،٦٢٠،٠٠٠٥،٦٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

١٠٠،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠٠،٠٠٠-٤٥١٥،٠٠٠٦١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٥،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٥،٠٠٠-٦٢٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥٠،٠٠٠-١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥٠،٠٠٠-٩١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٥،٠٠٠-١٢٢،١٦٥،٠٠٠٢،٣٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢،٤٠٠،٠٠٠١٢،٤٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٣٢،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٤٤،٤٠٠،٠٠٠٤٥،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٦٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٩٥،٠٠٠٩٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٣٤٨،٩٩٥،٠٠٠٤٩،٩٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠٠،٠٠٠-٧٧٥،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٠٠،٠٠٠-٤١،٨٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠دراسات١

١٠٠،٠٠٠-٥٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-١٦٢،٤٩٥،٠٠٠٢،٦٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٤٧٥،٠٠٠-١١٣٥٩،٩٢٥،٠٠٠٦١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١٠٤١

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١٠٩١

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٧٠،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠٣،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٧٠،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٢

النواب
١٣،٩٥٠،٠٠٠١٣،٩٥٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٥
موظفي مجلس النواب

١،٩٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠

٦١٥،٨٥٠،٠٠٠١٥،٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٧٢٠،٠٠٠١٦،٧١٧،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٦،٧٢٠،٠٠٠١٦،٧١٧،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٤٧٢،٠٠٠-١٧٧،٦٩٥،٠٠٠٧٩،١٦٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١،٤٧٢،٠٠٠-٢٧٧،٦٩٥،٠٠٠٧٩،١٦٧،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٧،٧٥٠٢٧،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠-١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٤٤٠-١١٢٧،٧٥٠١٢٩،١٩٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٩،٠٠٠٧١،٢٥٠٣٧،٧٥٠مالبس١

٢٦٢،٥٠٠٢٢٥،٠٠٠٣٧،٥٠٠نفقات تغذية٢

٤٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٧٥٠-٢٦٧١،٥٠٠٦٧٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣١٢،٥٠٠١٨٧،٥٠٠١٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣١٢،٥٠٠١٨٧،٥٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨،٥٠٠٨،٥٠٠مبيدات١

٥٨،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٥٥٠٢،٥٥٠اسمدة١

١٦،١٥٠١٦،١٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١٨،٧٠٠١٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٧١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٩٣٨،٩٥٠٢،٨٢٠،١٤٠١١٨،٨١٠مجموع البند  رقم  

١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٣٨٠،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠بريد١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اعالنات١

١،٩٥٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢،٢٤٢،٠٠٠٢،٢٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تامين١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٣٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٠١٢،٠٠٠٤،٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٢٨،٠٠٠-١٤٢،٠٠٠٩٧٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٦٥،٠٠٠-٢،٨٥٠،٠٠٠٣،٠١٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٩٣،٠٠٠-١٢،٩٩٢،٠٠٠٣،٩٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٨٢٠،٠٠٠١،٧٦٦،٢٢٣٥٣،٧٧٧رواتب المتعاقدين١

٢٦٥،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠٠،٠٠٠-٥٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠المستشارون٤

١١١،٢٢٣-٢٢،٦٣٥،٠٠٠٢،٧٤٦،٢٢٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٣٥،٠٠٠١،٠٣٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٣١٥،٠٠٠١،٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،١٠٤،٢٢٣-١٣٧،٠٢٧،٠٠٠٨،١٣١،٢٢٣مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،١١٨،٤١٥٣،١١٨،٤١٥مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض 
المخابرات الھاتفية

١٤٩،٨٥٠

٧٩٦،٥٠٠ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

ـ  مساعدة لدعم مشروع تعزيز قدرات 
مقررات مجلس الوزراء

١،٩٥٤،٩٨٥

٢١٧،٠٨٠ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١٣،١١٨،٤١٥٣،١١٨،٤١٥مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٢،٦٤٠٣٢،٦٤٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٣٢،٦٤٠٣٢،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،١٥١،٠٥٥٣،١٥١،٠٥٥مجموع البند  رقم  

١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٣٨١،٠٠٠٣٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠دراسات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١٢،٠٠٠١١٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٥٢،٠٠٠٧٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨٥،٤١٣-١١٢١٧،٨٨١،٠٠٥١٨،٨٦٦،٤١٨مجموع الوظيفة رقم  

١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٢٢،٥٠٠٩٢٢،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٢٢،٥٠٠ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٢٩٢٢،٥٠٠٩٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٢٢،٥٠٠٩٢٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٩٢٢،٥٠٠٩٢٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٢٤

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٣٦،٠٠٠ـ  قدامى موظفي الدولة 

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٤٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٠٠٠-٣٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٥٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٥٩٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٠٤١٩٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٥٨٦،٠٠٠ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٧٢،٠٠٠ـ  المجلس النسائي 

٢٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٥٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

٤١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٤

قضاة المحاكم الشرعية المذھبية
٥،٦٣٤،٠٠٠٥،٦٣٤،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠

٦٦،٠٨٤،٠٠٠٦،٠٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٠٩٧،٥٠٠٦،٠٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٠٩٧،٥٠٠٦،٠٩٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٠٠٥،٤١٣-١٢٥،٦٨٥،٠٠٥٢٦،٦٩٠،٤١٨مجموع الفصل رقم  

٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٢،٤٣٦١٢،٤٣٦قرطاسية للمكاتب١

٢-١٧،٨١١١٧،٨١٣كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢-١٣٣،٢٤٧٣٣،٢٤٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠٢،١١٠٧،٨٩٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٢٣،٠٠٢لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣،٠٠٢٥،١١٢٧،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٢٠٠٣،٢٠٠

٧٢٣٨،٢٠٠٢٣٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٠٢،٤٤٩٢٩٤،٥٦١٧،٨٨٨مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢،٠٠٠-١،١١٨،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢،٠٠٠-١١،٢٣٣،٠٠٠١،٢٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨

٢٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٩٩٠٣،٩٩٠بريد١

٣٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٢٠١،٥٢٠اعالنات١

٢،٠٠٠-٢٠،٨٠٠٢٢،٨٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٠٠٠-٤٣٥،٣٢٠٣٧،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٨٠٠٣،٨٠٠تامين١

٥٣،٨٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٢،٩٠٤٦٢،٩٠٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٩،٨٨٠١١٩،٨٨٠١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٠٢،٧٨٤١٨٢،٧٨٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٥٠٣،٨٣٢١،٤٨٧،٨٣٢١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،١٤٠،٠٠٠٦،١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،١٤٠،٠٠٠٦،١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٤٠،٠٠٠-٢٥٤٠،٠٠٠٥٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٠١،١٠٠٧٠١،١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٩٥،٠٠٠١٩٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥،٠٠٠-٣١،١٤٦،١٠٠١،١٨١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٣،٤٠٠١٦٣،٤٠٠مكافاءات١

٥١٦٣،٤٠٠١٦٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥،٠٠٠-١٣٧،٩٨٩،٥٠٠٨،٠٥٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١١،٧٨٠١١،٧٨٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١١،٧٨٠١١،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩،٠٤٤٩،٠٤٤نفقات شتى متنوعة٩

٩٩،٠٤٤٩،٠٤٤مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠،٨٢٤٢٠،٨٢٤مجموع البند  رقم  

٤١،١١٢-١١٥٩،٨٢٨،٦٠٥٩،٨٦٩،٧١٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٢،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٧٩،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٢،٠٠٠٧٩،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨،١١٢-٢٩،٩١٠،٦٠٥٩،٩٤٨،٧١٧مجموع الفصل رقم  

٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٢،٢٥٠٥٢،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٤٠٠١١،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٣٨٢،١٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٥،٧٨٨٦٥،٧٨٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٧،٠٥٠٣٧،٠٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٨٥٠٢،٨٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٩،٩٠٠٣٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٩،٢٣٨١٩،٢٣٨محروقات سائلة١

٣١٩،٢٣٨١٩،٢٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠٧،٠٠٠

٧١٥٣،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٧٧،٩٢٦٢٧٧،٩٢٦مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨

٢٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١،٤٠٠١١،٤٠٠اعالنات١

٤٧،٥٠٠٤٧،٥٠٠مطبوعات٢

١٦،٦٢٥١٦،٦٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٧٥،٥٢٥٧٥،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩،٥٠٠٩،٥٠٠تامين١

٥٩،٥٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩،٥٠٠٩،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٩،٥٠٠٥٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٣٤،٤٦٣٧٣٤،٤٦٣مجموع البند  رقم  

٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٤،٠٠٠-٢،١٧٩،٠٠٠٢،٢٦٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٤،٠٠٠-١٢،١٧٩،٠٠٠٢،٢٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧،٩٠٠-٦٥١،٠٠٠٦٥٨،٩٠٠رواتب المتعاقدين١

٩١،٠٠٠٨٨،٠٠٠٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٧،٩٨٠-١٣٦،٠٢٠١٤٤،٠٠٠اجور المتعاملين٣

١٢،٨٨٠-٢٨٧٨،٠٢٠٨٩٠،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٢٦،٧١٥٦٢٦،٧١٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩،٠٠٠-٢٠٦،٠٠٠٢١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠٠،٠٠٠-٨٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٩،٠٠٠-٣١،٦٣٢،٧١٥١،٨٤١،٧١٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧١،٢٥٠٧١،٢٥٠مكافاءات١

٥٧١،٢٥٠٧١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٥،٨٨٠-١٣٤،٧٦٠،٩٨٥٥،٠٦٦،٨٦٥مجموع البند  رقم  

٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٦٢٥٣٥،٦٢٥نقل وانتقال في الخارج٢

٣٩٢،٦٢٥٩٢،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٥٦٣٣،٥٦٣وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٥٦٣٣،٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٦٥٦٦٥رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٦٥٠٦،٦٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٣١٥٧،٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٣،٥٠٣١٠٣،٥٠٣مجموع البند  رقم  

٣٠٥،٨٨٠-١٤١٥،٨٧٦،٨٧٧٦،١٨٢،٧٥٧مجموع الوظيفة رقم  

٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٧،٠٠٠٢٩،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٧،٠٠٠٢٩،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٢،٩٥٠٢٢،٩٥٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٢،٩٥٠٢٢،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٩٥٠٢٢،٩٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٢،٩٥٠٢٢،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٧،٨٨٠-٣٥،٩٥٩،٨٢٧٦،٢٥٧،٧٠٧مجموع الفصل رقم  

٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٣،٠٠٠١٧،٠٧٨٥،٩٢٢قرطاسية للمكاتب١

٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٢،٥٠٠٤٦،٥٧٨٥،٩٢٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٣٥٠١٢،٣٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٥٠٦٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦،٣٣٣٦،٣٣٣لوازم ادارية اخرى٩

٢١٩،٣٣٣١٩،٣٣٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٦٠٠٧،٦٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧١٦٤،٠٠٠١٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤٣،٤٣٣٢٣٧،٥١١٥،٩٢٢مجموع البند  رقم  

٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٥٧،٢٥٥١،١١٩،٠٠٠٣٨،٢٥٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،١٥٧،٢٥٥١،١١٩،٠٠٠٣٨،٢٥٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨

٢٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،١٢٥٧،١٢٥بريد١

٣٧،١٢٥٧،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠-٩،٠٠٠٩،٥٠٠اعالنات١

١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠مطبوعات٢

٥،٥٠٠٥،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،١٤٠١،١٤٠عالقات عامة اخرى٩

٥٠٠-٤٢٩،٨٩٠٣٠،٣٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠١،٩٠٠٣،١٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠١،٩٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٦٣-٣،٠٠٠٣،٥٦٣استئجار سيارات واليات١

٥٦٣-٦٣،٠٠٠٣،٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩،٥٠٠-١١٤،٠٠٠١٢٣،٥٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩،٥٠٠-٩٢٨٩،٠٠٠٢٩٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٥١٦،٢٠٨١،٤٨٥،٤١٦٣٠،٧٩٢مجموع البند  رقم  

٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٢٦،٠٠٠-٥،٨٨١،٠٠٠٦،٤٠٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٢٦،٠٠٠-١٥،٨٨١،٠٠٠٦،٤٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥٩،٥٠٠٧٥٠،٠٠٠٩،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٣،٠٠٠٢٠١،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩٦٢،٥٠٠٩٥١،٠٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٣٤٦،٦٢٥١،٣٤٦،٦٢٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢،٠٠٠-٣٣٨،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠-٣١،٦٨٤،٦٢٥١،٦٩٦،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٨٥،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٨٥،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٦،٥٠٠-١٣٨،٨١٣،١٢٥٩،٣٣٩،٦٢٥مجموع البند  رقم  

٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٠٧،٥٠٠٨٠٧،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٠٧،٥٠٠٨٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٧١٠١،٧١٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٧١٠١،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٠٠٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٥٠٠٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٣٠٠٨،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨١٧،٥١٠٨١٧،٥١٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩،٧٨٦-١٤٢١١،٣٩٠،٢٧٦١١،٨٨٠،٠٦٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧،٠٠٠-٨٨،٠٠٠٩٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧،٠٠٠-٣٨٨،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٠٠-١٥١٢٠،٠٠٠١٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧،٠٠٠-١٠٤١١٢٠،٠٠٠١٢٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٦،٧٨٦-٤١١،٥١٠،٢٧٦١٢،٠٠٧،٠٦٢مجموع الفصل رقم  

٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٧٢٩،٠٧٢قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٦٠٤،٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٨٠٢،٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥،٩١٢١٥،٩١٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،٠٠٠١٣،٦٨٠٢،٣٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧،٢٩٦٧،٢٩٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٦،٢٩٦٢٣،٩٧٦٢،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٩،٢٦٣٧٣٧محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٩،٢٦٣٧٣٧مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٩٣٨١،٩٣٨مبيدات١

٥١،٩٣٨١،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧١٨٦،٠٠٠١٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤٠،١٤٦٢٣٧،٠٨٩٣،٠٥٧مجموع البند  رقم  

٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٦٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٦٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٥٤٠١٢،٥٤٠

٢١٢،٥٤٠١٢،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٤٢٥١،٤٢٥بريد١

٣١،٤٢٥١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٥٦٠٤،٥٦٠اعالنات١

١١،٤٠٠١١،٤٠٠مطبوعات٢

٥،٧٠٠٥،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١،٦٦٠٢١،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٦٠٠٧،٦٠٠تامين١

٥٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠٨،٢٢٥٢٠٨،٢٢٥مجموع البند  رقم  

٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٥٠،٠٠٠-٢،١٧٧،٠٠٠٢،٦٢٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥٠،٠٠٠-١٢،١٧٧،٠٠٠٢،٦٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠-١٢٦،٥٠٠١٥٦،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٠،٠٠٠-٢١٦٢،٥٠٠١٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٧،٤١١٢٧،٤١١تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٧،٠٠٠-١٧٩،٣٨٠٢٣٦،٣٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٧،٠٠٠-٣٢٠٦،٧٩١٢٦٣،٧٩١مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٧٠٠٥،٧٠٠مكافاءات١

٥٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٣٧،٠٠٠-١٣٢،٥٥١،٩٩١٣،٠٨٨،٩٩١مجموع البند  رقم  

٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٧٠٠٥،٧٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٥،٧٠٠٥،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧،٩٨٠٧،٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٩٨٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،٦٨٠١٣،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٥٣٣،٩٤٣-٨١٠٣،٠١٩،٧٤٢٣،٥٥٣،٦٨٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٤،٠٠٠-١٠٤،٠٠٠١٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٤،٠٠٠-٣١٠٤،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٤،٠٠٠-١٥١١٨،٥٠٠١٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤،٠٠٠-١٠٤١١١٨،٥٠٠١٧٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٧،٩٤٣-٥٣،١٣٨،٢٤٢٣،٧٢٦،١٨٥مجموع الفصل رقم  

٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٤،٠٠٠٢٢،٧٨٤١،٢١٦قرطاسية للمكاتب١

٢٠٠-٥،٥٠٠٥،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٥٠٢،٨٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٣٥٠٣١،٣٣٤١،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٥٠-٨،٠٠٠٨،٥٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٢٥٠-١١،٠٠٠١٤،٢٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦١،٠٠٠٥٧،٠٠٠٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٠،٠٠٠٧٩،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٣٨-٣،٠٠٠٤،٠٣٨مبيدات١

١،٠٣٨-٥٣،٠٠٠٤،٠٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٤،٠٠٠٧٣،٦٠٠٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٩٨،٠٠٠٩٧،٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١٣،٣٥٠٢١٢،٧٧٢٥٧٨مجموع البند  رقم  

٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٣٨٨١٦،٣٨٨

٢١٦،٣٨٨١٦،٣٨٨مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٢٧٥٤،٢٧٥بريد١

٣٤،٢٧٥٤،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٧٥٠٤،٧٥٠اعالنات١

١٧،١٠٠١٧،١٠٠مطبوعات٢

١،٤٢٥١،٤٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٢٣،٢٧٥٢٣،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٠٨،٩٣٨٦٠٨،٩٣٨مجموع البند  رقم  

٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٧،٩٠٠-٤،٦٥٠،٠٠٠٤،٧٠٧،٩٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧،٩٠٠-١٤،٦٥٠،٠٠٠٤،٧٠٧،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨،٠٠٠-٥٣٧،٠٠٠٥٤٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٨،٠٠٠-٢٥٣٧،٠٠٠٥٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٩،٩٢٥٢٩،٩٢٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-٢٩٣،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٥،٠٠٠-٣٣٤٨،٩٢٥٣٦٣،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٧٠٠٢٤،٧٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٧٠٠٢٤،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠،٩٠٠-١٣٥،٥٦٠،٦٢٥٥،٦٤١،٥٢٥مجموع البند  رقم  

٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢،٨٠٠٢٢،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢،٨٠٠٢٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٩٨٠٧،٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٩٨٠١٠،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٣،٧٨٠٣٣،٧٨٠مجموع البند  رقم  

٨٠،٣٢٢-٣٣٧٦،٤١٦،٦٩٣٦،٤٩٧،٠١٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٤،٠٠٠-٢٠٦،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٤،٠٠٠-٣٢٠٦،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٦٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩،٠٠٠-١٥٢٦٦،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩،٠٠٠-١٠٤١٢٦٦،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٩،٣٢٢-٦٦،٦٨٢،٦٩٣٦،٧٨٢،٠١٥مجموع الفصل رقم  

٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،٠٨٠٦،٠٨٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٢،٨٥٠١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٢٥١،٤٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٥٠٥١٠،٣٥٥١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٠٠٠٨،٧٤٠٤،٢٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠٦،٨٤٠١٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠٩٩،٨٤٥١٥٥لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢٠،٠٠٠١١٥،٤٢٥٤،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠

٧١٢٤،٠٠٠١٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٥٤،٥٠٥٢٤٧،٧٨٠٦،٧٢٥مجموع البند  رقم  

٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،٢٧٥٤،٢٧٥

٢٤،٢٧٥٤،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،١٤٠١،١٤٠بريد١

٣١،١٤٠١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٤١٣٦،٤١٣اعالنات١

٩،٥٠٠٩،٥٠٠مطبوعات٢

٢،٨٥٠٢،٨٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١٨،٧٦٣١٨،٧٦٣مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٤٩،١٧٨١٤٩،١٧٨مجموع البند  رقم  

٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢١،٠٠٠-٧٧٣،٠٠٠٧٩٤،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢١،٠٠٠-١٧٧٣،٠٠٠٧٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٦،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٦١،٠٠٠٣٥٥،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢،٥٦٩١٢،٥٦٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٩٢٠-١٠٣،٠٠٠١٠٨،٩٢٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٩٢٠-٣١١٥،٥٦٩١٢١،٤٨٩مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٧٥٠٤،٧٥٠مكافاءات١

٥٤،٧٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٩٢٠-١٣١،٢٥٤،٣١٩١،٢٧٥،٢٣٩مجموع البند  رقم  

٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦،٦٥٠٦،٦٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦،٦٥٠٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٧،٩٨٠٢،٠٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٠٠٠٧،٩٨٠٢،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦،٦٥٠١٤،٦٣٠٢،٠٢٠مجموع البند  رقم  

١٢،١٧٥-٨١٠١،٦٧٤،٦٥٢١،٦٨٦،٨٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٦،٠٠٠٢٤،٤٨٨١،٥١٢تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٤،٤٨٨١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٥٣،٤٨٨١،٥١٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٣،٤٨٨١،٥١٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠،٦٦٣-٧١،٧٣٢،١٥٢١،٧٤٢،٨١٥مجموع الفصل رقم  

٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٧٧-٢،٠٠٠٢،٦٧٧قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٤٢٨٧٢كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٤٢٨٧٢لوازم مكتبية اخرى٩

٥٣٣-١٣،٠٠٠٣،٥٣٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٥٠-٢،٠٠٠٢،٨٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠٠-٥،٠٠٠٥،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠١٧،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٥٥٠-٢٢٤،٤٨٠٢٦،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٦٠٩٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٩٢٠١،٩٢٠

٧٣٢،٤٨٠٣٢،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٨٣-١١٥٩،٩٦٠٦٢،٠٤٣مجموع البند  رقم  

٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٧٠،٠٠٠٦٥،٢١٦٤،٧٨٤ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٧٠،٠٠٠٦٥،٢١٦٤،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٢٧٥-٣،٠٠٠٤،٢٧٥

١،٢٧٥-٢٣،٠٠٠٤،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٥٠-٢،٠٠٠٢،٨٥٠مطبوعات٢

١٤٠-١،٠٠٠١،١٤٠اعياد وتمثيل٣

٩٩٠-٤٣،٠٠٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٦،٠٠٠٧٣،٤٨١٢،٥١٩مجموع البند  رقم  

٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،١٤٥،١٩٩٢،١٤٥،١٩٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،١٤٥،١٩٩٢،١٤٥،١٩٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١اجور االجراء٢

٢١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٧٨-٨،٠٠٠٨،٩٧٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٤٠٠-٩٤،٠٠٠١١٤،٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١،٣٧٨-٣١٠٢،٠٠٠١٢٣،٣٧٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٧٠٠٥،٧٠٠مكافاءات١

٥٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٣٧٨-١٣٢،٣٨٤،٨٠٠٢،٤٠٦،١٧٨مجموع البند  رقم  

٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠-٣٣،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩٥-١،٠٠٠١،٩٩٥نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٥-٩١،٠٠٠١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٩٩٥-١٦٤،٠٠٠٧،٩٩٥مجموع البند  رقم  

٢٤،٩٣٧-٨١٠٢،٥٢٤،٧٦٠٢،٥٤٩،٦٩٧مجموع الوظيفة رقم  

٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٠،٤٩٦٨٠،٤٩٦تعويضات عائلية١

٣٨٠،٤٩٦٨٠،٤٩٦مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٥،٤٩٦٩٥،٤٩٦مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٥،٤٩٦٩٥،٤٩٦مجموع الوظيفة رقم 

٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٢٥-١،٠٠٠١،٤٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٥-٤١،٠٠٠١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٤٢٥-١٥١،٠٠٠١،٤٢٥مجموع البند  رقم  

٤٢٥-١٠٩١١،٠٠٠١،٤٢٥مجموع الوظيفة رقم 

٢٥،٣٦٢-٨٢،٦٢١،٢٥٦٢،٦٤٦،٦١٨مجموع الفصل رقم  

٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨،٩٩٢١٨،٩٩٢قرطاسية للمكاتب١

٣،١٩٢٣،١٩٢كتب ومراجع وصحف٢

٦،١١٣٦،١١٣لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٨،٢٩٧٢٨،٢٩٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٧،٤٢٤٤٧،٤٢٤لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٦،٤٢٤١١٦،٤٢٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠

٧١٥٣،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٩٧،٧٢١٢٩٧،٧٢١مجموع البند  رقم  

٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٦٨،٤١٥٨٦٨،٤١٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٦٨،٤١٥٨٦٨،٤١٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٧،١٠٠١٧،١٠٠

٢١٧،١٠٠١٧،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٩٩٠٣،٩٩٠بريد١

٣٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٢٨٠٢،٢٨٠اعالنات١

٢٣،٩٨٧٢٣،٩٨٧مطبوعات٢

١،٤٢٥١،٤٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٢٧،٦٩٢٢٧،٦٩٢مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٧٤،١٩٧٩٧٤،١٩٧مجموع البند  رقم  

٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،٠٣٥،٠٠٠٤،٩٦٨،٠٠٠٦٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،٠٣٥،٠٠٠٤،٩٦٨،٠٠٠٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٠٠٠-٦٢٠،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥،٠٠٠-٢٦٢٠،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٩٤٨٢٠،٩٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٠٠٠-٣٢٣،٠٠٠٣٤٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠،٠٠٠-٣٣٧٠،٩٤٨٣٩٠،٩٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠مكافاءات١

٥١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦،٠٣٩،٢٤٨٥،٩٩٧،٢٤٨٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٣،٢٥٠٣٣،٢٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٣،٢٥٠٣٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٩٩٥١،٩٩٥رسوم وضرائب مختلفة١

١٩،٩٥٠١٩،٩٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢١،٩٤٥٢١،٩٤٥مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٥،١٩٥٥٥،١٩٥مجموع البند  رقم  

٣٣٧٧،٣٦٦،٣٦١٧،٣٢٤،٣٦١٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٢٢٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٢٢٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٠٠٠-٤٣،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٠٠٠-٧٤٣،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٠٠-١٥٢٦٣،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧،٠٠٠-١٠٤١٢٦٣،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٧،٦٢٩،٣٦١٧،٥٩٤،٣٦١٣٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٨٠٠٣،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠١،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦-٣٥٠٣٥٦لوازم مكتبية اخرى٩

٦-١٥،٧٥٠٥،٧٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٧٠٠٥،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٩٠٠١،٨٨٠٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٠،٩٠٠٢٠،٨٨٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٧٠٠١٠،٦٨٨١٢محروقات سائلة١

٣١٠،٧٠٠١٠،٦٨٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١-٨٠٨١مبيدات١

١-٥٨٠٨١مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨-٨٠٠٨٠٨اسمدة١

١-٨٠٨١بذور ونصوب وشتول٣

٩-٦٨٨٠٨٨٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٠،٣١٠٨٠،٢٩٤١٦مجموع البند  رقم  

٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٣-٦،٤٠٠٦،٤١٣

١٣-٢٦،٤٠٠٦،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٠٩٥٥اعالنات١

٣،٤٠٠٣،٣٢٥٧٥مطبوعات٢

٨٨-٣،٠٠٠٣،٠٨٨اعياد وتمثيل٣

٨-٤٦،٥٠٠٦،٥٠٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩،٦٠٠٩،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١-١٢٢٣،٥٠٠٢٣،٥٢١مجموع البند  رقم  

٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٥٠٠-٣٩١،٠٠٠٤١٦،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٥٠٠-١٣٩١،٠٠٠٤١٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٩،٢٠٠١٩،١٥٢٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥،٥٠٠٢٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٥،٧٠٠٤٥،٦٥٢٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٠٠٠٦،٢٧٠٧٣٠مكافاءات١

٥٧،٠٠٠٦،٢٧٠٧٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٧٢٢-١٣٤٤٣،٧٠٠٤٦٨،٤٢٢مجموع البند  رقم  

٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٣٥٠٥،٣٤٤٦عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٥،٣٥٠٥،٣٤٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٣٥٠٥،٣٤٤٦مجموع البند  رقم  

٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٤٥٠١،٤٢٥٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٤٥٠١،٤٢٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٨-٢،٣٠٠٢،٣٢٨نفقات شتى متنوعة٩

٢٨-٩٢،٣٠٠٢،٣٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٣-١٦٥،٢٥٠٥،٢٥٣مجموع البند  رقم  

٢٤،٧٢٤-٨١٠٥٥٨،١١٠٥٨٢،٨٣٤مجموع الوظيفة رقم  

٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤،٧٢٤-١٠٥٧٤،١١٠٥٩٨،٨٣٤مجموع الفصل رقم  

٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠٧،٦٠٠١،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٤٠٠-٤٢٤١،٨٢٤كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٠٦١،٧٠٦لوازم مكتبية اخرى٩

١١١،١٣٠١١،١٣٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٩،٣٢٠١٩،٣٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٢،٠٠٠١١،٤٠٠٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣١،٣٢٠٣٠،٧٢٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠٠-٣،٠٠٠٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٩٤٠٢،٩٤٠

٧٥٨،٩٤٠٥٤،١٤٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠١،٣٩٠٩٥،٩٩٠٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥،٣٠٠-٣٨٠،٠٠٠٣٨٥،٣٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥،٣٠٠-١٣٨٠،٠٠٠٣٨٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠-٢،٣٦٠٣،٣٦٠بريد١

١،٠٠٠-٣٢،٣٦٠٣،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٨٠-١،٥٠٠٢،٢٨٠اعالنات١

١٢،٠٠٠١١،٤٠٠٦٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨٠-٤١٦،٥٠٠١٦،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٨٠-١٢٤١١،٨٦٠٤١٧،٣٤٠مجموع البند  رقم  

٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠-١٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤،١٠٠٣٤،١٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٤٠٨-٤٥٠،٠٠٠٤٦٠،٤٠٨اجور االجراء٢

١٠،٤٠٨-٢٤٨٤،١٠٠٤٩٤،٥٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٩٤٨٢٠،٩٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩٠،٠٠٠١٧٥،٩٨٠١٤،٠٢٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٣٤،٩٤٨٢٢٠،٩٢٨١٤،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٥٠٠٩،٥٠٠مكافاءات١

٥٩،٥٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٣٨٨-١٣٢،٧٢٨،٥٤٨٢،٧٤٩،٩٣٦مجموع البند  رقم  

٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤،٠٠٠٩،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٩،٠٠٠٣٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦،٤٦٨-٣٣٧٣،٢٨٠،٧٩٨٣،٢٩٧،٢٦٦مجموع الوظيفة رقم  

٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٢،٠٠٠٥٨،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٢،٠٠٠٥٨،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦،٠٠٠-٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٦،٠٠٠-٧٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٥٨٤،٠٠٠٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-١٠٤١٨٤،٠٠٠٨٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨،٤٦٨-١١٣،٣٦٤،٧٩٨٣،٣٨٣،٢٦٦مجموع الفصل رقم  

٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٢٠٠٣،٠٤٠١٦٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠١،٧١٠٢٩٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٠٠١،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٨٠٠٦،٣٥٠٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٢٨٠٢،٢٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٢٨٠٢،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٧٠٥٧٠محروقات سائلة١

٣٥٧٠٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٨٠٠٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٨٠٠٨،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧١٤،٦٠٠١٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤،٢٥٠٢٣،٨٠٠٤٥٠مجموع البند  رقم  

٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٠،٨٠٠٤٠،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٠،٨٠٠٤٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠١،٧١٠٢٩٠

٢٢،٠٠٠١،٧١٠٢٩٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٧٠٥٧٠بريد١

٣٥٧٠٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٥٠-١،٠٧٠١،٥٢٠اعالنات١

٢،٩٦٤٢،٩٦٤مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٦٠٧٦٠عالقات عامة اخرى٩

٤٥٠-٤٦،٧٩٤٧،٢٤٤مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٠-١٢٥٢،٥٦٤٥٢،٧٢٤مجموع البند  رقم  

٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٧٠،٠٠٠٧٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٧٠،٠٠٠٧٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٣٧٦٥،٣٧٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٠٠٠-٧٨،٠٠٠٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٨٠٠-٣٨٤،٣٧٦٨٧،١٧٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٠٤٠٣،٠٤٠مكافاءات١

٥٣،٠٤٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩١٤،٤١٦٩١٢،٢١٦٢،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠٤،٧٥٠٢٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٤،٧٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠١،٥٩٦٤٠٤نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٠٠٠١،٥٩٦٤٠٤مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٦،٣٤٦٦٥٤مجموع البند  رقم  

٨١٠٩٩٨،٢٣٠٩٩٥،٠٨٦٣،١٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٢٠٠-٦٣،٨٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١،٢٠٠-٧٦٣،٨٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٠٠-١٥٦٦،٨٠٠٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٢٠٠-١٠٤١٦٦،٨٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١،٠٦٥،٠٣٠١،٠٦٣،٠٨٦١،٩٤٤مجموع الفصل رقم  

٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٢٠٦٣،٢٠٦كتب ومراجع وصحف٢

١٤٣١٤٣لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٣٤٩٣،٣٤٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٣٧٥٢،٣٧٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٠٠٠٢٢،٨٠٠١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٦،٣٧٥٢٥،١٧٥١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٧،١٢٥٨٧٥محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٧،١٢٥٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٠٠٠٨،٠٠٠

٧٢٨،٧٠٠٢٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٧،٤٢٤٦٤،٣٤٩٣،٠٧٥مجموع البند  رقم  

٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠٧،٨٣٨١٦٢

٢٨،٠٠٠٧،٨٣٨١٦٢مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٥٠٩٥٠اعالنات١

١،٩٠٠١،٩٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٠٠١،٩٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩،٧٥٠٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٢٥-١،٣٠٠١،٤٢٥تامين١

١٢٥-٥١،٣٠٠١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٥٧٣٥٧استئجار سيارات واليات١

٦٣٥٧٣٥٧مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠-٢،٠٠٠٣،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١،٨٠٠-٩٢،٠٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٦٣-١٢٥٣،٤٠٧٥٥،١٧٠مجموع البند  رقم  

٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٨،٠٠٠٦٦،٥٠٠١،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٠٠٠٥١،٠٠٠١،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٢٠،٠٠٠١١٧،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٤،٢٣٥١٣٤،٢٣٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٦٨،٢٣٥١٦٨،٢٣٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٣،٧٥٠٢٣،٧٥٠مكافاءات١

٥٢٣،٧٥٠٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٠١،٩٨٥٧٨٩،٤٨٥١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠دراسات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٤،٠٠٠١٣،٣٠٠٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤،٠٠٠١٣،٣٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٨،٠٠٠١٦،٣٠٠١،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٩٤٠،٨١٦٩٢٥،٣٠٤١٥،٥١٢مجموع الوظيفة رقم  

٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٩٥٠،٨١٦٩٣٥،٣٠٤١٥،٥١٢مجموع الفصل رقم  

٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،٤٢٦١٠،٤٢٦قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٩٧١،١٩٧لوازم مكتبية اخرى٩

١٢١،٧٠٣٢١،٧٠٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣،٧٥٠٢٣،٧٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤١٥٥،٤١٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩،١٦٥٢٩،١٦٥مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٤٥٤١،٤٥٤مبيدات١

٥١،٤٥٤١،٤٥٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٤،٠٠٠٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧٨٣،٠٠٠٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣٥،٣٢٢١٣٥،٣٢٢مجموع البند  رقم  

٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠،٠٠٠-٦٥٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠-١٦٥٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١١،٤٠٠١١،٤٠٠

٢١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٩٩٠٣،٩٩٠بريد١

٣٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٦٠٠٧،٦٠٠اعالنات١

١٥،٢٠٠١٥،٢٠٠مطبوعات٢

٣،٠٤٠٣،٠٤٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٥،٨٤٠٢٥،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،١٣٨٢،١٣٨استئجار سيارات واليات١

٦٢،١٣٨٢،١٣٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٩٠٠١،٩٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠٢٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧١،٩٠٠٤٤،٩٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣،٠٠٠-١٢٧٦٥،٢٦٨٧٨٨،٢٦٨مجموع البند  رقم  

٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٦٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٦٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٥٠٠٢١٥،٠٠٠٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢١٥،٥٠٠٢١٥،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨٨،٥٢٨١٨٨،٥٢٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥،٠٠٠-١٨١،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٥،٠٠٠-٣٣٦٩،٥٢٨٣٩٤،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠مكافاءات١

٥٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٣١٣،٥٢٨٣،٣٠٨،٠٢٨٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٩٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٤٢٠٣،٤٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٤٢٠٣،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٦٦٠٢،٦٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٦٦٠٢،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠١،٠٨٠١٠١،٠٨٠مجموع البند  رقم  

١٧،٥٠٠-١٢٢٤،٣١٥،١٩٨٤،٣٣٢،٦٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١،٠٠٠-٧٨،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٣٨،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٣٨،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨،٥٠٠-١٤٤،٣٥٣،١٩٨٤،٣٧١،٦٩٨مجموع الفصل رقم  

٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،٠٠٠٥،٦٩٩٣٠١قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،١٤٠٣٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٢٢٨٢٧٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٠٠٠٧،٠٦٧٩٣٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٤٠٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٤٠٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٣٠٠٢،٤٠٠٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣،٣٠٠٢،٤٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٥،٩٤٠٢٣،٤٦٧٢،٤٧٣مجموع البند  رقم  

٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٠٠٠١١،٤٠٠٦٠٠

٢١٢،٠٠٠١١،٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٥٠-٢،٠٠٠٢،٨٥٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٥٠-٤٦،٠٠٠٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٢٠٠١،٥٢٠١،٦٨٠تامين١

٥٣،٢٠٠١،٥٢٠١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١،٢٠٠١٩،٧٧٠١،٤٣٠مجموع البند  رقم  

٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦،٠٠٠٥،٣٢٠٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٠٠٠٥،٣٢٠٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٠٠٠٥،٣٢٠٦٨٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠٥٣،١٤٠٤٨،٥٥٧٤،٥٨٣مجموع الوظيفة رقم  

٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٥٠٠١،٢٨٣٢١٧تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٥٠٠١،٢٨٣٢١٧مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٥٠٠١،٢٨٣٢١٧مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٥٠٠١،٢٨٣٢١٧مجموع الوظيفة رقم 

١٥٥٤،٦٤٠٤٩،٨٤٠٤،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦،٢٨٠١٦،٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥٧،٢٨٠١٥٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥١٦،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠مالبس١

٢٦٣،٠٠٠-٩٠٥،٠٠٠١،١٦٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٤٧،٠٠٠-٢١،٥٨٣،٠٠٠١،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٩٠،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٥،٦٨٠،٠٠٠٥،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٧٨٠،٠٠٠٢،٧٣٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ادوية١

٦٣،٠٠٠٤٧،٠٠٠١٦،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٢،٨٤٣،٠٠٠٢،٧٧٧،٠٠٠٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مبيدات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٦٥،٠٠٠٤٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

١،٥٢٥،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٧٢،٠٧٥،٠٠٠٢،٠٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٦،٠٠٠-١١١٢،٣٧٨،٢٨٠١٢،٤٣٤،٢٨٠مجموع البند  رقم  

١٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٣٠٧،٠٠٠١،٣٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٩،٥٨٣،٠٠٠٦٧،٥٩٥،٠٠٠١،٩٨٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٩،٥٨٣،٠٠٠٦٧،٥٩٥،٠٠٠١،٩٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٧،٠٠٠-٥٠٣،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٢،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٦٥،٠٠٠-٢٧٨٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٣٦٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠٣،٧٨٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤،١٦٩،٠٠٠٤،١٥٩،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٤،٥٨٧،٠٠٠٧٢،٦٥٤،٠٠٠١،٩٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠نفقات سرية١

٢٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٣٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٢٠٨،٠٠٠٤،٢٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٩٢،٤٨٠،٢٨٠٩٠،٦٠٣،٢٨٠١،٨٧٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٧٣١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالموقوفين )

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٩٥٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٢٠٠،٠٠٠٥،٨٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٢٥٢،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٧،٤٥٢،٠٠٠٧،١٠٠،٠٠٠٣٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٤٥٢،٠٠٠٧،١٠٠،٠٠٠٣٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٧،٤٥٢،٠٠٠٧،١٠٠،٠٠٠٣٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٣١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٥٦٠،٠٠٠١،٤٥٧،٠٠٠١٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٥٦٠،٠٠٠١،٤٥٧،٠٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٣٤٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٩٣٥،٠٠٠١،٨٣٢،٠٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٩٣٥،٠٠٠١،٨٣٢،٠٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٣٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٨٠٨،٦٠٠-٥،٥٤٥،٤٠٠٦،٣٥٤،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٧٥٨،٦٠٠-٤٨،٣٦٥،٤٠٠٩،١٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٨،٦٠٠-١٥٨،٣٦٥،٤٠٠٩،١٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٨،٦٠٠-١٠٩١٨،٣٦٥،٤٠٠٩،١٢٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦١١١،٩٦٢،٦٨٠١١٠،٣٨٩،٢٨٠١،٥٧٣،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٧٩٣٣،٧٩٣قرطاسية للمكاتب١

١،٨٥٠١،٨٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٧١٠١،٧١٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٣٥٣٧،٣٥٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٨٥٠٢،٨٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٥٧٧٥٧لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٦٠٧٦،٦٠٧مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٥٦٠٤،٥٦٠محروقات سائلة١

٣٤،٥٦٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠-٣،٦٠٠٥،٦٠٠

٧٣١،٦٠٠٣١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٠،١٢٠٥٠،١٢٠مجموع البند  رقم  

١١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٠٠٠-١٢٠٠،٠٠٠٢١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧،١٢٥٧،١٢٥

٢٧،١٢٥٧،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٥٦٣٥٦بريد١

٣٣٥٦٣٥٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٧٥٤٧٥اعالنات١

٦،٦٥٠٦،٦٥٠مطبوعات٢

١،٩٠٠١،٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩،٠٢٥٩،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٥٢٠١،٥٢٠تامين١

٥١،٥٢٠١،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠-١٢٢٢١،٠٢٦٢٣٦،٠٢٦مجموع البند  رقم  

١١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٥٩٥،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠٤٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٥٩٥،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٥،٥٧٥٥٥،٥٧٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٥٥،٥٧٥١٥٥،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مكافاءات١

٥١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٧٦٩،٥٧٥١،٧٢٦،٥٧٥٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٨٥٠٢،٨٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٨٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٥٦٣٥٦وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٥٦٣٥٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٩٢٩١،٩٢٩رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٣٢٠٥،٣٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٢٤٩٧،٢٤٩مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٤٥٥١٠،٤٥٥مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٠٥١،١٧٦٢،٠٢٣،١٧٦٢٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٤٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣٤٥،٠٠٠٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٥٤٥،٠٠٠٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-١٠٤١٤٥،٠٠٠٤٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٢،٠٩٦،١٧٦٢،٠٧٠،١٧٦٢٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠١١،٠٠٠٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢١،٥٠٠١٥،٥٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٢١٠١،٧٠٠٥١٠مبيدات١

٥٢،٢١٠١،٧٠٠٥١٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨٤،٠٠٠١٨٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩،٧٨٤-١٠٠،٠٠٠١٠٩،٧٨٤

٩،٧٨٤-٧٣٥٦،٠٠٠٣٦٥،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢٧٤-١١٣٩٠،٢١٠٣٩٣،٤٨٤مجموع البند  رقم  

١١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٤٦،٠٠٠١،٠٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٠٧١،٠٠٠١،٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٠٠٠١٥،٥٠٠٥٠٠

٢١٦،٠٠٠١٥،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠٠-٢،٥٠٠٢،٨٠٠تامين١

٣٠٠-٥٢،٥٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥،٠٠٠٤،٨٨٣١١٧استئجار سيارات واليات١

٦٥،٠٠٠٤،٨٨٣١١٧مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨،٠٠٠٧،٤٤٠٥٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٣،٠٠٠٣٢،٤٤٠٢٠،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٩٨،٥٠٠١،١٦٢،٦٢٣٣٥،٨٧٧مجموع البند  رقم  

١١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٩٦،٠٠٠١٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠٠،٠٠٠-١،٣٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٠٠،٠٠٠-٢١،٥٦٠،٠٠٠١،٧٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠١٨١،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٩٢،٠٠٠٢١١،٠٠٠١٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠٦٧،٥٠٠١،٩٨٣،٠٠٠٨٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٣،٧١١،٢١٠٣،٥٩٤،١٠٧١١٧،١٠٣مجموع الوظيفة رقم  

١١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
٥١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

ادارة، استثمار، معالجة وتلف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣١،٤١٧،٨٤٦٣١،٤١٧،٨٤٦مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ 
لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة

٢٧،٤٩٩،٨٤٦

٣،٩١٨،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

١٣١،٤١٧،٨٤٦٣١،٤١٧،٨٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣١،٤١٧،٨٤٦٣١،٤١٧،٨٤٦مجموع البند  رقم  

٥١١٣١،٤١٧،٨٤٦٣١،٤١٧،٨٤٦مجموع الوظيفة رقم  

١١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٦،٠٠٠-١٢٦،٠٠٠مرض وأمومة١

٥٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٩،٠٠٠-١٠٩،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٢٨٥،٠٠٠-٧٣٥،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨٥،٠٠٠-١٥٣٥،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٥،٠٠٠-١٠٤١٣٥،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٧،٨٩٧-١٨٣٥،١٦٤،٠٥٦٣٥،٣٣١،٩٥٣مجموع الفصل رقم  

١٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٩
١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١،٠٠٠٥،٥٠٠٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٩
١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٧٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٨،٠٠٠٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٩
١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٨،٠٠٠١٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٩
١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٧٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠دراسات١

٥٧٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢٢٩٨،٥٠٠١٠٠،٠٠٠١٩٨،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩٢٩٨،٥٠٠١٠٠،٠٠٠١٩٨،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٠
١١٣

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٠٠٢٥٠٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣،٥٠٠٢٥٠٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١،٥٠٠٩،٢٥٠١٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٠
١١٣

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧،٠٠٠٧،٠٠٠

٢٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦١،٥٠٠٣٠،٧٥٠٣٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٠
١١٣

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٨،٠٠٠١٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٠
١١٣

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٥٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠٣٠٠٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠٣٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٣،٣٠٠٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٢٢٩،٥٠٠٦١،٣٠٠١٦٨،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٢٢٩،٥٠٠٦١،٣٠٠١٦٨،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢١
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥٠٢٢٥٢٢٥قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠٦٠٠٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٦٥٠٨٢٥٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٥٠٢٢٥٢٢٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٥٠٢٢٥٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠

٧١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١،٦٠٠٥،٨٠٠٥،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢١
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢٥٢٢٥

٢٢٢٥٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٢٥٢٢٥بريد١

٣٢٢٥٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٤،٥٠٠٥،٥٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٣٨،٠٠٠١٦،٥٠٠٢١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٦٤،٠٠٠٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٦٤،٠٠٠٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠٢،٤٥٠٩٨،٧٢٥١٠٣،٧٢٥مجموع البند  رقم  

١٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢١
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٨،٠٠٠١٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢١
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠دراسات١

٥٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٤٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٥٩٣،٥٥٠٢٤٢،٥٢٥٣٥١،٠٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥٩٣،٥٥٠٢٤٢،٥٢٥٣٥١،٠٢٥مجموع الفصل رقم  

١٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٢
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧،٠٠٠١،١٢٥٥،٨٧٥قرطاسية للمكاتب١

٣،٧٥٠١،١٢٥٢،٦٢٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٥٠١،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢،٠٠٠٣،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٥٠٠٧،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠

٣،٠٠٠-٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠،٥٠٠٦،٥٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٢
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

خدمات استھالكية ١٢

بريد٣
٧،٢٠٠١،٥٠٠٥،٧٠٠بريد١

٣٧،٢٠٠١،٥٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٠٠٠-٨،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٧٥٠٣،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٤٤،٧٥٠٣٥،٢٥٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩،٠٠٠٢،٢٥٠٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٩،٠٠٠٢،٢٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨٥،٠٠٠٩٦،٠٠٠٨٩،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٥٠٠-١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٨٥،٠٠٠٩٧،٥٠٠٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤٥،٩٥٠١٣٦،٥٠٠١٠٩،٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٢
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٨،٠٠٠١٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٢
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٤٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٣٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٧٥،٠٠٠٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠دراسات١

٥٧٥،٠٠٠٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١٦١٠،٩٥٠٢٦٦،٠٠٠٣٤٤،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٦١٠،٩٥٠٢٦٦،٠٠٠٣٤٤،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠

٢٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥،٠٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تامين١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠٢٠،٠٠٠٥٠٩،٥٠٠٥١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٨،٠٠٠١٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٤،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢١،١٩٣،٥٠٠٥٤٤،٥٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣١،١٩٣،٥٠٠٥٤٤،٥٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٤
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٤
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٥،٠٠٠٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٦٤،٠٠٠٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٢٤،٠٠٠٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٤
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٤
٤١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٢٩٨،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١،٢٩٨،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

١١،٢٩٨،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٢٩٨،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١١،٥٧١،٥٠٠٧١٦،٠٠٠٨٥٥،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤١،٥٧١،٥٠٠٧١٦،٠٠٠٨٥٥،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٥
١١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٠٠٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٥
١١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١١،٠٠٠١١،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٥
١١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢٥
١١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠دراسات١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١١٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٠
١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المھجرين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٢٢،٠٠٠-٤،٦٣٩،٠٠٠٤،٨٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٥،٠٨٠-٦٣٣،٠٠٠٧٤٨،٠٨٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٣٧،٠٨٠-١٥،٢٧٢،٠٠٠٥،٦٠٩،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٧،٠٨٠-١٤٥،٢٧٢،٠٠٠٥،٦٠٩،٠٨٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧،٠٨٠-١٠٧٢٥،٢٧٢،٠٠٠٥،٦٠٩،٠٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٧،٠٨٠-٢٠٠٥،٢٧٢،٠٠٠٥،٦٠٩،٠٨٠مجموع الفصل رقم  

١٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠١
١٠٧١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٨٨٧،٢٢٨-٩،٩٥٣،١٣٠١٢،٨٤٠،٣٥٨مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٣٤٦،٨٧٠٢،٣٤٦،٨٧٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٥٤٠،٣٥٨-١١٢،٣٠٠،٠٠٠١٢،٨٤٠،٣٥٨مجموع الفقرة  رقم  

٥٤٠،٣٥٨-١٤١٢،٣٠٠،٠٠٠١٢،٨٤٠،٣٥٨مجموع البند  رقم  

٥٤٠،٣٥٨-١٠٧١١٢،٣٠٠،٠٠٠١٢،٨٤٠،٣٥٨مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٠،٣٥٨-٢٠١١٢،٣٠٠،٠٠٠١٢،٨٤٠،٣٥٨مجموع الفصل رقم  

١٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٢
٤٧٥١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء

ادارة وتنمية المشاريع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠-٢٦،٠٠٠،٠٠٠٢٦،٢٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠،١٥٠،٠٠٠١٠،١٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار مصاريف االحكام القضائية٨ـ  منھا  
المحلية

٢٠٠،٠٠٠-١٣٦،١٥٠،٠٠٠٣٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-١٤٣٦،١٥٠،٠٠٠٣٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-٤٧٥١٣٦،١٥٠،٠٠٠٣٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٠،٠٠٠-٢٠٢٣٦،١٥٠،٠٠٠٣٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٣
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٩٦٢،٦٣٠١،٩٦٢،٦٣٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٤٦٢،٦٣٠٢،٤٦٢،٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٤٦٢،٦٣٠٢،٤٦٢،٦٣٠مجموع البند  رقم  

١٢١٢،٤٦٢،٦٣٠٢،٤٦٢،٦٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٣٢،٤٦٢،٦٣٠٢،٤٦٢،٦٣٠مجموع الفصل رقم  

١٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٤
١٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء

بحوث اساسية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤،٨٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،٤٤٦،٠٠٠٤،٤٤٦،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩،٢٤٦،٠٠٠٩،٢٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٢٤٦،٠٠٠٩،٢٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٩،٢٤٦،٠٠٠٩،٢٤٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٤٩،٢٤٦،٠٠٠٩،٢٤٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٥
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،١٢٤،٥٠٠٢،١٢٤،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٢٩،١٩٤٧٢٩،١٩٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٨٥٣،٦٩٤٢،٨٥٣،٦٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٨٥٣،٦٩٤٢،٨٥٣،٦٩٤مجموع البند  رقم  

١٢١٢،٨٥٣،٦٩٤٢،٨٥٣،٦٩٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥٢،٨٥٣،٦٩٤٢،٨٥٣،٦٩٤مجموع الفصل رقم  

١٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٧
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١٨،٤٩٠-٨٨١،٥١٠١،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤،١٠٥،٥٧٠٣،٩٨٧،٠٨٠١١٨،٤٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٤،٩٨٧،٠٨٠٤،٩٨٧،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤،٩٨٧،٠٨٠٤،٩٨٧،٠٨٠مجموع البند  رقم  

١٢١٤،٩٨٧،٠٨٠٤،٩٨٧،٠٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧٤،٩٨٧،٠٨٠٤،٩٨٧،٠٨٠مجموع الفصل رقم  

١٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٨
١٤٤

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء

المحفوظات الوطنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٩٤،٠٠٠-١،١٥٦،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٠٠،٠٠٠٨٧٤،٨٠٠٢٥،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٦٨،٨٠٠-١٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٢٢٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٨٠٠-١٤٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٢٢٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٨،٨٠٠-١٤٤٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٢٢٤،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٨،٨٠٠-٢٠٨٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٢٢٤،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٨٦٠،٠٠٠٢،٨٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٢٥٨،٤٠٠٣،٧٥٨،٤٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 من٩١ مليار تنفيذا" لنص المادة١٫٥ـ منھا  
٢٠١٩قانون موازنة العام 

١٨،١١٨،٤٠٠٦،٦١٨،٤٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨،١١٨،٤٠٠٦،٦١٨،٤٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٨،١١٨،٤٠٠٦،٦١٨،٤٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩٨،١١٨،٤٠٠٦،٦١٨،٤٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٠
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٥٦،٠٠٠١،٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٥٦،٠٠٠١،٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٥٦،٠٠٠١،٠٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠١،٠٥٦،٠٠٠١،٠٥٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٤٥،٠٠٠-٩٨٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٢
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية 

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي١

الدولة
٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠

٦٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٣
١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المعھد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٤٢١،٠٠٠١،٣٣٠،٢٠٠٩٠،٨٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

ل.ل رواتب طالب١٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠ـ  منھا  
المعھد

٣٨٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠٣١٦،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٨٠٩،٠٠٠١،٤٠٢،٢٠٠٤٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨٠٩،٠٠٠١،٤٠٢،٢٠٠٤٠٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤١١،٨٠٩،٠٠٠١،٤٠٢،٢٠٠٤٠٦،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٣١،٨٠٩،٠٠٠١،٤٠٢،٢٠٠٤٠٦،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٨
٣٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢٢٩،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٧٢٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢٩،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩،٠٠٠-١٤١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٩،٠٠٠-٣٢١١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩،٠٠٠-٢٣٨١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨٧٨،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٨٧٨،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٧٨،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٨٧٨،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩٨٧٨،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٤٥،١٨٨،٢٢٥٦٤٣،١٠١،٩٠٢٢،٠٨٦،٣٢٣مجموع الباب  رقم  

١٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٦٤٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

١١٦،٣٦٤١٦،٣٦٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مالبس١

٧،٦٨٠٧،٦٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢١٢،٤٨٠١٢،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٩٢٠١،٩٢٠محروقات سائلة١

٣١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١١،٢٠٠١١،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٢٠٠٧،٢٠٠

٧٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٨،٧٦٤٦٨،٧٦٤مجموع البند  رقم  

١٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠٨،٠٠٠

٢٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٢٠٠١،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تامين١

٥٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٣،٧٠٠٦٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٥٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٨٥،٦٠٠١،٥٨٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٤٣،٥٠٠٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٣،٥٠٠٦٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٤١،٧٩٦،٥٦٤١،٧٩٦،٥٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١١،٧٩٦،٥٦٤١،٧٩٦،٥٦٤مجموع الفصل رقم  

٤١،٧٩٦،٥٦٤١،٧٩٦،٥٦٤مجموع الباب  رقم  

١٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٩،٦٨٠١٩،٦٨٠محروقات سائلة١

٣١٩،٦٨٠١٩،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٦٣٢١،٦٣٢مبيدات١

٥١،٦٣٢١،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٦٠٩٦٠اسمدة١

١،٦٣٢١،٦٣٢بذور ونصوب وشتول٣

٦٢،٥٩٢٢،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٧٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٤٨،٩٠٤٥٤٨،٩٠٤مجموع البند  رقم  

١٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠

٢٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بريد١

٣٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٠٠٠٨٦،٠٠٠مطبوعات٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٢٢،٠٠٠١٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠١٨،٠٠٠١٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٨١،٢٠٠٢٨١،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣١١،٢٠٠٢٩٩،٢٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٥٨،٢٠٠٥٤٦،٢٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢١٠،٠٠٠-٦،٦٠٠،٠٠٠٦،٨١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢١٠،٠٠٠-١٦،٧٠٣،٥٠٠٦،٩١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٢٥٠،٠٠٠٣،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٤،٥٠٠١٣٤،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣،٤٢٠،٥٠٠٣،٤٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٣،٥٠٠٧٣،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٨٧٥-٣٦٠،٠٠٠٣٦١،٨٧٥تعويض نقل مؤقت٣

٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٨٧٥-٣٨٠٨،٥٠٠٨١٠،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١١،٨٧٥-١٣١٠،٩٧٧،٥٠٠١١،١٨٩،٣٧٥مجموع البند  رقم  

١٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٠،١٥٠٣٠،١٥٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠،١٥٠٣٠،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠،١٥٠٣٠،١٥٠مجموع البند  رقم  

١٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٠٠٠-٤١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠دراسات١

٥،٠٠٠-٥٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠-٣،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩١٧،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٦٥٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١١،٨٧٥-٣٣٠١٢،١٦٤،٧٥٤١٢،٣٧٦،٦٢٩مجموع الوظيفة رقم  

١٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٧

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

المحاكم الدينية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

٢٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠-٣٧٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٥١٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٠٤١١٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مساھمة للمؤسسات التي تعنى بالقاصرين
والقاصرات المنحرفين

٢٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٣

القضاة
١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٩٩٠،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠

٦١١،٧٩٠،٠٠٠١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٧٩٠،٠٠٠١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٢،٣٥٠،٠٠٠١٢،٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٦،٨٧٥-١٢٧،٧٣٩،٧٥٤٢٧،٩٧٦،٦٢٩مجموع الفصل رقم  

١٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠-٣،٠٠٠٦،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٠٠٠-١١٠٣،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١،٠٠٠٥١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٠٠٠-٢١٢٦،٠٠٠١٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠-١،٠٤٠٢،٠٤٠مبيدات١

١،٠٠٠-٥١،٠٤٠٢،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٢٠٠١،٢٠٠اسمدة١

١،٠٠٠-١،٠٤٠٢،٠٤٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٠٠٠-٦٢،٢٤٠٣،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٧١،٩٢٠،٠٠٠١،٩٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-١١٢،١٥٢،٢٨٠٢،١٨٢،٢٨٠مجموع البند  رقم  

١٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٤،٠٠٠-٦٢٠،٠٠٠٦٤٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٤،٠٠٠-١٦٢٠،٠٠٠٦٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠-٢١٥٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨٤٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠بريد١

٣٨٤٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اعالنات١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٩٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،١٨٧،٥٠٠١،١٨٧،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٩٠٧،٥٠٠١،٩٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٧٠٧،٥٠٠٣،٦٦١،٥٠٠٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٨،٦٣٤،٠٠٠٦٧،٨٨٤،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٨،٦٣٤،٠٠٠٦٧،٨٨٤،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥١٠،٦٤٠٥١٠،٦٤٠اجور االجراء٢

٢٥١٠،٦٤٠٥١٠،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٥،٧٥٠٨٥،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،١٨٥،٧٥٠٣،٠٨٥،٧٥٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢،٣٧٥،٣٩٠٧١،٥٢٥،٣٩٠٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٨٠٠٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٨٠٠٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٧٨،٢٤٥،٩٧٠٧٧،٣٧٩،٩٧٠٨٦٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠،٠٠٠-١،١٥٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠،٠٠٠-٣١،١٥٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٥١،١٥٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٠٤١١،١٥٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٩،٣٩٥،٩٧٠٧٨،٥٧٩،٩٧٠٨١٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩،٠٠٠١٨،٩٤٤٥٦قرطاسية للمكاتب١

٢٨،٨٠٠٢٨،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٦٠٩٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٨،٧٦٠٤٨،٧٠٤٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٨٠٠-٢٠،٠٠٠٢٣،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٦،٢٤٠٢٦،٢٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٨٠٠-٢٤٦،٢٤٠٥٠،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠،٨٠٠-٨٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠-١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠

٢٧٠،٨٠٠-٧٢٧٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٤،٥٤٤-١١٩٥،٠٠٠٣٦٩،٥٤٤مجموع البند  رقم  

١٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٨٠،٠٠٠-١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠

٢١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٣،٠٠٠٩،٠٠٠٤،٠٠٠بريد١

٣١٣،٠٠٠٩،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٠،٦٠٠٢٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٨٠٠٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٤،٨٠٠١٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٦،٠٠٠-١٢١٥٤،٦٠٠٢٣٠،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،٥٤٦،١٢٨٥،٥٤٦،١٢٨رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،٥٤٦،١٢٨٥،٥٤٦،١٢٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٥،٦٠٠٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٠٠٠-١٠٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠-٣١٨٠،٦٠٠١٨٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٣٥،٧٤٦،٧٢٨٥،٧٥١،٧٢٨مجموع البند  رقم  

١٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

ـ  لزوم مؤتمر لمناقشة شؤون قضائية تتعلق 
بمجلس شورى الدولة

٤٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧،٨٤٠٧،٨٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٨٤٠٧،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٥،٣٤٠٤٥،٣٤٠مجموع البند  رقم  

٣٥٥،٥٤٤-٣٣٢٦،٠٤٤،٦٦٨٦،٤٠٠،٢١٢مجموع الوظيفة رقم  

١٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠-٣٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٥،٥٤٤-٣٦،٠٨٤،٦٦٨٦،٤٥٠،٢١٢مجموع الفصل رقم  

١٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١،٠٠٠١٣،٠٢٠٧،٩٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣٩،٧٥٠٣١،٧٧٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٢٥٠٢،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٥،٠٠٠٣٧،٠٢٠٧،٩٨٠مجموع البند  رقم  

١٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٥٠٠١٠،٠٠٠٢،٥٠٠

٢١٢،٥٠٠١٠،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠بريد١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠-٣،٠٠٠٤،٠٠٠اعالنات١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٠-٤٤٠،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١١٢،٠٠٠١١٠،٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٣،٨٠٠٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٠،٠٠٠-٤٢٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠دراسات١

٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩،٠٠٠٩٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 
التمييزي

٩٩٩،٠٠٠٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٦١٤٤،٠٠٠١٧٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٥٢٠-٣٣٥٣٧٤،٨٠٠٣٩٥،٣٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠،٥٢٠-٤٣٧٤،٨٠٠٣٩٥،٣٢٠مجموع الفصل رقم  

٥١١٣،٥٩٥،١٩٢١١٣،٤٠٢،١٣١١٩٣،٠٦١مجموع الباب  رقم  

١٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٧٥٠٣،٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٤،٧٥٠٧٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٥٠٠٤،٥٠٠مالبس١

٣٤،٤٠٠٣٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٣٨،٩٠٠٣٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٢٥٠٤،٢٥٠مبيدات١

٥٤،٢٥٠٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٥٠٨٥٠اسمدة١

٢،٥٥٠٢،٥٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٣،٤٠٠٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠

٧٤٨٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٣٦،٣٠٠٦٣٦،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٥٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤،٢٠٠،٠٠٠١٤،٢٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١١٥،١٥٠،٠٠٠١٥،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٣٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بريد١

٣٣٣٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٩٠،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تامين١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧،٥٠٠٧،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٦٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦،٨٢٢،٥٠٠١٦،٧٩٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٤٦،٣٤٠-٢،٥٧٧،٣٦٠٢،٧٢٣،٧٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٦،٣٤٠-١٢،٦٨٠،٨٦٠٢،٨٢٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٢٢٤-١،٤٤١،٢٢٤١،٤٦٦،٤٤٨رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٥،٢٢٤-٢١،٤٧٧،٢٢٤١،٥٠٢،٤٤٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٧،٢٠٠٥٢٧،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٧،٥٢٠٨٣،٢٨٠٢٤،٢٤٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٨٤،٧٢٠٩٦٠،٤٨٠٢٤،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مكافاءات١

٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٣٢٤-١٣٥،٢٤٢،٨٠٤٥،٣٩٠،١٢٨مجموع البند  رقم  

١٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

منتدى السفراء اللبنانيين

٢٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨،٠٢٠،٠٠٠٨،٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢،٥١٥،٠٠٠٢،٥١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٠،٠٠٠-٩١٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠-١٦٧،٦١٥،٠٠٠٧،٦٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٧،٣٢٤-١٣٠٣٨،٣٣٦،٦٠٤٣٨،٤٩٣،٩٢٨مجموع الوظيفة رقم  

١٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٩٠٨-٥١،٦٦٠٥٣،٥٦٨تعويضات عائلية١

١،٩٠٨-٣٥١،٦٦٠٥٣،٥٦٨مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٩٢٤-٣٢،٠٧٦٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٩٢٤-٧٣٢،٠٧٦٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٨٣٢-١٥٨٣،٧٣٦٨٨،٥٦٨مجموع البند  رقم  

٤،٨٣٢-١٠٤١٨٣،٧٣٦٨٨،٥٦٨مجموع الوظيفة رقم 

١٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٤،١٢٠٢٤،١٢٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٤،١٢٠٢٤،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،١٢٠٢٤،١٢٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٤،١٢٠٢٤،١٢٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٢،١٥٦-١٣٨،٤٤٤،٤٦٠٣٨،٦٠٦،٦١٦مجموع الفصل رقم  

٢٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٠٠،٠٠٠ـ  قرطاسية للمكاتب 

٤٠٠،٠٠٠ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ـ  لوازم مكتبية اخرى 

٢٠٠،٠٠٠ـ  مالبس 

نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية 
والسلكية

٣،١٠٠،٠٠٠

٥٠٠،٠٠٠ـ  مطبوعات 

٦٠٠،٠٠٠ـ  بريد 

٦٠٠،٠٠٠ـ  نفقات شتى 

٢٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠،٠٠٠-٨،٩٥٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠٠،٠٠٠-١٢،٥٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥٥٠،٠٠٠-١٢١،٤٥٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥٠،٠٠٠-١٢٢٤،٩٥٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٣،٣٠٣،٤٤٨٤٩،٣٤٠،٠٠٠٣،٩٦٣،٤٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٩٣،٣٠٣،٤٤٨٨٩،٣٤٠،٠٠٠٣،٩٦٣،٤٤٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٧٢،٢٤٤-٣،٦٢٧،٧٥٦٤،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٧٢،٢٤٤-٢٣،٦٢٧،٧٥٦٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٣٧٩،٣٤٨٢،٠٠٠،٠٠٠٣٧٩،٣٤٨تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٢،٣٧٩،٣٤٨٢،٠٠٠،٠٠٠٣٧٩،٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٩،٣١٠،٥٥٢٩٥،٨٤٠،٠٠٠٣،٤٧٠،٥٥٢مجموع البند  رقم  

٢٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٩٨٧،٥٠٠١،٩٨٧،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١،٩٨٧،٥٠٠١،٩٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٩٨٧،٥٠٠١،٩٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠١٣٢،٢٤٨،٠٥٢١٢٩،٣٢٧،٥٠٠٢،٩٢٠،٥٥٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٦٢٠،٨٧٦١،٢٦٢،٢٠٠٣٥٨،٦٧٦تعويضات عائلية١

٣١،٦٢٠،٨٧٦١،٢٦٢،٢٠٠٣٥٨،٦٧٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٦٢٠،٨٧٦١،٢٦٢،٢٠٠٣٥٨،٦٧٦مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٦٢٠،٨٧٦١،٢٦٢،٢٠٠٣٥٨،٦٧٦مجموع الوظيفة رقم 

٢١٣٣،٨٦٨،٩٢٨١٣٠،٥٨٩،٧٠٠٣،٢٧٩،٢٢٨مجموع الفصل رقم  

٢٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٩٧٣-٢،٩٧٣قرطاسية للمكاتب١

٣،٥٠٠-٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦،٤٧٣-١٦،٤٧٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٨٨٠-١،٨٨٠محروقات سائلة١

١،٨٨٠-٣١،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢،٠٠٠-١٢،٠٠٠

٥٢،٠٠٠-٧٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠،٣٥٣-١١٦٠،٣٥٣مجموع البند  رقم  

٢٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٤٩،٠٠٠-٥٤٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٤٩،٠٠٠-١٥٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٦٠٠-٦،٦٠٠

٦،٦٠٠-٢٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٠٠-١،٥٠٠بريد١

١،٥٠٠-٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠-٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠-٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٢،٠٠٠-٤١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠-١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤١،٠٠٠-٩٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦١٠،١٠٠-١٢٦١٠،١٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٠٣٧،٠١٦١،٠٣٧،٠١٦رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٠٣٧،٠١٦١،٠٣٧،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣٣،٠٠٠١٣٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٣٣،٠٠٠١٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مكافاءات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٢٦٤،٠١٦١،٢٦٤،٠١٦مجموع البند  رقم  

٢٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٠٠٠-٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠-٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٨،٤٥٣-١٣٠١،٢٦٤،٠١٦١،٩٤٢،٤٦٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠-١٩،٠٠٠٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣،٠٠٠-٣١٩،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٢٣،٥٠٠٢٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٢٣،٥٠٠٢٦،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٨١،٤٥٣-٣١،٢٨٧،٥١٦١،٩٦٨،٩٦٩مجموع الفصل رقم  

٦١٧٣،٦٠٠،٩٠٤١٧١،١٦٥،٢٨٥٢،٤٣٥،٦١٩مجموع الباب  رقم  

٢١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٧،٧٠٠٨٧،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٩،٥٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٣،٠٠٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

١٦،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٩،٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٦،٢٩٠١٦،٢٩٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٢٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٧٥٠ـ مركز تدريب تعزيز  امن المطار 

٢،٨٥٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٤٤٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤،٨٧٥٤،٨٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣٧٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

٩٧٥ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١،١٢٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،٤٠٠ـ مركز اعتراض المخابرات 

١١٠٨،٨٦٥١٠٨،٨٦٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠،٧٥٠٣٠،٧٥٠مالبس١

١٧،٢٥٠ـ  جھاز امن المطار 

١٣،٥٠٠مركز تدريب تعزيز امن المطار

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١،٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٨،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٥٤،٧٥٠٥٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠ـ المديريه االدارية المشتركة 

١٢٠،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١٦،٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

٣١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢٥٤٢٥اسمدة١

٤٢٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

٤٢٥٤٢٥بذور ونصوب وشتول٣

٤٢٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

٦٨٥٠٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٤٠،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٨٦،٠٠٠٢٨٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٦٠،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢٢،٠٠٠جھاز امن المطار

٤،٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٨،١٢٠٤٨،١٢٠

٣٦،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٥٢٠ـ   ـ مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٩،٦٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧٥٧٤،٦٢٠٥٣٤،٦٢٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٩٥،٠٨٥٨٥٥،٠٨٥٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٣٠،٦٠٠١٢٨،٨٥٠١،٧٥٠

٢٨،٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣٦،٩٧٥ـ  جھاز امن المطار 

٧،٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٣،١٢٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٤٥،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢١٣٠،٦٠٠١٢٨،٨٥٠١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٤٠٠٢،٤٠٠بريد١

٧٥٠المديرية االدارية المشتركة

٧٥٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٥٠٠اعالنات١

١،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٢،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢،٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٣،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٦،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٥،٦٥٠٢٥،٦٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٠ـ  جھاز امن المطار 

١،٥٠٠ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١،٥٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢،٤٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١،٥٠٠١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

١،٥٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٤٨٣،٦٥٠٨٣،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تامين٥
١،٥٠٠-٩،٥٠٠١١،٠٠٠تامين١

١،٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١،٥٠٠-٥٩،٥٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤،٠٥٠٤،٠٥٠استئجار سيارات واليات١

٢،٢٥٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١،٨٠٠مركز اعتراض المخابرات

٦٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٥،٠٠٠-١٩٩،١٠٠٢٤٤،١٠٠بدالت اتعاب٢

٥،٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢،٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

١٩٢،٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣٧١،٤٢٨١٨١،٤٢٨١٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٥٩،٤٢٨ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٢،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٩٥٧٠،٥٢٨٤٢٥،٥٢٨١٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٠٠،٧٢٨٦٥٥،٤٧٨١٤٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٤٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٤٣،٥٠٠٦٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٤٦،٠٠٠٢٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥،٢٠٠٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٠،٢٠٠٨٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٨٤،٧٠٠٩٨٤،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٤٥٩،٠٠٠٤٥٩،٠٠٠نفقات سرية١

٤٠٨،٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركه  

٥١،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢٤٥٩،٠٠٠٤٥٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨،٢٥٠٨،٢٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٢٥٠المديرية االدارية المشتركة

٢،٢٥٠مركز تدريب  تعزيز امن المطار

٣،٧٥٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٤٨،٢٥٠٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧،٨٤٠٧،٨٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٧٠٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٧٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٥،٠٤٠مركز اعتراض المخابرات

١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،١٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،١٠٠ـ   مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٣،٥٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١١،٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٩٢٦،٧٤٠٢٦،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٩٣،٩٩٠٤٩٣،٩٩٠مجموع البند  رقم  

٣١٠٣،١٧٤،٥٠٣٢،٩٨٩،٢٥٣١٨٥،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠

ـ  الصندوق التعاوني للمختارين 

٦١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤،١٩٣،٥٠٣٤،٠٠٨،٢٥٣١٨٥،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٢١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٥٠٢،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٥٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٩،٦٢٥٩،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٥٠٠١،٥٠٠

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٦،٢٢٥٥٦،٢٢٥مجموع البند  رقم  

٢١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٤،٠٠٠٢٢٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢٤،٠٠٠٢٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠

٢١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٥٠٧٥٠بريد١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١،٥٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠-١،٥٠٠١،٧٠٠تامين١

٢٠٠-٥١،٥٠٠١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٥٠١٥٠استئجار سيارات واليات١

٦١٥٠١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٥٠٠٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٩،٣٠٠٦٩،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٥،٨٠٠٧٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠-١٢٣٣٢،٤٥٠٣٣٢،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٢٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣١٣،٦٠٠-١،٩٣٠،٠٠٠٢،٢٤٣،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣١٣،٦٠٠-١١،٩٣٠،٠٠٠٢،٢٤٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٣٠٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٤،١٠٠٤٤،١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٥،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٤٩،١٠٠٢٤٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مكافاءات١

٥١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٣،٦٠٠-١٣٢،٤٩٣،٦٠٠٢،٨٢٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٥٠١،٠٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٢،٠٥٠٢٢،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٣،٥٥٠٢٣،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣٣،٨٠٠-٣٦٠٢،٩٠٥،٨٢٥٣،٢٣٩،٦٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٨،٠٠٠١٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥٨،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٣،٨٠٠-٢٣،٠٦٧،٨٢٥٣،٤٠١،٦٢٥مجموع الفصل رقم  

٢٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٥٥٥،٠٠٠١،٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٥٨٠،٧٠٦٦،٥٨٠،٧٠٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٢،٧٥٠،٠٠٠٤٢،٧٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٤٨،٥٠٠،٠٠٠٤٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣٢،٨٥٠،٠٠٠٣٢،٨٥٠،٠٠٠ادوية١

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٣٣،٥٧٠،٠٠٠٣٣،٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٦،٣٢٠١٦،٣٢٠مبيدات١

٥١٦،٣٢٠١٦،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مواد علفية٢

١،٦٣٢١،٦٣٢بذور ونصوب وشتول٣

٨،١٦٠٨،١٦٠مواد بيطرية٤

٦٣١،٠٤٢٣١،٠٤٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٢٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

٩٢،٢٤٠٩٢،٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣،٢٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٧٤،٧٤٢،٢٤٠٤،٧٤٢،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٨،١٥٢،٨٠٨٩٨،١٥٢،٨٠٨مجموع البند  رقم  

٢٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١،٣٥٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠

٢١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠بريد١

٣٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اعالنات١

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٥،٦٠٠٥،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٨٩٠،٦٠٠٨٩٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥،٣٤٠،٦٠٠٥،٣٤٠،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠٧٧٧،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠٧٧٧،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧،٦٥٠،٠٠٠٧،٤٧١،٩٠٤١٧٨،٠٩٦رواتب المتعاقدين١

١،٧٨٠،٠٠٠١،٧٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩،٤٣٠،٠٠٠٩،٢٥١،٩٠٤١٧٨،٠٩٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٢٥٠٢،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٥،٠٠٠-١،١٥٠،٠٠٠١،٢٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٩٠٢،٢٥٠١،٢٧٧،٢٥٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٩٥٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠مكافاءات١

 مليار تنفيذا" لقرار مجلس١٫٧٥٠منھا 
٢٠١٧/٥/٣١ الصادر في ١الوزراء رقم 

٥١،٩٥٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٩٣،٢٨٢،٢٥٠٧٨٩،٤٧٩،١٥٤٣،٨٠٣،٠٩٦مجموع البند  رقم  

٢٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٣٠،٠٠٠٥٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،٣٤٠،٠٠٠١٣،٣٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٩١٠،٨١٥،٦٥٨٩٠٧،٠١٢،٥٦٢٣،٨٠٣،٠٩٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨،٦٢٨،٠٠٠٨،٦٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٦،١٨٠،٠٠٠٦،١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤،٨٠٨،٠٠٠١٤،٨٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠

٢٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٨٠٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٠٢٥،٠٠٠١،٥٧٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١١٦،٨٦٨،٠٠٠١٦،٤١٨،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٧٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

٧٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٥،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٤،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤١١٩،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١٩،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١١١٩،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٠،٠٠٠-٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٠،٠٠٠-٣٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٥٢٩،٧٥٠،٠٠٠٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٠٤١٢٩،٧٥٠،٠٠٠٣٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٠،٨٣٥،٩٩٠-٦١،٤٠٣،٩٣٨٧٢،٢٣٩،٩٢٨تقديمات مدرسية٦

١،٠٦٥،٠٠٠١،٠٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٠،٨٣٥،٩٩٠-٤٨٦،٤٦٨،٩٣٨٩٧،٣٠٤،٩٢٨مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٨٣٥،٩٩٠-١٥٨٦،٤٦٨،٩٣٨٩٧،٣٠٤،٩٢٨مجموع البند  رقم  

١٠،٨٣٥،٩٩٠-١٠٩١٨٦،٤٦٨،٩٣٨٩٧،٣٠٤،٩٢٨مجموع الوظيفة رقم 

٧،٠٨٢،٨٩٤-٣١،١٧٥،٩٠٢،٥٩٦١،١٨٢،٩٨٥،٤٩٠مجموع الفصل رقم  

٢٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦١٢،٠٠٠٦١٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٨٢،٠٠٠٦٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مالبس١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٢٥٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣،٦٥٠،٠٠٠١٣،٦٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٣،٨٣٣،٠٠٠١٣،٨٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٤٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١١،٥٤٨١١،٥٤٨مبيدات١

٥١١،٥٤٨١١،٥٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٧١،٢٩٠،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

لوازم متخصصة٨
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١،٤٥١،٥٤٨٢١،٤٥١،٥٤٨مجموع البند  رقم  

٢٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٨٥٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢،٢٠٠،٠٠٠١،٥٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠

٢٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اعالنات١

٥١٢،٥٠٠٥١٢،٥٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٥٧،٥٠٠٥٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠تامين١

٥١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٣٧٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٤٧٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٦٤٢،٥٠٠٣،٩٩٢،٥٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٤٨٠،٠٠٠-٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٧،٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٤٨٠،٠٠٠-١٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٧،٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩،٧٠٠-١٩٠،٣٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠-٢٦٦،٠٠٠٢٩٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٩،٧٠٠-٢٤٥٦،٣٠٠٤٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٠٠-٣٢،٠٠٠٣٢،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧،٥٠٠-٥٧،٥٠٠٦٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨،٧٣٧-١٨،٧٣٧تعويضات مختلفة٩

٢٧،١٣٧-٣٨٩،٥٠٠١١٦،٦٣٧مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مكافاءات١

٥١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٤٦،٨٣٧-١٣٢٠٦،٥٥٨،٣٠٠٢٠٨،١٠٥،١٣٧مجموع البند  رقم  

٢٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٦،٣٨٠٤٦،٣٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠٦،٣٨٠١٠٦،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٦٢١،٣٨٠٨،٦٢١،٣٨٠مجموع البند  رقم  

٨٩٦،٨٣٧-٣٦٠٢٤١،٢٧٣،٧٢٨٢٤٢،١٧٠،٥٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٧٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(للموقوفين )

٧٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٥٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٩٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٢٠،٤٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠،٤٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠،٤٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٩٠،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١،١٩٥،٠٠٠١،١٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٢٣٠،٠٠٠٥،٢٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥،٢٣٠،٠٠٠٥،٢٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١،٨٤٨،٧٥٠-١٠،٤٧٦،٢٥٠١٢،٣٢٥،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٨٤٨،٧٥٠-٤٢٢،٨١٣،٧٥٠٢٤،٦٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠

( صندوق احتياط االمن العام)

٦٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٤٨،٧٥٠-١٥٢٣،٧١٣،٧٥٠٢٥،٥٦٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١،٨٤٨،٧٥٠-١٠٩١٢٣،٧١٣،٧٥٠٢٥،٥٦٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٧٤٥،٥٨٧-٤٢٩٢،٥٣٧،٤٧٨٢٩٥،٢٨٣،٠٦٥مجموع الفصل رقم  

٢٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٢٩-٧٩،٠٠٠٧٩،٤٢٩قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٠٠١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٦٢٩-١٨٥،٨٠٠٨٨،٤٢٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠-٤،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٠٠-٢١٩،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠٧،٠٠٠

٧١٣١،٠٠٠١٢٤،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٣٨،٨٠٠٢٣٥،٤٢٩٣،٣٧١مجموع البند  رقم  

٢٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٥١،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠١١١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٥١،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠١١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠

٢٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠-٥،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠-٤٨٠٨،٠٠٠٨١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠٠-٢،٠٠٠٢،٥٠٠تامين١

٥٠٠-٥٢،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٤١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩٠،٠٠٠-١٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٩٠،٠٠٠-٩٢،٤١٠،٠٠٠٢،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٢،٥٠٠-١٢٣،٨٣٠،٠٠٠٣،٩١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠٠،٠٠٠-٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٢٧٠،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٤١،٧٥٠١٤١،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧٢،٥٠٠-٦٠٠،٠٠٠٧٧٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٧٢،٥٠٠-٣٧٤١،٧٥٠٩١٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٢،٥٠٠-١٣٩،٠٦٧،٧٥٠٩،٤٤٠،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٩٦٠١،٩٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٩،٩٦٠٢٩،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٧،٩٦٠٣٧،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٤٥١،٦٢٩-١٧٢١٣،١٧٤،٥١٠١٣،٦٢٦،١٣٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠،٠٠٠-١٥٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠،٠٠٠-٣١٥٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠-١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠-٧١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٥٢٦٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٠٤١٢٦٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٦،٦٢٩-٥١٣،٤٣٩،٥١٠١٣،٩٢٦،١٣٩مجموع الفصل رقم  

٢٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٦

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨،٩٨٢٨،٩٨٢قرطاسية للمكاتب١

٣،١٥٠٣،١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٦٠٩٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣،٠٩٢١٣،٠٩٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٤٨٠٣،٤٨٠محروقات سائلة١

٣٣،٤٨٠٣،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠

٧٦٤،٦٠٠٦٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٢،١٧٢٨٢،١٧٢مجموع البند  رقم  

٢٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠

٢٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٦٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٢،٠٠٠-٦،٠٠٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٠-١،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠-٤٨،٦٠٠١١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٨٠٠١،٨٠٠تامين١

٥١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٢،٤٠٠٢٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٣٥،٠٠٠٨٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٣٥،٠٠٠٨٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٠٥،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩،٨٦٠-٥٠،٠٠٠٥٩،٨٦٠اجور االجراء٢

٤،٨٦٠-٢٨٥٥،٠٠٠٨٥٩،٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠-٩٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥،٠٠٠-٣٢٢٨،٥٠٠٢٣٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٩٣٦،٥٠٠١،٩٣٦،٣٦٠١٤٠مجموع البند  رقم  

٢٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٨٠٠١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٢٤٠٢،٢٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٢٤٠٢،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٤٠٧،٠٤٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٠٤٨،١١٢٢،٠٤٧،٩٧٢١٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٢،٠٨٥،١١٢٢،٠٨٤،٩٧٢١٤٠مجموع الفصل رقم  

٢٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٩٧٠٢،٩٧٠قرطاسية للمكاتب١

٧٩٠٧٩٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٥٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،١٣٥٤،١٣٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٧٥٠٣،٧٥٠محروقات سائلة١

٣٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٢٠٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠٠٨٠٠

٧١،٧٢٠١،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩،٦٠٥٩،٦٠٥مجموع البند  رقم  

٢٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٢٥٠٢،٢٥٠

٢٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٥٠١،٠٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٧٥٣٧٥استئجار سيارات واليات١

٦٣٧٥٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩،٦٧٥٩،٦٧٥مجموع البند  رقم  

٢٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٨،٤٨٤١٥٨،٤٨٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٥٨،٤٨٤١٥٨،٤٨٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٤٠٠٢،٤٠٠مكافاءات١

٥٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٢٦،٦٦٤٢٢٦،٦٦٤مجموع البند  رقم  

٢٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٤٢٥١،٤٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٤٢٥١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٦٢٥٢،٦٢٥مجموع البند  رقم  

١١٦٢٤٨،٥٦٩٢٤٨،٥٦٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢٥٣،٥٦٩٢٥٣،٥٦٩مجموع الفصل رقم  

٢٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٧-١١،١٠٠١١،١٨٧قرطاسية للمكاتب١

٣،٩٠٠٣،٩٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٠٤٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٧-١١٥،٤٨٠١٥،٥٦٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٠٠٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٢٠٠٣،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨٠٠٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٨٠٣،٦٨٠

٧١٠١،٦٨٠١٠١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٧-١١١٢٤،٦٦٠١٢٤،٧٤٧مجموع البند  رقم  

٢٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٦٠٤،٥٦٠بريد١

٣٤،٥٦٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٦٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠-١،٥٠٠١،٥٢٠تامين١

٢٠-٥١،٥٠٠١،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٢٠٠١،٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٢٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠٠٨٠٠بدالت اتعاب٢

٤٤٤،٢٥٢٤١٥،٧١٤٢٨،٥٣٨نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٤٥،٠٥٢٤١٦،٥١٤٢٨،٥٣٨مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٢١،٣١٢٤٩٢،٧٩٤٢٨،٥١٨مجموع البند  رقم  

٢٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤رواتب المتعاقدين١

٢٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢،٠٠٠-٨٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦،٦٣٠٣٦،٦٣٠تعويضات مختلفة٩

١٢،٠٠٠-٣١٤٣،٥٣٠١٥٥،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٣١،٤٤٢،١١٤١،٤٥٤،١١٤مجموع البند  رقم  

٢٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،١٠٠١،١٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،١٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٥٠٠١،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠-١،١٠٠١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٠-١،٦٠٠١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٠-٩٢،٧٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠-١٦٥،٣٠٠٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٠٩٣،٣٨٦٢،٠٧٧،٠٥٥١٦،٣٣١مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٠٠٠-٣١٥،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٥٣٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٠٠٠-١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٢،١٢٣،٣٨٦٢،١١١،٠٥٥١٢،٣٣١مجموع الفصل رقم  

٢٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠٨،٩٤٨٥٢قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٧٥٠٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣،٠٠٠١٢،٦٩٨٣٠٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣،٤٠٠١٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢٥٤٢٥اسمدة١

٨٥٠٨٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٢٧٥١،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٠٠٠٨،٠٠٠

٧١٧٨،٠٠٠١٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١٤،٦٧٥٢١٤،٣٧٣٣٠٢مجموع البند  رقم  

٢٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠

٢٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١،٣٠٠١١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تامين١

٥٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،١٢٥١،١٢٥استئجار سيارات واليات١

٦١،١٢٥١،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٠٠٠-٤٧٠،٠٠٠٤٧٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٠٠٠-٩٤٧٦،٠٠٠٤٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٢٦٠٧،١٧٥٦٠٩،١٧٥مجموع البند  رقم  

٢٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٨٢،٣٨٠٩٤٨،٧٨٠٣٣،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٨٢،٣٨٠٩٤٨،٧٨٠٣٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧١،٦٦٠١٦٩،٣٨٠٢،٢٨٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٩٠٠-١٥،٩٠٠اجور االجراء٢

١٣،٦٢٠-٢١٧١،٦٦٠١٨٥،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٦،٠٠٠٧٥،٠٠٠١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٠٢،٤٠٠١٠١،٤٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٢٦٨،٤٤٠١،٢٤٧،٤٦٠٢٠،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٢٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٨٠٠١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،١٢٠١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٤٠٠٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩،٥٢٠٩،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٦،٣٢٠٢٦،٣٢٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،١١٦،٦١٠٢،٠٩٧،٣٢٨١٩،٢٨٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧،٧٨٤١٥،٥٠٠٢،٢٨٤تعويضات عائلية١

٣١٧،٧٨٤١٥،٥٠٠٢،٢٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٢-١،٩٠٨٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٩٢-٧١،٩٠٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٦٩٢١٧،٥٠٠٢،١٩٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٦٩٢١٧،٥٠٠٢،١٩٢مجموع الوظيفة رقم 

١٠٢،١٣٦،٣٠٢٢،١١٤،٨٢٨٢١،٤٧٤مجموع الفصل رقم  

٢٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٢٠٠٣،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٠٢٥٤،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٠٠١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٨،٦٠٠٢٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٢٥٠٨،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٨،٢٥٠٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥٤٤٥٤٤اسمدة١

٥٤٤٥٤٤بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٠٨٨١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٤٤،٠٠٠٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٥،٩٦٣٨٥،٩٦٣مجموع البند  رقم  

٢٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١١،٢٥٠١١،٢٥٠

٢١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٢٠٠٤،٢٠٠بريد١

٣٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٨٠٠تامين١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩٠٠٩٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤٦،٧٥٠٢٤٦،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٩٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٩٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٣،٣١٠٢٣،٣١٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨١،٣١٠٨١،٣١٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٨٨،٣١٠٧٨٨،٣١٠مجموع البند  رقم  

٢٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٥٠٠١،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،١٢٤،٥٢٣١،١٢٤،٥٢٣مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١،١٤٠،٥٢٣١،١٤٠،٥٢٣مجموع الفصل رقم  

٢٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠١،٨٧٥١٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٦٠٣٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢،٣٦٠١٢،٢٣٥١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٦٠-١٢،٠٠٠١٢،٧٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٤،٠٠٠٢٣،٧٦٠٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٧،٥٠٠٥٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٧،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٥٠٨٥٠اسمدة١

٨٥٠٨٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٧٠٠١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٦٠٠٥٤،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٥٠٠٤،٥٠٠

٧٢٧١،١٠٠٢٧١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣١٧،١٦٠٣١٦،٢٩٥٨٦٥مجموع البند  رقم  

٢٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٠٠٠-١٨،٥٠٠١٩،٥٠٠

١،٠٠٠-٢١٨،٥٠٠١٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٤٠٠٢،٤٠٠بريد١

٣٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٦،٦٠٠١٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠تامين١

٥٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٦٥،٣١٥٤٦٥،٣١٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٦٥،٣١٥٤٦٥،٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠-١٢٥٠٦،٤١٥٥٠٦،٩١٥مجموع البند  رقم  

٢٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٢،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٣٢،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠١٣،٣٢٠تعويضات مختلفة٩

٢،٠٠٠-٣٩٩،٠٧٠١٠١،٠٧٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٠٢٣،٠٧٠١،٠١٨،٠٧٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،١٢٠١،١٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٢٠٠٤،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٣٢٠٥،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٣٢٠٨،٣٢٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٨٥٤،٩٦٥١،٨٤٩،٦٠٠٥،٣٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١،٨٧٨،٩٦٥١،٨٧٣،٦٠٠٥،٣٦٥مجموع الفصل رقم  

٢٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،٠٠٠٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٢٠٢،٥٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩،٥٢٠٩،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٥٠٠-١٤،٥٠٠٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٠٠٠١،٢٠٠٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٧٠٠-٢٢٠،٥٠٠٢٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٣١٠٨،٣١٠محروقات سائلة١

٣٨،٣١٠٨،٣١٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٥٧٣٥٧اسمدة١

٣٥٧٣٥٧بذور ونصوب وشتول٣

٦٧١٤٧١٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧٦٣،٤٠٠٦٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٧٠٠-١١١٠٢،٤٤٤١٠٧،١٤٤مجموع البند  رقم  

٢٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٣،٥٠٠٣،٥٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٣،٥٠٠٣،٥٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤،٠٠٠-٢٣،٠٠٠٣٧،٠٠٠

١٤،٠٠٠-٢٢٣،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠بريد١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٦،٤٠٠٦،٤٠٠مطبوعات٢

١،٢٠٠١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٢٠٠١،٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٢٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٨٠،٦٠٠٢٨٠،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٨٠،٦٠٠٢٨٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٤٧،٣٠٠٣٤١،٣٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٢٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٢٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠-٧،٥٠٠١٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٥٠٠-٣٧٤،٢٥٠٨١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٤١،٢٥٠٦٩٨،٧٥٠٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٨٠٠١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٦٨٠١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٦٨٠١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩،٤٨٠٩،٤٨٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٢٠٠،٤٧٤١،١٥٦،٦٧٤٤٣،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣١،٢٢٢،٤٧٤١،١٧٨،٦٧٤٤٣،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٩٨٠٢،٩٨٠قرطاسية للمكاتب١

٣٧٥٣٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٥٢٥٥٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٨٨٠٣،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٦٠٠٥،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٨٠٨،٠٨٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٨٠٨،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٣،٥٦٠٦٣،٥٦٠مجموع البند  رقم  

٢٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٦٠٠٦،٦٠٠

٢٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٨،٢٥٠١،٧٥٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٨،٢٥٠١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

١،٨٠٠-٣،٠٠٠٤،٨٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٨٠٠-٤٥،٦٠٠٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٦٠٠١،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٨٠٠١٠٠،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٢،٤٠٠١٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠-١٢١٢٦،٨٠٠١٢٦،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٢٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣١٥،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣١٥،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٨،٠٠٠١٤٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٤٨،٠٠٠١٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٨٧٥٧،٨٧٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٥٠٠-٢٨،٠٠٠٣١،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٥٠٠-٣٤٣،٨٧٥٤٧،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥١٠،٨٧٥٤٨٩،٣٧٥٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٥٠٠١،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،١٢٠١،١٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،١٢٠١،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٦٢٠٦،٦٢٠مجموع البند  رقم  

١١٦٧٠٧،٨٥٥٦٨٦،٤٠٥٢١،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٠٠٠-٦،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٠٠٠-٧٦،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٧١٩،٨٥٥٦٩٨،٤٠٥٢١،٤٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٩٠٠٢،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٤٤٠١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٥٨٢٥٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٥٩٨٤،٥٩٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٢٨٠١،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٢٨٠٤،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٢٠٠٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧٤٣،٠٤٠٤٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٩،٤١٨٥٩،٤١٨مجموع البند  رقم  

٢٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٦٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٨٠٠١،٨٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٨٠٠٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٤،٨٠٠١٢٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥٤،٣٠٠١٥٤،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠،٠٠٠-٢٨٠،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠،٠٠٠-١٢٨٠،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩،٠٠٨١٩،٠٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٢،٨٠٨٣٢،٨٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٣٣٣٤،٨٠٨٣٤٤،٨٠٨مجموع البند  رقم  

٢٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٦٠٥٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٩٠٠٤،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٤٦٠٥،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩،٤٦٠٩،٤٦٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١١٦٥٥٧،٩٨٦٥٦٧،٩٨٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٦٠٠١،٦٠٠تعويضات عائلية٢

٧١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،١٠٠٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦،١٠٠٦،١٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠،٠٠٠-١٥٥٦٤،٠٨٦٥٧٤،٠٨٦مجموع الفصل رقم  

٣٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢١٤
٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٤٤٥،٦٩١٣،٤٣٥،٦٩١١٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠،٠٠٠-٣٥،٧٤٧،٢٧٨٣٥،٧٥٧،٢٧٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٣،٨٨٣،٦٤٨منھا :

لزوم استمرارية تلزيم نظام متكامل الصدار 
رخص سوق ورخص سير المركبات اآللية
والصقات الكترونية ولوحات التسجيل االمنة

وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات
واالليات

١٣٩،١٩٢،٩٦٩٣٩،١٩٢،٩٦٩مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٩،١٩٢،٩٦٩٣٩،١٩٢،٩٦٩مجموع البند  رقم  

٣٢١٣٩،١٩٢،٩٦٩٣٩،١٩٢،٩٦٩مجموع الوظيفة رقم  

٢١٤٣٩،١٩٢،٩٦٩٣٩،١٩٢،٩٦٩مجموع الفصل رقم  

١٠،٣٦٩،١٠٠-٧١،٥٥٠،٤٥٨،١٥٣١،٥٦٠،٨٢٧،٢٥٣مجموع الباب  رقم  

٣٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية٥ - 

سياحية وتكنولوجية
١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠

ومعلوماتية وبيئية

وھوامش االرباح 

٤١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،١٣٠،٠٠٠٨٨٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٦،٢٥٠٥٦،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٧٥٠٣،٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،١٩٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣١،٤٠٠٣١،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٧٦٦٤،٧٦٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٨٦،١٦٦٥٣٦،١٦٦٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٧١٠-٨،٠٠٠١٠،٧١٠مبيدات١

٢،٧١٠-٥٨،٠٠٠١٠،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٦٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠

٧٣،٥٦٠،٠٠٠٣،٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥،٥٥٤،١٦٦٥،٠٥٦،٨٧٦٤٩٧،٢٩٠مجموع البند  رقم  

٣٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣،٤٣٤،٠٠٠٣،٤٣٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣١٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٣،٧٤٤،٠٠٠٣،٧٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،١٧٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠بريد١

٣١،١٧٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠،٠٠٠-١،٢٥٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠٠،٠٠٠-٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٥٠،٠٠٠-٤١٠،٢٧٣،٠٠٠١٠،٨٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تامين١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٤،٢٢٥،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٥٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥،٦٧٥،٠٠٠١٥،٤٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٥،٠٠٠-١٢٣٠،٩٨٦،٠٠٠٣١،٣١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٥٤،٠٠٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٥٤،١٠٣،٥٠٠٥٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠-٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٢٥،٠٠٠-٢٢،٨١١،٠٠٠٢،٩٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٧٢٨،٥٣٠٢،٧٢٨،٥٣٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠-٣،٤٧٠،٠٠٠٣،٥٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦،٠٠٠،٠٠٠١٦،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠-٣٢٢،١٩٨،٥٣٠٢٢،٢٩٨،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٠٥٦،٠٠٠مكافاءات١

:منھا

٤٥،٠٠٠ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٦٠،٠٠٠ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٥٢،٠٥٦،٠٠٠٢،٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٢٥،٠٠٠-١٣٨١،١٦٩،٠٣٠٨٢،٣٩٤،٠٣٠مجموع البند  رقم  

٣٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٥٧٣،٠٠٠٣،٥٧٣،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣،٥٧٣،٠٠٠ـ مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

١٣،٥٧٣،٠٠٠٣،٥٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٣،٥٧٣،٠٠٠٣٣،٥٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩،١٩٨-١٤٠،٠٠٠١٤٩،١٩٨نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٩،١٩٨-٣١٤٣،٠٠٠١٥٢،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٠٠٠-٢،٠٠٠٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧٢٠٧٢٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١،٠٠٠-٤٢،٧٢٠٣،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٥٧٠،٠٠٠٣،٥٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠،٠٠٠ـ  منھا  استرداد لنقابتي المھندسين 

٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٨٥٠،٠٠٠٣،٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،١٩٨-١٦٤،٠٠٥،٧٢٠٤،٠١٥،٩١٨مجموع البند  رقم  

٣٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

النفقات المالية ١٧

نفقات مالية اخرى٩
٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٦٢،٩٠٨-١٢٣١٨٠،٢٨٧،٩١٦١٨١،٣٥٠،٨٢٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

٤٩٠

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠١،٩٣٤-١٠،٧٨٥،٦٦١١٠،٨٨٧،٥٩٥اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

G٢٤٣٧،٦٨٨ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

A I ST ٧،٥٩٨ـ

٢١،٢١٥ـ  المعھد العربي للتخطيط بالكويت 

١٢،٠٦٠اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

OECD٣٤،٠٠٠ المنتدى الدولي للشفافية

ـ المصرف االسيوي لالستثمار في البني 
التحتيه

٨،٤١١،٨٥٠

Asian Infrastructure Investment 
Bank

ـ المركز االقليمي للمساعده الفنيه للشرق 
االوسط

٢،٢٦١،٢٥٠

METAC

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

١٠١،٩٣٤-٦١٠،٨١٠،٦٦١١٠،٩١٢،٥٩٥مجموع الفقرة  رقم  

١٠١،٩٣٤-١٤١٠،٨١٠،٦٦١١٠،٩١٢،٥٩٥مجموع البند  رقم  

١٠١،٩٣٤-٤٩٠١٠،٨١٠،٦٦١١٠،٩١٢،٥٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٩٥٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٩٥٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،١٦٤،٨٤٢-٢٣٢٢،٠٩٨،٥٧٧٣٢٣،٢٦٣،٤١٩مجموع الفصل رقم  

٣١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٥،٦٨٦٢٢٥،٦٨٦قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٣٩،٤٨٦٢٣٩،٤٨٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مالبس١

٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠نفقات تغذية٢

٩٦،٩٥٠٩٦،٩٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٧٥٠٣٤،٧٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٢٨،٣٠٠٥٢٨،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٧٨٢،٠٠٠٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠ادوية١

٣،٦٠٠٣،٦٠٠مواد مخبرية٢

٤٢،٥٠٣،٦٠٠٢،٥٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠

٧١،٤٢٠،٠٠٠١،٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥،٤٧٣،٣٨٦٥،٤٧٣،٣٨٦مجموع البند  رقم  

٣١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٤٠،٠٠٠-١،٢٠٠،٠٠٠١،٣٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٤٠،٠٠٠-١١،٣٣٥،٠٠٠١،٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠

٢٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠بريد١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠-١٦٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٠٠٠-٤١٨٨،٥٠٠١٩٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تامين١

٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦،٠٠٠٦،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٢١،٩٠٩،٠٠٠٢،٠٥٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٢،١٥١،٠٤١٦٠،٢٧١،٩٥١١،٨٧٩،٠٩٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٢،١٥١،٠٤١٦٠،٢٧١،٩٥١١،٨٧٩،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٥،٠٠٠١٦٧،٠٠٠٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٧٥،٠٠٠٤٦٧،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥٦٧،٦٠٠٥٦٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦٣،٢٣٣،٦٤١٦١،٣٤٦،٥٥١١،٨٨٧،٠٩٠مجموع البند  رقم  

٣١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٧،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٧،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠-١٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٦،٩٦٠٣٦،٩٦٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠-٩٥٤،٩٦٠٦٤،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧،٠٠٠-١٦٧٩،٩٦٠١٠٦،٩٦٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٧٠،٧٧٥،٩٨٧٦٩،٠٦٥،٨٩٧١،٧١٠،٠٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠١١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٦٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٨،٦٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٦٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٨،٦٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٣١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٤٤٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢،٤٤٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١١٢،٠٠٠١١٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٢١٢،٠٠٠٢١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٦٨٢،٠٠٠٢،٦٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢،٦٨٢،٠٠٠٢،٦٨٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٩٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧،٤٥٠،٠٠٠٦،٣٣٢،٥٠٠١،١١٧،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٠،٣٥٧،٥٠٠٩،٢٤٠،٠٠٠١،١١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٣٥٧،٥٠٠٩،٢٤٠،٠٠٠١،١١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠،٣٥٧،٥٠٠٩،٢٤٠،٠٠٠١،١١٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٢،٥٤٠،٤٨٧٨٩،٧١٢،٨٩٧٢،٨٢٧،٥٩٠مجموع الفصل رقم  

٣٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٥٨،٥٦٨٦٥٨،٥٦٨قرطاسية للمكاتب١

٢،٤٠٠٢،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦٦٠،٩٦٨٦٦٠،٩٦٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٢٨،٠٠٠٤٢٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٤٢٨،٠٠٠٤٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٠،٠٠٠١٣،٦٠٠٤٦،٤٠٠مبيدات١

٥٦٠،٠٠٠١٣،٦٠٠٤٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩١،٠٠٠٩١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠

٧٢٤٧،٤٠٠٢٤٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣٩٦،٣٦٨١،٣٤٩،٩٦٨٤٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٦٩٠،٠٠٠١،٦٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٦٩٠،٠٠٠١،٦٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢٠،٠٠٠٥٦،٠٠٠٦٤،٠٠٠بريد١

٣١٢٠،٠٠٠٥٦،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠اعالنات١

١،٩٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٥،٠٠٠-٤١،٩١٥،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥٠،٠٠٠-١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٥٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠-٩١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠١،٠٠٠-١٢١٦،٠٢٠،٠٠٠١٦،٢٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٨٠٠،٠٠٠٦،٧٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٨٠٠،٠٠٠٦،٧٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٠٠،٠٠٠٨٨٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٣٠٠،٠٠٠٢،٠٨٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٣،٣٩٠٣٣،٣٩٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٠٠٠-٦٣٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠-٣٦٦٣،٣٩٠٦٨٣،٣٩٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦،٨٠٠٣٦،٨٠٠مكافاءات١

٥٣٦،٨٠٠٣٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،٨٠٠،١٩٠٩،٥٢٥،١٩٠٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٠،٠٠٠١،٦٨٠٤٨،٣٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٤٠٠٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٨،٤٠٠١٠،٠٨٠٤٨،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٨،٤٠٠١٠،٠٨٠٤٨،٣٢٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢٧،٢٧٦،٩٥٨٢٧،١٠٨،٢٣٨١٦٨،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٧٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٧،٥٤٦،٩٥٨٢٧،٣٦٨،٢٣٨١٧٨،٧٢٠مجموع الفصل رقم  

٣٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨

٢١٥
٩٥١

الجزء االول
وزارة المالية

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة 

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٤٤٥،٠٠٠١،٤٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢١٢،٣٠٠١،٢١٢،٣٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٦٥٧،٣٠٠٢،٦٥٧،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٦٥٧،٣٠٠٢،٦٥٧،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٢،٦٥٧،٣٠٠٢،٦٥٧،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥٢،٦٥٧،٣٠٠٢،٦٥٧،٣٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨

٢١٦
٤٩٠

الجزء االول
وزارة المالية

مؤسسة ضمان االستثمارات - مديرية المالية العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٧٥،٨٠٠١٧٥،٨٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠٠،٦٠٢١٠٠،٦٠٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٧٦،٤٠٢٢٧٦،٤٠٢مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٧٦،٤٠٢٢٧٦،٤٠٢مجموع البند  رقم  

٤٩٠٢٧٦،٤٠٢٢٧٦،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٢١٦٢٧٦،٤٠٢٢٧٦،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٨٤٤٥،١١٩،٧٢٤٤٤٣،٢٧٨،٢٥٦١،٨٤١،٤٦٨مجموع الباب  رقم  

٣٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨،٩٢٠١٧،٩٢٠١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٣،٩٢٠٣٢،٩٢٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٨٨٠٢،٨٨٠محروقات سائلة١

٣٢،٨٨٠٢،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٠٨٨١،٠٨٨بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٠٨٨١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٧٢٣،٦٧٢كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،١٢٠٥٧،١٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٨٠٦٨٠

٧٦١،٤٧٢٦١،٤٧٢مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٢،٣٦٠١٠١،٣٦٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٣،٠٠٠١١،٤٠٠١،٦٠٠بريد١

٣١٣،٠٠٠١١،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٧٠٠-٤،٥٠٠٧،٢٠٠اعالنات١

١١،٠٠٠٩،٩٠٠١،١٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٦٠٠-٤٣٣،٠٠٠٣٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٣،٥٠٠٥٨٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٩٦،٠٠٠٩٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،١٢٨،٠٠٠١،١٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٩،٢٠٠٣٩،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٧٠،٧٥٠٨٠،٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠-٣١٠٩،٩٥٠١١٩،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٣١،٨٣٩،٤٥٠١،٨٤٩،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٦٠٠٣،٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٥١٢١،٥١٢رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٤٨٠٤،٤٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٩٩٢٥،٩٩٢مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١،٥٩٢١١،٥٩٢مجموع البند  رقم  

٩،٠٠٠-٤٥٠٢،٠٣٧،٤٠٢٢،٠٤٦،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩،٠٠٠-١٢،١١٧،٤٠٢٢،١٢٦،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٣٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠-٣١٤٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠،٠٠٠-٧٦٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠،٠٠٠-١٥٢٠٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠،٠٠٠-١٠٤١٢٠٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٥،٨٤٠٣٥،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٨٠٠٤،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٤،٩٦٠٤٤،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٥،٠٠٠١٩،٢٠٠١٥،٨٠٠مالبس١

٨١،٦٠٠٨١،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٩،٦٠٠١٠٣،٨٠٠١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠زيوت وشحوم٢

٨٨،٢٠٠٨٨،٢٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٤٣،١٠٠١٤٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣٥،٠٠٠٧،٢٠٠٢٧،٨٠٠مواد مخبرية٢

٤٣٥،٠٠٠٧،٢٠٠٢٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨١٦٨١٦بذور ونصوب وشتول٣

٦٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٨،٩٠٠٢٨،٩٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٧٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٨٠٠٥٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٦٧٠٨،٦٧٠

٧١،٧٩٥،٣٧٠١،٧٩٥،٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،١٣٨،٨٤٦٢،٠٩٥،٢٤٦٤٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠اعالنات١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٢،٥٠٠٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٦،٦٠٠٢٦،٦٠٠تامين١

٥٢٦،٦٠٠٢٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٦٠٠٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٦،٨٠٠١٣٦،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٣٩،٤٠٠١٣٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٧٨،٥٠٠٦٧٥،٥٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٤٦٠،٠٠٠-٥،٦٠٠،٠٠٠٧،٠٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٧،٠٠٠-٤٨،٠٠٠٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١،٥٠٧،٠٠٠-١٥،٦٤٨،٠٠٠٧،١٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦،٠٠٠-١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٤٠،٠٠٠٢،٦٥٠،٠٠٠٨٩٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤،٦٤٠،٠٠٠٣،٧٥٦،٠٠٠٨٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٩٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

 مليون أجور مع تعويضات اجراء٨٠٠منھا 
دائمين وموسميين لعمال رفع الثلوج

٣١،٥٩٣،٠٠٠١،٥٩٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٢٣،٠٠٠-١٣١١،٩٢٦،٠٠٠١٢،٥٤٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٨٠،٠٠٠٥٨٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٨٠،٠٠٠٥٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٠٨،٠٠٠٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٦،٤٠٠-٤٥١٢١٥،٣٥١،٣٤٦١٥،٩٢٧،٧٤٦مجموع الوظيفة رقم 

٦٣٦،٤٠٠-٢١٥،٥٥١،٣٤٦١٦،١٨٧،٧٤٦مجموع الفصل رقم  

٣٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٢،٣٢٠٣٢،٣٢٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٩٢٠٤،٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٩،٦٤٠٣٩،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،١٦٠٨،١٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٠،٧٦٠٤٠،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٧٦٠٥،٧٦٠محروقات سائلة١

٣٥،٧٦٠٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٦٣٢١،٦٣٢مبيدات١

٥١،٦٣٢١،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،١٠٠٥،١٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٣،٧٥٠٦٣،٧٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٣،٧٥٠٦٣،٧٥٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠

٧١٤٢،٨٠٠١٤٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٣٠،٥٩٢٢٣٠،٥٩٢مجموع البند  رقم  

٣٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٣٠،٠٠٠٥٣٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٣٠،٠٠٠٥٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٢٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٤٤٠١،٤٤٠اعالنات١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٢٠٠٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٢،٦٤٠٢٢،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٥٦٤٥٦تامين١

٥٤٥٦٤٥٦مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٨٢،٨٩٦٦٨٢،٨٩٦مجموع البند  رقم  

٣٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩،٠٥٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢،٥٠٠-٢٢،٥٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٢٢،٥٠٠-١٩،٠٥٠،٠٠٠٩،٠٧٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،١٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٥٢٤١٣،٥٢٤اجور االجراء٢

٢٢،١١٣،٥٢٤١،٨١٣،٥٢٤٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٩،٠٠٠٤٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٧،٥٠٠-٦٧٥،٠٠٠٧٢٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٧،٥٠٠-٣٨٧٤،٠٠٠٩٢١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٢،٠٧٣،٥٢٤١١،٨٤٣،٥٢٤٢٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥،٠٠٠-٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٥٢،٠٠٠٣٥٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٥٢،٠٠٠٣٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٦٠٠٥،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٦٠٠٥،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١،٢٠٠١١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٦٣،٢٠٠٣٦٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١١٣،٣٥٠،٢١٢١٣،١٢٥،٢١٢٢٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٣،٦١٠،٢١٢١٣،٣٨٥،٢١٢٢٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٢٠٣،٠٠٠٢٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٢٠٣،٠٠٠٢٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٣٣،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٣٣،٠٠٠٢٢٨،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦،٥٠٠١٥،٩٨٢٥١٨قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٢،٢٥٠٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٦٨-١٠،٦٩٨١١،٩٦٦لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٠،١٩٨٣٠،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٤،٠٠٠٣٣،٦٠٠٤٠٠مالبس١

١١،٠٠٠١٠،٨٨٠١٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٣٠٠١،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٦،٣٠٠٤٥،٧٨٠٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٩،٦٠٠٩،٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٦٢،١٠٠٦٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨٨-١،٠٠٠١،٠٨٨مبيدات١

٨٨-٥١،٠٠٠١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٢٠-٢٠٠٣٢٠اسمدة١

١،٥٠٠٨٥٠٦٥٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٧٠٠١،١٧٠٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٩٥٠،٠٠٠٥،٩٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١١٠،٢٠٠-٧٠،٠٠٠١٨٠،٢٠٠

٢٠٠-٧٧،٠٦٥،٠٠٠٧،٠٦٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩

٣٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

٦٨٠-٧،٠٠٠٧،٦٨٠مواد استھالكية اخرى١

٦٨٠-٩٧،٠٠٠٧،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،٢١٣،٢٩٨٧،٢١٣،٢١٦٨٢مجموع البند  رقم  

٣٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٦،٠٠٠٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٦،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠بريد١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اعالنات١

٢١،٨٩٠٢٠،٠٠٠١،٨٩٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٧،٨٩٠٣٦،٠٠٠١،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٨٩٠-٩،٠٠٠١٠،٨٩٠تامين١

١،٨٩٠-٥٩،٠٠٠١٠،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥،٠٠٠-٩٤٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠-١٢٥١٩،٨٩٠٥٣٤،٨٩٠مجموع البند  رقم  

٣٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،٣٤٠،٠٠٠٥،٣٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،٣٤٠،٠٠٠٥،٣٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٠٠،٠٠٠٧٢٦،٧٨٠٧٣،٢٢٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٨٢٠،٠٠٠٧٤٦،٧٨٠٧٣،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٣٣٠،٠٠٠٦،٣٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

١٨،٥٤٤-٤١٠،٠٠٠٤٢٨،٥٤٤تعويض نقل مؤقت٣

١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨،٥٤٤-٣٦،٨٦٥،٠٠٠٦،٨٨٣،٥٤٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣،٠٤٠،٠٠٠١٢،٩٨٥،٣٢٤٥٤،٦٧٦مجموع البند  رقم  

٣٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩،٠٠٠٩،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدرسة الفنية )

٢٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٨٤،٠٠٠٢٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٢٠٠١،٢٠٠دراسات١

٥١،٢٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠-٦،٥٠٠١٠،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠-٩٦،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٦١٠٩،٧٠٠١١٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٢١،١٦٦،٨٨٨٢١،١٣١،١٣٠٣٥،٧٥٨مجموع الوظيفة رقم 

٤٢١،٣٩٩،٨٨٨٢١،٣٥٩،١٣٠٤٠،٧٥٨مجموع الفصل رقم  

٣٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٢٠-٤٠،٠٠٠٤٠،٣٢٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠٠-٧،٠٠٠٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٧٥٠٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧٠-١٤٨،٠٠٠٤٨،٢٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٦٠٠٩،٦٠٠مالبس١

١١،٠٠٠١١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٨،٠٠٠٣٠،٧٢٠٧،٢٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٤،٦٠٠٥٧،٣٢٠٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢،٠٠٠١١،٥٥٠٤٥٠محروقات سائلة١

٣١٢،٠٠٠١١،٥٥٠٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠ادوية١

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨١٦٨١٦مبيدات١

٥٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٤٠٠٣،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٨٠٠٥٧،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٤٠٠٥٤،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٥،٢٨٠٦٥،٢٨٠

٧١٨٠،٨٨٠١٨٠،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

١١٣١٠،٢٩٦٣٠١،٨٣٦٨،٤٦٠مجموع البند  رقم  

٣٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٦،٠٠٠-٩٠٠،٠٠٠٩٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٦،٠٠٠-١٩٠٠،٠٠٠٩٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠اعالنات١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٦،٠٠٠٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١٦،٨٠٠٢١٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٤٠٣،٠٤٠تامين١

٥٣،٠٤٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٩،٠٠٠-٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٩،٠٠٠-٦٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥،٠٠٠-١٢١،٤٠٢،٨٤٠١،٤٦٧،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٣٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٢٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٢٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٠٠٠٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣١٢،٠٠٠٣١٠،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٨،٢٠٠٨٨،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

١٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠-٣١٤٨،٢٠٠١٥٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٣١،٢٩٢،٢٠٠١،٣٠٠،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٥٠٠٤،٤٨٠٢٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٤٨٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٣٠٠-٥٠٠٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٣٠٠-٩١٣،٥٠٠١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٢٨٠-١٦٣٣،٠٠٠٣٥،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٦٦،٨٢٠-٤٥٢١٣،٠٧٣،٣٣٦٣،١٤٠،١٥٦مجموع الوظيفة رقم 

٦٦،٨٢٠-٥٣،١٠٦،٣٣٦٣،١٧٣،١٥٦مجموع الفصل رقم  

٣٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٧
٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٦٨،٠٠٠١٦٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢٢٨-٩٦،٠٠٠٩٦،٢٢٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢٨-١٢٦٤،٠٠٠٢٦٤،٢٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨-١٤٢٦٤،٠٠٠٢٦٤،٢٢٨مجموع البند  رقم  

٢٢٨-٤٥٤١٢٦٤،٠٠٠٢٦٤،٢٢٨مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٨-٢١٧٢٦٤،٠٠٠٢٦٤،٢٢٨مجموع الفصل رقم  

٣٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٨
٤٥٣١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

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

الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٦٠٨،٩٥١-١٤،٥٠٠،٠٠٠١٦،١٠٨،٩٥١مساھمة للرواتب واألجور١

٥٠٥،١٠٤١٠٧،٩٠٤٣٩٧،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٢١١،٧٥١-١١٥،٠٠٥،١٠٤١٦،٢١٦،٨٥٥مجموع الفقرة  رقم  

١،٢١١،٧٥١-١٤١٥،٠٠٥،١٠٤١٦،٢١٦،٨٥٥مجموع البند  رقم  

١،٢١١،٧٥١-٤٥٣١١٥،٠٠٥،١٠٤١٦،٢١٦،٨٥٥مجموع الوظيفة رقم 

١،٢١١،٧٥١-٢١٨١٥،٠٠٥،١٠٤١٦،٢١٦،٨٥٥مجموع الفصل رقم  

١،٦٥٨،٤٤١-٩٧١،٠٥٤،٢٨٨٧٢،٧١٢،٧٢٩مجموع الباب  رقم  

٣٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٠،٤٠٠٣٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢،٥٦٠٢،٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٢،٥٦٠٣٨،٥٦٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٠٨٨١،٠٨٨بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٠٨٨١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٣،٦٤٨٧٩،٦٤٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،٨٠٠٤،٨٠٠

٢٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٨٠٠١،٨٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٤١،٠٠٠١٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠-١٨٨،٠٠٠١٩٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٠٠-٩١٨٨،٠٠٠١٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٦١٩١،٠٠٠١٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٥٥٥،١٤٨٥٥٥،١٤٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٣،٦٢٥٢٣،٦٢٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٣،٦٢٥٢٣،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٣،٦٢٥٢٣،٦٢٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٣،٦٢٥٢٣،٦٢٥مجموع الوظيفة رقم 

١٥٧٨،٧٧٣٥٧٨،٧٧٣مجموع الفصل رقم  

٣٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥١،٢٠٠٥١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠٥،٧٠٠٩٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،٠٠٠-٦،٣٥٩،٠٠٠٦،٣٧٥،٠٠٠مالبس١

٧٢،٠٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٢،٢٦٥،٨٧١٢،٢٦٥،٨٧١محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦١٦،٠٠٠٦١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٦،٠٠٠-٢٨٣،٨٠٢،٨٧١٨٣،٨١٨،٨٧١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣،٤٤٠،٠٠٠٣،٤٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢١،٢٠٠،٠٠٠٢١،٢٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١١٤،٦٤٠،٠٠٠١١٤،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٥٠،٠٠٠-٧٢،٩٥٠،٠٠٠٧٣،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٣،٠٠٠-٥،٤٩٢،٠٠٠٥،٤٩٥،٠٠٠مواد مخبرية٢

٥٣،٠٠٠-٤٧٨،٤٤٢،٠٠٠٧٨،٤٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مبيدات١

٥٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢،٥٠٠٤٢،٥٠٠مواد علفية٢

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢١،٧٦٠٢١،٧٦٠مواد بيطرية٤

٦٧٤،٤٦٠٧٤،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩،٩٥٠،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠

٧٢٠،٨٢٥،٠٠٠٢٠،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٩،٠٠٠-١١٣٠٧،٨٣٠،٠٣١٣٠٧،٨٩٩،٠٣١مجموع البند  رقم  

٣٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠

٢٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠بريد١

٣٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٧٩٨،٠٠٠٧٩٨،٠٠٠مطبوعات٢

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٠٠٠٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩٥٩،٠٠٠٩٥٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تامين١

٥٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٦٠٠،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٠،٠٠٠٤٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧،٠٣٠،٠٠٠٧،٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١،٨١٣،٠٠٠٢١،٨١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٩٦٥،٠٠٠،٠٠٠١،٩٤١،٠٥٥،٠٠٠٢٣،٩٤٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٩٦٥،٠٠٠،٠٠٠١،٩٤١،٠٥٥،٠٠٠٢٣،٩٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٠،٨٠٠،٠٠٠٤٠،٢٩٧،٥٥٠٥٠٢،٤٥٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٢٤٠،٨٣٣،٠٠٠٤٠،٣٣٠،٥٥٠٥٠٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٨،٧٥٠٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٦٨٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧،٢٥٨،٧٥٠٤،٠٥٨،٧٥٠٣،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠١٣،٢٥١،٧٥٠١،٩٨٥،٦٠٤،٣٠٠٢٧،٦٤٧،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٦٥،٠٠٠٢٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٢١،٣٥٢١٢١،٣٥٢دراسات١

٥١٢١،٣٥٢١٢١،٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٨٨،٠٠٠٣٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦،٠٨٧،٣٥٢١٦،٠٨٧،٣٥٢مجموع البند  رقم  

٢١٠٢،٣٥٩،٠٢٠،١٣٣٢،٣٣١،٤٤١،٦٨٣٢٧،٥٧٨،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٧٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

١١٤،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٤،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢١٤،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠١١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠٠،٠٠٠-٢١٨،٢٥٠،٠٠٠٢١٨،٤٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٢،٠٠٠-٣،٩٩٨،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٢٠٢،٠٠٠-٤٢٢٢،٢٤٨،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٢،٠٠٠-١٥٢٢٢،٢٤٨،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٢،٠٠٠-١٠١١٢٢٢،٢٤٨،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٢٤

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

٢٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٤٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٠،٠٠٠-٦٠،٣٠٨،٠٠٠٦٠،٤٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٠،٠٠٠-٣٦٠،٣٠٨،٠٠٠٦٠،٤٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٦،٧٠٠،٠٠٠٦،٧٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٥،٧٠٠،٠٠٠١٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٥٧٦،٦٠٨،٠٠٠٧٦،٧٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٠٤١٧٦،٦٠٨،٠٠٠٧٦،٧٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٠،٠٠٠-٤٢،٩٥٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٩،٢١٩،٧٧٥-١٠٧،٩٤٨،٧٢٥١٢٧،١٦٨،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١،٨٤٨،٧٥٠١،٨٤٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٩،٢٦٩،٧٧٥-٤١٥٢،٧٤٧،٤٧٥١٧٢،٠١٧،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩،٢٦٩،٧٧٥-١٥١٥٢،٧٤٧،٤٧٥١٧٢،٠١٧،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٩،٢٦٩،٧٧٥-١٠٩١١٥٢،٧٤٧،٤٧٥١٧٢،٠١٧،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢،٨٣٣،٧٦٣،٦٠٨٢،٨٢٥،٨٠٦،٩٣٣٧،٩٥٦،٦٧٥مجموع الفصل رقم  

٣٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٤،٣٦٠٢٤،٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٧٥٠٣،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٢٥٠٥،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٣،٣٦٠٣٣،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نفقات تغذية٢

٨،٧٢٠٨،٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢،٢٢٠٢٢،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٧٠٠١،٧٠٠مبيدات١

٥١،٧٠٠١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٧٠٠١،٧٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٧٠٠١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤٢،٩٨٠١٤٢،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٣٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٠٠٠٦،٠٠٠

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٠٠١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٠١٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠-٦٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠-٣٦٥٠،١٠٠٧٥٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٣٦٧٥،١٠٠٧٧٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٦٩٥٥،٥٨٠٩٥٥،٥٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٥٥،٥٨٠٩٥٥،٥٨٠مجموع الفصل رقم  

٣٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٧٥٠٩،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٤٠٠٥،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٢،١٥٠٧٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١١،٠٠٠١٠،٠٥٠٩٥٠مالبس١

١٤،٧٦٠١٤،٧٦٠نفقات تغذية٢

٩٥٠-١٣،٥٥٠١٤،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٩،٣١٠٣٩،٣١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٥٠٠١٦،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٤٥،٠٠٠٣٣،٧٥٠١١،٢٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٦١،٥٠٠٥٠،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،١٧٦٢،١٧٦مبيدات١

٥٢،١٧٦٢،١٧٦مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،١٧٦٢،١٧٦بذور ونصوب وشتول٣

٦٢،١٧٦٢،١٧٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠-٧،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٠٠٠-١٢،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠-٦،٠٠٠٨،٠٠٠

٧،٠٠٠-٧٦٥،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٣،٦٠٠٣،٦٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

١١٢٤٥،٩١٢٢٤١،٦٦٢٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٦،٠٠٠٣٣،٧٥٠٢،٢٥٠

٢٣٦،٠٠٠٣٣،٧٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٢٠٠١،٢٠٠بريد١

٣١،٢٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اعالنات١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٤،٨٠٠١١٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠٤،٠٠٠تامين١

٥١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٠٤،٠٠٠٢٩٧،٧٥٠٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٣،٣٠٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٣،٣٠٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٧،٢٥٠٤٧،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٤٠٥،٠٠٠٤١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٩٢،٢٥٠٤٦٢،٢٥٠١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مكافاءات١

٥١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٧،٣٠٩،٧٥٠١٦،٦٢٩،٧٥٠٦٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠،٥٠٠٤٥،٥٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣٨،٥٠٠١٣٣،٥٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠١٧،٩٩٨،١٦٢١٧،٣٠٢،٦٦٢٦٩٥،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٣١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٣٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٣٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٤٢،٠٠٠٥٣٢،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٤٢،٠٠٠٥٣٢،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٥١٠،٠٠٠-١،٩١٢،٥٠٠٢،٤٢٢،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥١٠،٠٠٠-٤٢،٦٧٧،٥٠٠٣،١٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٠،٠٠٠-١٥٢،٦٧٧،٥٠٠٣،١٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٠،٠٠٠-١٠٩١٢،٦٧٧،٥٠٠٣،١٨٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢١،٢٦٩،٦٦٢٢١،٠٧٤،١٦٢١٩٥،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،٠٠٠٥،٦٠٠٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٦٢٥٢،٦٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٥٧٥٤٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٦٢٥٩،٨٠٠٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠٥،٢٥٠٧٥٠مالبس١

٧،٠٠٠٦،٣٠٠٧٠٠نفقات تغذية٢

٦،٠٠٠٥،٨٨٠١٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٩،٠٠٠١٧،٤٣٠١،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٠٠٠١٥،٧٥٠٢٥٠زيوت وشحوم٢

٦٥،٠٠٠٦٤،٥٠٠٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٨١،٠٠٠٨٠،٢٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٨٠٠٣،٤٠٠٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢٤،٨٠٠٢٤،٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣٥،٤٢٥١٣١،٨٨٠٣،٥٤٥مجموع البند  رقم  

٣٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٨،٥٠٠٥٢،٥٠٠٦،٠٠٠

٢٥٨،٥٠٠٥٢،٥٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٠-١،٥٠٠١،٩٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٠٠-٤٥،١٠٠٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٨،٦٠٠٦٣،٠٠٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧٠٠٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٠٠٠-٤،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٠٠٠-٩٤،٧٠٠٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٦٤،٧٠٠٧،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٠٨،٧٢٥٢٠٢،٥٨٠٦،١٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢١٦،٢٢٥٢١٠،٠٨٠٦،١٤٥مجموع الفصل رقم  

٣٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤،٢٠٠٤،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٥٠٠٣،١٥٠٣٥٠نفقات تغذية٢

٢٣،٥٠٠٣،١٥٠٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠،٧٠٠١٠،٣٥٠٣٥٠مجموع البند  رقم  

٣٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣،١٥٠٣،١٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٠،٤٥٠٢٠،١٠٠٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٠،٤٥٠٢٠،١٠٠٣٥٠مجموع الفصل رقم  

١٠٢،٨٥٦،٨٠٤،٢٩٨٢،٨٤٨،٦٤٥،٦٢٨٨،١٥٨،٦٧٠مجموع الباب  رقم  

٣٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢-٤٧،٥٠٠٤٧،٥٢٢قرطاسية للمكاتب١

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٨٩٠١،٨٩٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢-١٦٢،٨٩٠٦٢،٩١٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٤٦٩٢،٤٦٩لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٤٦٩٢،٤٦٩مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٢٥٠٥،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢-١١٧٠،٦٠٩٧٠،٦٣١مجموع البند  رقم  

٣٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٨٠٠-١٠٤،٢٠٠١١٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠،٨٠٠-٤١١٨،٢٠٠١٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٢٠٠٣،٢٠٠تامين١

٥٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٨٠٠-١٢٢٠٣،٤٠٠٢١٤،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٦١،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٥٦١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦١،٠٠٠-١٥٠٣،٥٠٠٦٦٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢٧،٦٠٠٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٣،٦٠٠٣٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٥،٦٠٠٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٢٥،٦٠٠١٢٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٠٠٠-١٣١،٠٠٨،٧٠٠١،١٦٩،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٢،٠٠٠-٧،٠٠٠٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٠٠٠-٤٧،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠دراسات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧١،٨٢٢-٩٨١١،٢٩٧،٧٠٩١،٤٦٩،٥٣١مجموع الوظيفة رقم  

٤٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧١،٨٢٢-١١،٣١٩،٧٠٩١،٤٩١،٥٣١مجموع الفصل رقم  

٤٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٠٠،٠٠٠٢٩٩،٣٤٨٦٥٢قرطاسية للمكاتب١

٨،٤٠٠٨،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٠٩،٨٤٠٣٠٩،١٨٨٦٥٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣،٠٠٠١٢،٨٠٠٢٠٠محروقات سائلة١

٣١٣،٠٠٠١٢،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٦٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٣٠،٢٤٠٧٢٩،٣٨٨٢٠٠،٨٥٢مجموع البند  رقم  

٤٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٢٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠بريد١

٣٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠٣،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية 
وجوائز عينيه ومخيمات

٢٠،٠٠٠

٥،٠٠٠ـ  دعاية واعالن 

٤٦٩٤،٠٠٠٦٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تامين١

٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٢٠٦،٠٠٠١،١٠٦،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣،٠٠٠،٠٠٠-٤٧،٨٦٠،٠٠٠٥٠،٨٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤٧،٨٦٠،٠٠٠٥٠،٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦،٥٠٠-١٥٠،٠٠٠١٧٦،٥٠٠اجور االجراء٢

١٢٦،٥٠٠-٢٦٠٠،٠٠٠٧٢٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٢،٣٠٠١٣٢،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٨،٧٨٠١،٩٢٨،٧٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠،٠٠٠-١٨،٠٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٠٠،٠٠٠-٣٢٠،٠٦١،٠٨٠٢٠،٥٦١،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٦٢٦،٥٠٠-١٣٦٨،٥٥٧،٠٨٠٧٢،١٨٣،٥٨٠مجموع البند  رقم  

٤٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحده لدعم 
القدرات االدارية والمعلوماتية

١،٠٨٠،٠٠٠

١،٦٢٠،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

١٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨٢،٨٠٠٨٢،٨٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٤،٤٠٠ـ  نقابة معلمي المدارس الخاصة 

١٠،٨٠٠ـ  رابطة معلمي التعليم األساسي 

١٤،٤٠٠ـ  رابطة االساتذة الثانويين 

٢١،٦٠٠ـ  كشاف التربية الوطنية 

٢١،٦٠٠مرشدات التربية الوطنية

٦٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٦،٠٠٠منح للطالب٣

٢١٤٢،٨٠٠١٣٦،٨٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٨٤٢،٨٠٠٢،٨٣٦،٨٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٦،٠٠٠٤٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٦،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٩،٧٥٠٩،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٩،٧٥٠٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٨٠٠٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠٦،٨٠٠١٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٦٢،٥٥٠١٦٢،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٣،٣١٩،٦٤٨-٩٨١٧٣،٦٩٨،٦٧٠٧٧،٠١٨،٣١٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٤٠،٠٠٠٥٩٦،٢٠٠٤٣،٨٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٤٠،٠٠٠٥٩٦،٢٠٠٤٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٨٥،٠٠٠٦٤١،٢٠٠٤٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٨٥،٠٠٠٦٤١،٢٠٠٤٣،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،٢٧٥،٨٤٨-٢٧٤،٣٨٣،٦٧٠٧٧،٦٥٩،٥١٨مجموع الفصل رقم  

٤٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٢٢،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٧،٠٠٠،٠٠٠-٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٧،٠٠٠،٠٠٠-١٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١،٢٥٠،٠٠٠٢١،٢٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢١،٢٥٠،٠٠٠٢١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧،٥٠٠،٠٠٠-١٣٦٥١،٢٥٠،٠٠٠٧١٨،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدارس المجانية)

٢٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠-٩٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٦٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧،٥٠٥،٠٠٠-٩١٢٧٦٣،٧٨٠،٠٠٠٨٣١،٢٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٦١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

بدل نقل التالمذة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٧،٥٠٠ـ  بدل نقل التالمذة 

١٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٦١٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٧،٣٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

ـ مساھمة الدوله في صناديق المدارس 

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

١،٨٠٠،٠٠٠ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

١٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٧،٣٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٧،٣٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٧،٣٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦،٥٠٥،٠٠٠-٣٨٢٢،١٤٧،٥٠٠٨٨٨،٦٥٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٤١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

مواد استھالكية ١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٤٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠-٧٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠-١١٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١١٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٩،٤٧١،٧٢٠-٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣٢٢،٤٧١،٧٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩،٤٧١،٧٢٠-١٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣٢٢،٤٧١،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨،٠٠٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨،٠٠٠،٠٠٠-٢٣٥،٠٠٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١١،٥٠٠،٠٠٠١٠،٣١٢،٥٠٠١،١٨٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١١،٥٠٠،٠٠٠١٠،٣١٢،٥٠٠١،١٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦،٢٨٤،٢٢٠-١٣٣٤٩،٥٠٠،٠٠٠٣٧٥،٧٨٤،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٤١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦،٣٢٤،٢٢٠-٩٢٢٣٦١،٥٥٤،٠٠٠٣٨٧،٨٧٨،٢٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٥٠٠،٠٠٠-٨،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٥٠٠،٠٠٠-٣٨،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٠٠،٠٠٠-١٥٨،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٥٠٠،٠٠٠-١٠٤١٨،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧،٨٢٤،٢٢٠-٤٣٧٠،٠٥٤،٠٠٠٣٩٧،٨٧٨،٢٢٠مجموع الفصل رقم  

٤٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨،٧٤١٨،٧٤١قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣،٢٤١١٣،٢٤١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٤٠٠٢،٤٠٠

٧٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٢،٦٤١٢٢،٦٤١مجموع البند  رقم  

٤٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٤٠٠٦،٤٠٠

٢٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٢،١٥٠٤٢،١٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٣،٠٠٠-٢٢٠،٠٠٠٢٣٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٠٠٠-١٢٢٠،٠٠٠٢٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٧،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٧،٠٠٠-٢٥٠٠،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١،٠٠٠٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦١٩،٩٠٠٦١٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠،٠٠٠-١٣١،٣٤٧،٩٠٠١،٤٢٧،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٧،٥٠٠ـ  البيت اللبناني الفرنسي 

١٣٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠منح للطالب٣

٢١٦٧،٥٠٠١٤٥،٥٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦٧،٥٠٠١٤٥،٥٠٠٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٦،٦٠٠٣٦،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٩٣٦،٦٠٠٣٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٠،٦٠٠٤٦،٦٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤،٠٠٠-٩٤١١،٦٣٠،٧٩١١،٦٨٤،٧٩١مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٧١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

بحوث وتنمية في مجال التعليم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٣٦،٢٥٠٢٣٦،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢١٧،٥٠٠ـ  سيدر 

١٨،٧٥٠ـ  الصندوق الفرنكوفوني للبحث العلمي 

٢٢٣٦،٢٥٠٢٣٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٣٦،٢٥٠٢٣٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٩٧١٢٣٦،٢٥٠٢٣٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤،٠٠٠-٥١،٨٨٧،٠٤١١،٩٤١،٠٤١مجموع الفصل رقم  

٤٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢١،٠٠٠١٨،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠-٦٧،٠٠٠٧٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١،٢٠٠٥١،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٨٤٠٣،٨٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٠٠٠-٢١٢٢،٠٤٠١٢٥،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٦٨٠٧،٦٨٠محروقات سائلة١

٣٧،٦٨٠٧،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٦٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٠٠٠٨،٠٠٠

٧١،١٨٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٩٤٥،٠٠٠٩٤٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٩٤٥،٠٠٠٩٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٢٧٩،٧٢٠٢،٢٧٩،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٤٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٩،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٨٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٩،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٨٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٠،٠٠٠٢٦،٢٥٠٣،٧٥٠

٢٣٠،٠٠٠٢٦،٢٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٢٠٠١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٢٠٠١،٢٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٢١،٤٠٠٢١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٥٦،٠٠٠تامين١

٦،٠٠٠-٥٥٠،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥،٠٠٠-٩١٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٦،٢٥٠-١٢١٧٦،٤٠٠٢٤٢،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٣٠٠،٠٠٠-٧٠،٥٠٠،٠٠٠٧٢،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٣٠٠،٠٠٠-١٧٠،٥٠٠،٠٠٠٧٢،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٠،٠٠٠-٢١٦٠،١٥٠،٠٠٠١٦٠،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٥،٤٥٠١٣٥،٤٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٥،٠٠٠٢،٨٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٠٠٠،٠٠٠-٣١٣،٩٤٠،٤٥٠١٤،٩٤٠،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٣٥٠،٠٠٠-١٣٢٤٤،٦٦٨،٤٥٠٢٤٨،٠١٨،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١،١٧٠،٠٠٠ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١،٥٣٠،٠٠٠ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

١٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢،٦١٤،٣٢٠٢،٦١٤،٣٢٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

٢٥٢،٠٠٠ـ  معھد البقاع المھني والتقني 

١٢٦،٠٠٠ـ  معھد البقاع الفني 

١٠٠،٨٠٠ـ معھد البقاع الصناعي 

٤٦٨،٠٠٠ـ  معھد الصرفند الفني 

١٩٨،٠٠٠ـ  معھد جويا الفني 

ـ  معھد الشيخ محمد يعقوب التقني ـ  الطيبة ـ 
بعلبك

٣٠٢،٤٠٠

٣١٦،٨٠٠معھد تبنين الفني

١٦٢،٠٠٠ـ  معھد التمريض مستشفى عين وزين 

ـ  مساھمة لرابطة اساتذة التعليم المھني 
والتقني

٧،٢٠٠

١٦٢،٠٠٠مدرسة الشھيد محمد سعد الفنية  ـ  العباسية

٧٦،٣٢٠ـ  معھد االبرار التقني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد برجا الفني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد تول الفني 

٦٤،٨٠٠معھد حسن قصير الفني

٣٩،٦٠٠ـ  معھد مار يوحنا التقني كرم سدة 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد الشيخ خليل حسين  الفني بنھران 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد الھرمل النموذجي 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد االمداد الفني 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد المھني االرثوذكسي العالي عكار 

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٢،٦٥٤،٣٢٠٢،٦٥٤،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٣٥٤،٣٢٠٥،٣٥٤،٣٢٠مجموع البند  رقم  

٤٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨٠،٥٠٠٨٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٨،٥٠٠١٠٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٤١٦،٢٥٠-٩٢٣٢٥٢،٥٨٧،٣٩٠٢٥٦،٠٠٣،٦٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٠،٠٠٠-١،٦٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٠،٠٠٠-٣١،٦٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٠،٠٠٠-١٥١،٧١٠،٠٠٠١،٨٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٠،٠٠٠-١٠٤١١،٧١٠،٠٠٠١،٨٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،٥٢٦،٢٥٠-٦٢٥٤،٢٩٧،٣٩٠٢٥٧،٨٢٣،٦٤٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢١٩
٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧،٥٠٠،٠٠٠٧،٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٤،١٧٥،٠٠٠١٤،١٧٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢١،٦٧٥،٠٠٠٢١،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢١،٦٧٥،٠٠٠٢١،٦٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٢١،٦٧٥،٠٠٠٢١،٦٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٩٢١،٦٧٥،٠٠٠٢١،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢٠
٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣١٥،٢١٠،٢٧٢٣١٥،٢١٠،٢٧٢مساھمة للرواتب واألجور١

٦٦،٤٩٧،٤٠٠٦٦،٤٩٧،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣٨١،٧٠٧،٦٧٢٣٨١،٧٠٧،٦٧٢مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٨١،٧٠٧،٦٧٢٣٨١،٧٠٧،٦٧٢مجموع البند  رقم  

٩٤١٣٨١،٧٠٧،٦٧٢٣٨١،٧٠٧،٦٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٠٣٨١،٧٠٧،٦٧٢٣٨١،٧٠٧،٦٧٢مجموع الفصل رقم  

٤٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢١
١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٦

أساتذة الجامعة اللبنانية
٣١،٩٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠

٦٣١،٩٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣١،٩٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣١،٩٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢١٣١،٩٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠١،٣٥٧،١٤٠-١١١،٩٥٩،٤٢١،٩٨٢٢،٠٦٠،٧٧٩،١٢٢مجموع الباب  رقم  

٤٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

٦٥٠،٠٠٠ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

٩٥٠،٠٠٠ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٧٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٠٠،٠٠٠ـ مركز سرطان طب االطفال في لبنان 

٤٥٠،٠٠٠ـ  مركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد 

٢١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  برامج مشتركة مع اليونسيف بما فيھا شراء 
ادوية اساسية ولقاحات واللقاحات المستجدة

ومستلزمات

١٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية 
بما فيھا الرعاية الصحية االولية

٥٠٠،٠٠٠

٦١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٧٣٢،٥٠٠ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

٩١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٤١٢،٢٣٢،٥٠٠١٢،٢٣٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٣٤٦٧،٣٤٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  المساھمات الطوعية المقدرة لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

٧،٣٤٦

٦٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٤٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج 
والحمى الصفراء ولسعة االفاعي والعقارب

وعدوى الكبد

١،٧٣٢،٥٠٠

٩١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١١،٧٣٩،٨٤٦١،٧٣٩،٨٤٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

كشف االمراض (الفحوصات)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٨٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٨٣،٥٠٠ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٩٢٨٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٨٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢٢٨٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٢٦،٥٠٠٥٢٦،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لبنك العيون 

ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع 
االعضاء واالنسجة

١٥٢٦،٥٠٠٥٢٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢،٠٧٢،٣٨٤١٢،٠٧٢،٣٨٤مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١١،٣٧٩،٣٨٤ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٤٥٠،٠٠٠ـ  كاريتاس لبنان 

٢٤٣،٠٠٠ـ  جمعية االرز الطبية 

٨٧،٠٠٠٨٧،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٨٧،٠٠٠ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

٢١٢،١٥٩،٣٨٤١٢،١٥٩،٣٨٤مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٣٥،٠٠٠ـ  منظمة الصحة العالمية 

ـ  صندوق المالريا الخاص لمنظمة الصحة 
العالمية

٢٥،٠٠٠

ـ  برنامج مكافحة السيدا مع منظمة الصحة 
العالمية

٢٠٠،٠٠٠

٦٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣،٢٤٥،٨٨٤١٣،٢٤٥،٨٨٤مجموع البند  رقم  

٤٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية 
ورعاية الفم واالسنان

٣٤٦،٥٠٠

٩٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١٣،٥٩٢،٣٨٤١٣،٥٩٢،٣٨٤مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٥٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

بحوث وتنمية في حقل الصحة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٣٠٠،٠٠٠ـ  صندوق االمم المتحدة للسكان في لبنان 

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١،٠٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥،٠٠٠ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج مشترك مع

منظمة الصحة العالمية

١،٠٠٠،٠٠٠

٦١،٠٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٣٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠١،٣٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٧،٢٠٠٦٧،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣،٤٤٠١٣،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٢٠٠٣،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٣،٨٤٠٨٣،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٦،٨٠٠٧٦،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٠،٤٠٠٢٣٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٢،٤٠٠١٠٢،٤٠٠محروقات سائلة١

٣١٠٢،٤٠٠١٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٧٨،٠٢٥،٠٠٠١٦٨،٠٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٩٢،٠٠٠١٩٢،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١٧٨،٢١٧،٠٠٠١٦٨،٢١٧،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠٤،٨٠٠٢٠٤،٨٠٠مبيدات١

٥٢٠٤،٨٠٠٢٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

٧٨٦٨،٠٠٠٨٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١،١٥٢،٠٠٠١،١٥٢،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١،١٥٢،٠٠٠١،١٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية اخرى٩
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٨٠،٨٧٢،٨٤٠١٧٠،٨٧٢،٨٤٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥١٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٥٣٨،٥٠٠٥٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠

٢٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠بريد١

٣١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٦٠٠٩،٦٠٠اعالنات١

٧٠٤،٠٠٠٧٠٤،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٥٧،٦٠٠٧٥٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تامين١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦،٠٠٠٦،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٦٧٦،١٠٠١،٦٧٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٠،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠٥،١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠-١٥،١٠٣،٥٠٠٥،٢٥٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٠٠٠،٠٠٠-٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠،٠٠٠-٣،٤٥٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،١٥٠،٠٠٠-٢٢٦،٤٨٦،٠٠٠٢٧،٦٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٧٨،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠،٠٠٠-١،٨٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٠٠،٠٠٠-٣٢،٦٧٨،٠٠٠٣،٥٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٢٠٠،٠٠٠-١٣٣٤،٤٦٧،٥٠٠٣٦،٦٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤٥،٦٠٠١٤٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢١١،٦٠٠٢١١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠٢١٧،٢٤٢،٤٤٠٢٠٩،٤٤٢،٤٤٠٧،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٩٣٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٣٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم
المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٦٣٠،٠٠٠

١٦٣٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٣٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٢٦٣٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المرض

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦،٣٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض 
المزمنة

٦،٣٠٠،٠٠٠

٧١٢،٥٠٠٧١٢،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٣٧،٥٠٠ـ  التليسميا 

ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة 
االميركية في بيروت

٣٧٥،٠٠٠

MS CENTER

٢٧،٠١٢،٥٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٠١٢،٥٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٧،٠١٢،٥٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

العجز

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩١٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٥٤٠،٠٠٠ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار 
العجزة

٣٠٠،٠٠٠

٢٩١٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩١٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٩١٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

دور االيتام وغيرھا من المساعدات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٣٢،٠٠٠ـ  دار االيتام االسالمية 

٢١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ـ  جمعية يدنا 

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٠،٠٠٠جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٠،٠٠٠ـ  مؤسسة الشھيد 

٨١،٠٠٠ـ  جمعية الحركة االجتماعية 

٣٠٠،٠٠٠ـ  جمعية مدرار 

٣٠،٠٠٠ـ  جمعية جاد ـ  جمعية الشبيبة ضد المخدرات 

٢٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨١٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ـ  مؤسسات االمام الصدر 

 Red in Circle جمعية آر.آي. سي
Association

٤٠٥،٠٠٠

٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٣،٠٠٠ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٢٨٤٣،٠٠٠٨٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠،٠٠٠ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٦٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٩٣،٠٠٠٨٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٩٣،٠٠٠٨٩٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٤٤،١٠٩،١٧٠٧٢٦،٠٠٩،١٧٠١٨،١٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥٠٧٥٠مالبس١

٢٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٥٠٧٥٠محروقات سائلة١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٩٠٠٩٠٠مواد مخبرية٢

٤٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٠٠١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٠٠١،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٩٠٠٩٠٠لوازم متخصصة١

٨٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨،٨٠٠٨،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٥٠٧٥٠

٢٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٥٠٧٥٠بريد١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

١،٠٠٠١،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦١،٠٠٠٦١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٠،٠٠٠-٤٤،٤٠٠١١٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠-٧،٤٠٠١٧،٤٠٠اجور االجراء٢

٨٠،٠٠٠-٢٥١،٨٠٠١٣١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٠٠٠-٥،١٢٠١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٥،٥٠٠١٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠-٣١٠،٦٢٠٣٠،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٠٠٠-٢،٢٠٠٧،٢٠٠مكافاءات١

٥،٠٠٠-٥٢،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٥،٠٠٠-١٣١١٣،٨٢٠٢١٨،٨٢٠مجموع البند  رقم  

٤٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٣٠٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٣٠٦٣٠مجموع البند  رقم  

١٠٥،٠٠٠-٧٢٥١٨٤،٢٥٠٢٨٩،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣،٠٠٠-٤،٠٠٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣،٠٠٠-٧٤،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٨،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٨،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٨،٠٠٠-٢١٩٢،٢٥٠٣٠٠،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٤٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢٢٢
٧٣١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٠٠٠،٠٠٠-١١،٧٠٠،٠٠٠١٤،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١،٧٠٠،٠٠٠ـ  مساھمات لتشغيل المستشفيات الحكومية 

الجديدة وتأھيل العاملين فيھا،منھا لصالح :

ـ  مستشفى تبنين الحكومي مخصصة لتشغيل 
مستشفى بيت ليف المعتمد كفرع لمستشفى

تبنين الحكومي

٣،٤٥٠،٠٠٠

ـ  مستشفى بنت جبيل  الحكومي ـ قسم حديثي
الوالدة

٤٥٠،٠٠٠

٣،٠٠٠،٠٠٠-١١١،٧٠٠،٠٠٠١٤،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤١١،٧٠٠،٠٠٠١٤،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-٧٣١١١،٧٠٠،٠٠٠١٤،٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٢١١،٧٠٠،٠٠٠١٤،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٧٥٦،٠٠١،٤٢٠٧٤١،٠٠٩،٤٢٠١٤،٩٩٢،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٢١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٢١٥،٠٠٠-١،٢١٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١،٢١٥،٠٠٠-١١،٢١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢١٥،٠٠٠-١٤١،٢١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٢١٥،٠٠٠-١٢١١،٢١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨،٤٠٠٨،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٢٧٥١،٢٧٥مبيدات١

٥١،٢٧٥١،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠-٧٣١٢،٠٠٠٣٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٥،٧٦٠٥،٧٦٠مواد استھالكية اخرى١

٩٥،٧٦٠٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠،٠٠٠-١١٤٦٤،٨٣٥٥٢٤،٨٣٥مجموع البند  رقم  

٤٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٣٥،٠٠٠١،١٣٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،١٨٥،٠٠٠١،١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٦٦٥١٠،٦٦٥اعياد وتمثيل٣

٥٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٠٠،٠٠٠-٤٦٢٠،٦٦٥١،١٢٠،٦٦٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢،٤٠٠٦٢،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢١٢،٤٠٠٢١٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٢٢،٠٨٧،٠٦٥٢،٥٨٧،٠٦٥مجموع البند  رقم  

٤٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٢٧٥،٠٠٠١،٢٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٣٧٨،٥٠٠١،٣٧٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٩٠٩،٠٠٠٥،٩٠٨،١٣٧٨٦٣رواتب المتعاقدين١

٢٢٥،٤٨٠٢٢٥،٤٨٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦،١٧٠،٤٨٠٦،١٦٩،٦١٧٨٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٢٥،٢٥٠٤٢٥،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠-٣٨٧٥،٢٥٠٩٣٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٩،١٣٧-١٣٨،٥٩٩،٢٣٠٨،٦٥٨،٣٦٧مجموع البند  رقم  

٤٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٩،٩١١٣٩،٩١١وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٩،٩١١٣٩،٩١١مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠دراسات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٦،١٠٠١٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠٦،٠١١٣٠٦،٠١١مجموع البند  رقم  

٦١٩،١٣٧-٤١١١١،٤٨٧،١٤١١٢،١٠٦،٢٧٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢،٥٤٣،٩٠١١٢،٥٠١،٩٠١٤٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر 
السكري لتغطية العجز في موازنتھا

١١٢،٥٤٣،٩٠١١٢،٥٠١،٩٠١٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢،٥٤٣،٩٠١١٢،٥٠١،٩٠١٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٢،٥٤٣،٩٠١١٢،٥٠١،٩٠١٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٧٩٢،١٣٧-١٢٤،١٥١،٠٤٢٢٥،٩٤٣،١٧٩مجموع الفصل رقم  

٤٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢٢٣
٤٩٠

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس- االقتصاد و التجارة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠٠،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٤٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٤٩٠٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٢٣٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١،٨٩٢،١٣٧-١٣٢٤،٤٥١،٠٤٢٢٦،٣٤٣،١٧٩مجموع الباب  رقم  

٤٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٥٠٠٧،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٥٠٢،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠٩،٧٥٠١٠٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مالبس١

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٩٢٤٢،٩٢٤لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤٤،٩٢٤١٤٤،٩٢٤مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٥،٦٢٥٥،٦٢٥زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٣٧٣،١٢٥٣٧٣،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٦،٤٠٠٥٦،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩٦،٠٠٠١٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٦٠٠٥،٦٠٠

٧٤٥٨،٠٠٠٤٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٠٨٥،٧٩٩١،٠٨٥،٧٩٩مجموع البند  رقم  

٤٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٤٦،٠٠٠١،٠٤٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٤٦،٠٠٠١،٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠

٢٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعالنات١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٤٧٧،٥٠٠٤٧٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تامين١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠-٣٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٠،٠٠٠-٩٥٧٥،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٢٢،٢٢٢،٧٥٠٢،٣٢٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٨،٤٣٥،٣٤٩١٨،٤٣٥،٣٤٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٨،٥٣٨،٨٤٩١٨،٥٣٨،٨٤٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٦٣٤،٣٧٤٥،٥٠٠،٠٠٠١٣٤،٣٧٤رواتب المتعاقدين١

٧٢،٨٧٩-٢،٠٧٧،١٢١٢،١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٧،٧٤٧،٤٩٥٧،٦٨٦،٠٠٠٦١،٤٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥٨،٣٠٠٢٥٨،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٣،١٢٨-١،٨٠٠،٠٠٠٢،٠٤٣،١٢٨تعويض نقل مؤقت٣

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢٤٣،١٢٨-٣٢،١٠٨،٣٠٠٢،٣٥١،٤٢٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٣،٢٠٠١٦٣،٢٠٠مكافاءات١

٥١٦٣،٢٠٠١٦٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨١،٦٣٣-١٣٢٨،٥٥٧،٨٤٤٢٨،٧٣٩،٤٧٧مجموع البند  رقم  

٤٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

:بما فيھا

ـ حلقات التدريب 

ـ مكافحة االمراض واالوبئة واالفات 

ـ تطوير وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة 
وادخال اصناف وتقنيات جديدة

ـ  شراء عبوات بالستيكية لزوم المشاتل 

٩٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٤٩،٥٠٠٧٤٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨١،٦٣٣-٤٢١٣٢،٦١٥،٨٩٣٣٢،٨٩٧،٥٢٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥١٠،٠٠٠٥٠١،٥٥٦٨،٤٤٤تعويضات عائلية١

٣٥١٠،٠٠٠٥٠١،٥٥٦٨،٤٤٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٤،٤٧٢-٣٤٥،٥٢٨٣٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٤،٤٧٢-٧٣٤٥،٥٢٨٣٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦،٠٢٨-١٥٨٥٥،٥٢٨٨٨١،٥٥٦مجموع البند  رقم  

٢٦،٠٢٨-١٠٤١٨٥٥،٥٢٨٨٨١،٥٥٦مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٧،٦٦١-١٣٣،٤٧١،٤٢١٣٣،٧٧٩،٠٨٢مجموع الفصل رقم  

٤٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٣

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

الصيد البري والبحري

مواد استھالكية ١١

مواد زراعية٦
٢٥،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مواد علفية٢

٢٥،٠٠٠-٦٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-١١٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠-٤٢٣٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

مبيدات٥
٣،١٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٥٣،١٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اسمدة١

٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٦٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،١٠٠،٠٠٠٦،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  نفقات العقود المشتركة واالتفاقيات مع 
القطاعين العام والخاص

٣٢،٠٠٠-٦٤٣،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠منح للطالب٣

٣٢،٠٠٠-٢٦٥٦،٥٠٠٦٨٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٥،٧٩٦-٤،٢٥٤،٣٥١٤،٣١٠،١٤٧اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٥،٧٩٦-٦٤،٢٥٤،٣٥١٤،٣١٠،١٤٧مجموع الفقرة  رقم  

٨٧،٧٩٦-١٤٤،٩١٠،٨٥١٤،٩٩٨،٦٤٧مجموع البند  رقم  

٨٧،٧٩٦-٤٢١٢١١،٠١٠،٨٥١١١،٠٩٨،٦٤٧مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

مواد استھالكية ١١

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٤٢،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

٦٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٥٥٠،٠٠٠٢،٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٠٠٠،٠٠٠-١٣١،٢٥٠٥،١٣١،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٣،٧٥٠ـ  المركز الدولي لآلمراض الحيوانية السارية 

٧،٥٠٠ـ  نقابة االطباء البيطريين في لبنان 

٥،٠٠٠،٠٠٠-٢١٣١،٢٥٠٥،١٣١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٣١،٢٥٠٥،١٣١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-٤٢١٤٢،٦٨١،٢٥٠٧،٦٨١،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤،٥٠٠٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٢،٥٠٠٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١٧٢،٥٠٠٧٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٣٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع الصيد البري

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١١،٢٥٠١١،٢٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  المجلس الوطني للصيد البري 

٢١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢٣٢١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥،١١٢،٧٩٦-٢١٤،١٧٥،٨٥١١٩،٢٨٨،٦٤٧مجموع الفصل رقم  

٤٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،٠٠٠٥،٨٨٦٤،١١٤قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤،٥٠٠١٠،٣٨٦٤،١١٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٦،٠٠٠١٤،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩،٦٠٠٩،٦٠٠

٧٩٢،٦٠٠٩٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣٠،٦٠٠١٢٤،٤٨٦٦،١١٤مجموع البند  رقم  

٤٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٠٠٠٤،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٨،٠٠٠٥٣،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تامين١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠-٥٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠،٠٠٠-٩٩٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٤٦،٥٠٠٤٠٦،٥٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٤٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٤٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٧٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥٢٠،٠٠٠٤٩٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٤،٥٠٠٩٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

١٠٠،٠٠٠-٣١٩٤،٥٠٠٢٩٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٦،٠٠٠-١٣١،٥٩٤،٥٠٠١،٦٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
١٢٥،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

االتحاد العام ،صناديق التعاضد، التعاونيات 
والنقابات الزراعية

١٢٥،٠٠٠-٤١،٠٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥،٠٠٠-١٤١،٠٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،١٦٠-٣،٠٠٠٦،١٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥٤،٠٠٠١٥٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

٣،١٦٠-٩١٥٧،٠٠٠١٦٠،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،١٦٠-١٦١٩٣،٠٠٠١٩٦،١٦٠مجموع البند  رقم  

١٥٨،٠٤٦-٤٢١٢٣،٣٦٤،٦٠٠٣،٥٢٢،٦٤٦مجموع الوظيفة رقم 

١٦٨،٠٤٦-٣٣،٤٠٤،٦٠٠٣،٥٧٢،٦٤٦مجموع الفصل رقم  

٤٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٤
٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٤٠٤،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢،٤٠٤،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٤٠٤،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٢،٤٠٤،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٤٢،٤٠٤،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٥
٤٨٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - الدوائر اإلدارية والفنية

بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠-١٢،٣٧٨،٠٠٠١٢،٨٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٠٠،٠٠٠-٤،٦٢٢،٠٠٠٥،١٢٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١١٧،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٧،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-٤٨٢١٧،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٥١٧،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦،٥٨٨،٥٠٣-١٤٧٠،٤٥٥،٨٧٢٧٧،٠٤٤،٣٧٥مجموع الباب  رقم  

٤٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٣٣٨٢،٣٣٨قرطاسية للمكاتب١

١،١٥٢١،١٥٢كتب ومراجع وصحف٢

٦٠٠٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٠٩٠٤،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٨٨٠٢،٨٨٠محروقات سائلة١

٣٢،٨٨٠٢،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٦،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٩٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤٦،٠٠٠-٧٩٨،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦،٠٠٠-١١١٠٤،٩٧٠١٥٠،٩٧٠مجموع البند  رقم  

٤٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠-١٢٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٤٤٠١،٤٤٠

٢١،٤٤٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٨٠١،٢٨٠اعالنات١

٢،٥٦٠٢،٥٦٠مطبوعات٢

٣،٢٠٠٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧،٠٤٠٧،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٨٠٠تامين١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩٦٠٩٦٠استئجار سيارات واليات١

٦٩٦٠٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٢٢١٣،٤٤٠٢٦٣،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٤٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦٢٤،٠٠٠-٤،٣٧٦،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٢٤،٠٠٠-١٤،٤٧٩،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥،٢٠٠٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠،٠٠٠-٢٨٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٠،٠٠٠-٣٤٦٠،٢٠٠٥٠٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٦٤،٠٠٠-١٣٤،٩٦٣،٧٠٠٥،٦٢٧،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٥٠٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٤٤٠١،٤٤٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٤٤٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٦٨٠١،٦٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٩٠٠٤،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٥٨٠٦،٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٧٧٠٨،٧٧٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠،٠٠٠-٤٦١٥،٣٩٠،٨٨٠٦،١٥٠،٨٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠،٠٠٠-٣١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٥١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٠٤١١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٨٠،٠٠٠-١٥،٤٩٠،٨٨٠٦،٢٧٠،٨٨٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٠،٠٠٠-١٥٥،٤٩٠،٨٨٠٦،٢٧٠،٨٨٠مجموع الباب  رقم  

٥٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٣،٥٠٠٥٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٦٠٠٦،٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤٥،٦٠٠١٤٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٥٠٠١٦،٥٠٠محروقات سائلة١

٣١٦،٥٠٠١٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٤٠-١،٠٠٠٢،٠٤٠مبيدات١

١،٠٤٠-٥١،٠٠٠٢،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٧٢٨٣،٠٠٠٢٥٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٩٩،٦٠٠٤٧٠،٦٤٠٢٨،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٥٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠

٢٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠بريد١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعالنات١

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٠٠٠-٢،٠٠٠٤،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٠٠٠-٤١٢٠،٠٠٠١٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠،٠٠٠-٩٢٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢،٠٠٠-١٢١،٢٩٩،٥٠٠١،٣٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣،٥٧٣،٠٠٠٣،٥٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٦٧٦،٥٠٠٣،٦٧٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٧٣٦،٠٠٠١،٧٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨٩،٠٠٠١٨٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٥،٠٠٠-٣١،٠٨٩،٠٠٠١،١٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥،٠٠٠-١٣٦،٥٤١،٥٠٠٦،٦١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٤٠٠١،٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧٣،٤٠٠١٧٣،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨،٠٤٠-٤١٢٨،٨٦٤،٠٠٠٨،٩٤٢،٠٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٨٢١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

النقابات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

٥،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  مساعدات للعمال 

٥،٠٠٠-٢٨٦٠،٠٠٠٨٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٤٨٦٠،٠٠٠٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-٨٢١٨٦٠،٠٠٠٨٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

١٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٠،٠٠٠-٣٧٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٥١٤٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٠٤١١٤٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٣،٠٤٠-١١٠،٣٥٠،٠٠٠١٠،٤٨٣،٠٤٠مجموع الفصل رقم  

٥١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠١١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٩٨،٥٧٠،١٥٣٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤٥،٩١٦،٦٨٩مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان
االجتماعي منھا

٢٨٨،٥٧٠،١٥٣ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٢٣١،٣٠٩،٠٠٠المرض واالمومة 

٣٥،٩٢٤،٥١٣السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٦٨٠،٧٤٧تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٥٥،٨٩٣المخاتير

١٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

١٢٩٨،٥٧٠،١٥٣٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤٥،٩١٦،٦٨٩مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩٨،٥٧٠،١٥٣٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤٥،٩١٦،٦٨٩مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٩٨،٥٧٠،١٥٣٢٩٢،٦٥٣،٤٦٤٥،٩١٦،٦٨٩مجموع الوظيفة رقم 

٥١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦١،٢٠٨،٧٧٤٥٦،٠٤٣،٦٧٣٥،١٦٥،١٠١مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٥٠،٢٠٨،٧٧٤*إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٩،٢٢٨،٨٩٢ـ  المرض واالمومة 

١٢،٨١٩،٢٦٢ـ  تعويضات عائلية 

١٨،١٦٠،٦٢٠ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

١١،٠٠٠،٠٠٠* تسويات نھاية الخدمة

١٦١،٢٠٨،٧٧٤٥٦،٠٤٣،٦٧٣٥،١٦٥،١٠١مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦١،٢٠٨،٧٧٤٥٦،٠٤٣،٦٧٣٥،١٦٥،١٠١مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦١،٢٠٨،٧٧٤٥٦،٠٤٣،٦٧٣٥،١٦٥،١٠١مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٦٣٥٩،٧٧٨،٩٢٧٣٤٨،٦٩٧،١٣٧١١،٠٨١،٧٩٠مجموع الفصل رقم  

٥١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٧
٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل

العمالة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٦،٢٥٠-٣،٠٠٩،٥٥٣٣،٥١٥،٨٠٣مساھمة للرواتب واألجور١

٢٣٥،٣٣١-١،١٩٠،٤٤٧١،٤٢٥،٧٧٨مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٤١،٥٨١-١٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٩٤١،٥٨١مجموع الفقرة  رقم  

٧٤١،٥٨١-١٤٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٩٤١،٥٨١مجموع البند  رقم  

٧٤١،٥٨١-٤١٢٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٩٤١،٥٨١مجموع الوظيفة رقم  

٧٤١،٥٨١-٢٢٧٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٩٤١،٥٨١مجموع الفصل رقم  

١٦٣٧٤،٣٢٨،٩٢٧٣٦٤،١٢١،٧٥٨١٠،٢٠٧،١٦٩مجموع الباب  رقم  

٥١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٣،٠٤٠١٠٣،٠٤٠قرطاسية للمكاتب١

٧٠،٦٥٦٧٠،٦٥٦كتب ومراجع وصحف٢

٤،٦٠٠٤،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٧٨،٢٩٦١٧٨،٢٩٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٢٠٠٩،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٩٤٤٢،٩٤٤لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢،١٤٤١٢،١٤٤مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٨٢٠٥،٨٢٠محروقات سائلة١

٣٥،٨٢٠٥،٨٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٩٤٤٢،٩٤٤مبيدات١

٥٢،٩٤٤٢،٩٤٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٤٧،٢٠٠١٤٧،٢٠٠

٧٨٣٤،٢٠٠٨٣٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٠٣٣،٤٠٤١،٠٣٣،٤٠٤مجموع البند  رقم  

٥١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٦٠٠١٨،٦٠٠

٢١٨،٦٠٠١٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٤٣٤٤،٤٣٤بريد١

٣٤،٤٣٤٤،٤٣٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٤٤٠٧،٤٤٠اعالنات١

٦٩،٧٥٠٦٩،٧٥٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٤٤٠٧،٤٤٠معارض ومھرجانات٤

٥٢٠،٨٠٠٥٢٠،٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٤٦٢٢،٩٣٠٦٢٢،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٧٢٠٣،٧٢٠تامين١

٥٣،٧٢٠٣،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٧٢٠٣،٧٢٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٧٢٠٣،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٣٠،٠٠٠٩٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٨،٠٠٠١٤٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٠٧٨،٠٠٠١،٠٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٧٤٦،٤٠٤١،٧٤٦،٤٠٤مجموع البند  رقم  

٥١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٠٣،٥٠٠٩٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٠،٠٠٠-٩،٤٠٠،٠٠٠٩،٦٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٠٠،٠٠٠-٢٩،٤٣٦،٠٠٠٩،٦٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٨،٧٥٠٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٣٨،٧٠٠٦٣٨،٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧١٨،٩٥٠٧١٨،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-١٣١١،١١٢،٤٥٠١١،٣١٢،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٥١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦١٨،٨٤٠٦١٨،٨٤٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦،٨٠٠ـ  مساھمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤،٠٠٠ـ  مساھمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

ـ  مساھمة لصندوق ضمان أصحاب الصحف 
والصحافيين

٢،٥٩٢

٢٩،١٦٠ـ  مساھمة لنقابة مصوري الصحف 

٢،٥٩٢ـ مساھمة لصندوق تعاضد المحررين 

١،٢٩٦ـ  مساھمة لجمعية مراسلي الصحف العربية 

٣٢،٤٠٠ـ  مساھمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٦٤٨،٨٤٠٦٤٨،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٧٨،٨٤٠٦٧٨،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٥١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٧٤،٤٠٠٢٧٤،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٤،٠٠٠٩٤،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٣٦٨،٤٠٠٣٦٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١١،٧٥٠١١،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٨٠٠٧،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٩،٥٥٠١٩،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠دراسات١

٥٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥،٥٠٠١٥،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٧٥٠١١،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٧،٢٥٠٢٧،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٤٦،٢٠٠٤٤٦،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-٨٥١١٥،٠١٧،٢٩٨١٥،٢١٧،٢٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٥١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠تعويضات عائلية١

٣١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠-٢٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠-٧٢٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٥٢٩٣،٧٥٠٣١٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٠٤١٢٩٣،٧٥٠٣١٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٥،٠٠٠-١١٥،٣١١،٠٤٨١٥،٥٣٦،٠٤٨مجموع الفصل رقم  

٥١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموسيقى في لبنان

٢٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٨٠١،١٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٥،٧٨٠٢٥،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١١٧،٧٥٠١١٧،٧٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٩٠٠٥،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٤٠٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢٤،٢٩٠١٢٤،٢٩٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٣٠٠٢،٣٠٠مبيدات١

٥٢،٣٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٨،٨٠٠٥٨،٨٠٠

٧٦٢٨،٨٠٠٦٢٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٨٤،٦٧٠٧٨٤،٦٧٠مجموع البند  رقم  

٥٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١١،١٥٠١١،١٥٠

٢١١،١٥٠١١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٠٠٧٠٠بريد١

٣٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٧،٢٠٠٣٧،٢٠٠اعالنات١

٣،٧٢٠٣،٧٢٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨١٨،٤٠٠٨١٨،٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٨٦٣،٣٢٠٨٦٣،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٤،٨٥٠١٤،٨٥٠تامين١

٥١٤،٨٥٠١٤،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٤٠٠١،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١١،١٥٠١١،١٥٠بدالت اتعاب٢

١١١،٥٠٠١١١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٢،٦٥٠١٢٢،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠١٤،٠٧٠١،٠١٤،٠٧٠مجموع البند  رقم  

٥٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٩١٢-١٠٠،٠٠٠١٢٥،٩١٢رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٩١٢-١١٠٠،٠٠٠١٢٥،٩١٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤،٤٠٠،٠٠٠٤،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٨٠،٠٠٠-٢٤،٤٢٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩،٥٠٠-٢٩٠،٠٠٠٢٩٩،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩،٥٠٠-٣٤٩٧،٠٠٠٥٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥،٤١٢-١٣٥،٠٤٧،٠٠٠٥،١٦٢،٤١٢مجموع البند  رقم  

٥٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٣،٥٠٠٢٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٩٢٠٣،٩٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٩٢٠٣،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨٠٠٨٠٠دراسات١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠-٢،٨٠٠٧،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٩٠٠٣،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،٠٠٠-٩٦،٧٠٠١١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٦٤٢،٩٢٠٤٧،٩٢٠مجموع البند  رقم  

١٢٠،٤١٢-٨٥٢٧،٠٣٨،٦٦٠٧،١٥٩،٠٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠-١٣٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠،٠٠٠-٧١٣٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٥١٣٨،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٠٤١١٣٨،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٠،٤١٢-٢٧،٢١٧،١٦٠٧،٣٥٧،٥٧٢مجموع الفصل رقم  

٥٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٢٩
٨٥٣

الجزء االول
وزارة االعالم

تلفزيون لبنان - االعالم

تمويل الخدمات

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١،٠٤١،٠٠٠٩،٢٧٨،٠٠٠١،٧٦٣،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٧٦٣،٠٠٠-٦،٩٢١،٠٠٠٨،٦٨٤،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٧،٩٦٢،٠٠٠١٧،٩٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٧،٩٦٢،٠٠٠١٧،٩٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٣١٧،٩٦٢،٠٠٠١٧،٩٦٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩١٧،٩٦٢،٠٠٠١٧،٩٦٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٣٠
٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع - االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٢٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧٩٢،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٨١٢،٠٠٠١،٨١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨١٢،٠٠٠١،٨١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥١١،٨١٢،٠٠٠١،٨١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠١،٨١٢،٠٠٠١،٨١٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٥،٤١٢-١٧٤٢،٣٠٢،٢٠٨٤٢،٦٦٧،٦٢٠مجموع الباب  رقم  

٥٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٧،٤٠٠٥٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٠٠٤،٠٠٠

٧٦٤٦،٠٠٠٦٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٥٥،٤٠٠٧٥٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٩،٠٠٠٩،٠٠٠

٢٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠بريد١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اعالنات١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مطبوعات٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١١٣،٥٠٠١١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تامين١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٠٠٠١،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١١٣،٠٠٠١١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٤٣،٠٠٠٣٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٦٥،٠٠٠-٢،٤٧٠،٠٠٠٢،٥٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٥،٠٠٠-١٢،٥٧٣،٥٠٠٢،٦٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٢،٠٠٠-٩٠٠،٠٠٠٩٤٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦٧،٠٠٠-٢١،٠٦١،٠٠٠١،١٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٥،٠٠٠-٢١٠،٠٠٠٢٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥،٠٠٠-٣٤٠٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٧،٠٠٠-١٣٤،٠٥٩،٥٠٠٤،٢٣٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٧،٦٠٠١٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٥،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٤٥،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٥٠٠١،٥٠٠دراسات١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٧٢٠٦،٧٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٢٠٠١١،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٧،٩٢٠١٧،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٧٦،٤٢٠٢٧٦،٤٢٠مجموع البند  رقم  

١٧٧،٠٠٠-٤٣٠٥،٤٥١،٩٢٠٥،٦٢٨،٩٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥،٠٠٠-٣٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٥٩٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠-١٠٤١٩٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢،٠٠٠-٢٥،٥٤٦،٩٢٠٥،٧٤٨،٩٢٠مجموع الفصل رقم  

٥٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،١٥٤٦،١٥٤قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٢٥٠٢،٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣،٤٠٤١٣،٤٠٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠٩٧٣لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤،١٠٠١٤،٠٩٧٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مبيدات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٧٢١٤،٠٠٠٢١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٧٥،٥٠٤٢٧٥،٥٠١٣مجموع البند  رقم  

٥٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠

٢١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠-٥،٠٠٠٦،٠٠٠بريد١

١،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠-٤،٠٠٠٦،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٠٠٠-٤٢١،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تامين١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٨،٠٠٠٥٥،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨٣،٠٠٠٨٠،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣٧،٧٥٠١٣٧،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٥٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٩٧،٠٠٠-١،٣٥٣،٠٠٠١،٥٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٧،٠٠٠-١١،٣٥٣،٠٠٠١،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٧٨،٠٠٠٢٧٢،٠٠٠٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧١،٠٠٠١٦٧،٠٠٠٤،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٤٩،٠٠٠٤٣٩،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٠٠٠-١٤٢،٠٠٠١٤٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٩،٠٠٠-٣٢٦٢،٠٠٠٢٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٢،٥٠٠٣٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٦٢،٥٠٠٣٢،٥٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٦،٠٠٠-١٣٢،١٢٦،٥٠٠٢،٣١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٠٠٠-٣٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٧،٥٠٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠-٥،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩٥،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٦٨٢،٥٠٠٩٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٧،٩٩٧-٦٣١٢،٦٤٠،٢٥٤٢،٨٣٨،٢٥١مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥١،٠٠٠٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥١،٠٠٠٥١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٨،٠٠٠-٤١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٠٠٠-١٥١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨،٠٠٠-١٠٩١١٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٤٣٥٢

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

المصادر الجديدة للكھرباء

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
٢،٠٠٠،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

ـ  جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة 

٢،٠٠٠،٠٠٠-٤٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠،٠٠٠-١٤٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠،٠٠٠-٤٣٥٢٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٢١٥،٩٩٧-٣٤،٦٩١،٢٥٤٦،٩٠٧،٢٥١مجموع الفصل رقم  

٥٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠٧٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤،٧٥٠١٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٦٠٠١،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٦٠٠٥،٦٠٠

٧٥٥،٢٠٠٥٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٥،٩٥٠٩٥،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٥٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تامين١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧٠،٥٠٠٣٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠-٤٥٥،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠-١٤٥٥،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٨،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٦٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٨،٠٠٠-٢٢٠٠،٠٠٠٢٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠-٣١١٥،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مكافاءات١

٥١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٨،٠٠٠-١٣٧٨٢،٥٠٠٨٨٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس 
والزھراني العادة بناء الخزانات

١٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤،٢٠٠٤،٢٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٨٠٠٢،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٧٠٠١٠،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨،٠٠٠-٤٣٢١١٠،٢٥٩،٦٥٠١٠،٣٥٧،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٨،٠٠٠-٤١٠،٢٦٨،٦٥٠١٠،٣٦٦،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢٠٦
٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

ھيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤،٣٢٢،٠٠٠-٢،٢١٦،٠٠٠٦،٥٣٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧،٤٣٧،٨٠٠٣،١١٥،٨٠٠٤،٣٢٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩،٦٥٣،٨٠٠٩،٦٥٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٦٥٣،٨٠٠٩،٦٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١٩،٦٥٣،٨٠٠٩،٦٥٣،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٦٩،٦٥٣،٨٠٠٩،٦٥٣،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٢،٥١٥،٩٩٧-١٨٣٠،١٦٠،٦٢٤٣٢،٦٧٦،٦٢١مجموع الباب  رقم  

٥٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٤٥٢٧،٤٥٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٥٠١،٦٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩،١٠٢٢٩،١٠٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٦٠٠٤،٦٠٠مالبس١

١،٠٠٠١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٥٠١٨،٥٠١لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤،١٠١١٤،١٠١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٨٨١،٠٨٨مبيدات١

٥١،٠٨٨١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٨٧٠١،٨٧٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٨٧٠١،٨٧٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٤٠٧،٠٤٠

٧٢٠٥،٠٤٠٢٠٥،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٧٥،٢٠١٢٧٥،٢٠١مجموع البند  رقم  

٥٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٧،٠٠٠١٣،٦٠٠٣،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٧،٠٠٠١٣،٦٠٠٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٤،٧٦٨٣٤،٧٦٨

٢٣٤،٧٦٨٣٤،٧٦٨مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعالنات١

١٠،٤٠٠١٠،٤٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٥٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣،٠٥٠،٠٠٠-٤،٢٤٩،٠٠٠٧،٢٩٩،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣،٠٠٠،٠٠٠ـ  نفقات دعاية 

٧٥٠،٠٠٠ـ  نفقات المكاتب السياحية في الخارج 

ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية 
ومنشورات

١٦٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

٣٩،٠٠٠ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

٣،٠٥٠،٠٠٠-٤٦،٢٣٣،٤٠٠٩،٢٨٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٦٠٠٥،٦٠٠تامين١

٥٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩،٠٠٠٩،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٩٨٦،٠٠٠٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٤٦،٦٠٠-١٢٦،٣٩١،٧٦٨٩،٤٣٨،٣٦٨مجموع البند  رقم  

٥٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٨،٧٤٠-٤،٥٦٦،٠٠٠٤،٥٨٤،٧٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨،٧٤٠-١٤،٦٦٩،٥٠٠٤،٦٨٨،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٨،٨٥٣-٧٣٤،٠٠٠٩١٢،٨٥٣رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠-١٥٥،٠٠٠١٨٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٠٦،٨٥٣-٢٩٢٥،٠٠٠١،١٣١،٨٥٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٣٠،٥٨٠٢٣٠،٥٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٢،٠٠٠٤٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦٧٧،٥٨٠٦٧٧،٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٤،٤٠٠١٠٤،٤٠٠مكافاءات١

٥١٠٤،٤٠٠١٠٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٥،٥٩٣-١٣٦،٣٧٦،٤٨٠٦،٦٠٢،٠٧٣مجموع البند  رقم  

٥٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٩٧،٠٠٠١٥٦،٠٠٠٤١،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٩٧،٠٠٠١٥٦،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٩٧،٠٠٠١٥٦،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٧٦٠،٠٠٠٧٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٧٥،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٢٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٦٨٠١،٦٨٠شراء قطع فنية٢

٨،٤٠٠٨،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٤،٠٨٠٣٤،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٩٩٤،٠٨٠١،٩٩٤،٠٨٠مجموع البند  رقم  

٣،٢٣١،١٩٣-٤٧٣١١٥،٢٣٤،٥٢٩١٨،٤٦٥،٧٢٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣٢

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

 مليار لدعم النشاط السياحي بإستثناء٣ـ منھا  
المھرجانات

٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  دعم مھرجانات قروية سياحية في مناطق 
االصطياف واالشتاء

٢٦،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣٢٦،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٦،١٩٣-١٢١،٤٨٤،٥٢٩٢١،٧١٠،٧٢٢مجموع الفصل رقم  

٢٢٦،١٩٣-١٩٢١،٤٨٤،٥٢٩٢١،٧١٠،٧٢٢مجموع الباب  رقم  

٥٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨١٠

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس 
القديمة في لبنان

٣٠،٠٠٠

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩٤،٦٠٠٢٩٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٤،٠٠٠٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠

٧١٦٩،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٢١،٦٠٠٥٢١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٧٠،٠٠٠٦٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٧٠،٠٠٠٦٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠

٢٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠بريد١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية 
ومسرحية وبيناالت

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٣٥،٥٠٠٧٣٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تامين١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١١،٢٥٠١١،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٦١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٤،٠٠٠٧٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٤،٠٠٠١٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٦١٢،٠٠٠١،٦١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٢،٦٠٠٢٩٣،٠٠٠٩،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠٦،١٠٠٣٩٦،٥٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٣٦،٠٠٠١،٤٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٦٩٣١٣،٦٩٣اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٤٨٥،٦٩٣١،٤٨٥،٦٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٧،٥٠٠١٢٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٠٥،٥٠٠٢٠٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٢٩،٢٩٣٢،١١٩،٦٩٣٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٩٠٠٤،٩٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٣٢،٤٠٠٢٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٧٢،٩٠٠٢٧٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٤،٥٤٠،٧٩٣٤،٥٣١،١٩٣٩،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(مجالس، منظمات،اندية،تجمعات ثقافية)

٢،٠١٣،٧٥٠٢،٠١٣،٧٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٥٠،٠٠٠ـ  البيت اللبناني في باريس 

٤٦٥،٠٠٠ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط 
الثقافي

٤٣٥،٠٠٠

٢٦٢،٥٠٠ـ  السينمائيين اللبنانيين 

٢٦٢،٥٠٠ـ   المسرحيين اللبنانيين 

١٠،٠٠٠ـ  اتحاد الكتّاب اللبنانيين 

ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت

١١٢،٥٠٠

١٣١،٢٥٠ـ  مساھمة في صندوق التعاضد الموحد 

٢٢٥،٠٠٠ـ  مركز خان العسكري األثري  ـ  طرابلس 

٣٠،٠٠٠ـ مسرح المدينة 

١٥،٠٠٠ـ  مجمع نبيه بري الثقافي 

١٥،٠٠٠ـ  فرقة الفيحاء 

٢٢،٦١٣،٧٥٠٢،٦١٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٦١٣،٧٥٠٢،٦١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٢،٦١٣،٧٥٠٢،٦١٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٦٠

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٤٠٠،٠٠٠ـ المركز الدولي لعلوم االنسان 

٢٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٠٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٣٧،٠٠٠٤٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٣٧،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٤٢،٠٠٠٤٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧،٦٢٦،٥٤٣٧،٦٢١،٩٤٣٤،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠٨،٦٩٣٦،٣٠٧قرطاسية للمكاتب١

٢،٤٠٠٢،٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨،٨٤٠١٢،٥٣٣٦،٣٠٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٣٢٠٤،٣٢٠مالبس١

٨٠،٠٠٠٧٦،٨٠٠٣،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١١،٣٢٠١٠٣،١٢٠٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٤،٥٠٠٤،٥٠٠مواد مخبرية٢

٤٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠،٠٠٠٧،٦٥٠٢،٣٥٠مبيدات١

٥١٠،٠٠٠٧،٦٥٠٢،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥٤٤٥٤٤اسمدة١

٥٤٤٥٤٤بذور ونصوب وشتول٣

٦١،٠٨٨١،٠٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٣،٠٠٠٢٥٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٥٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

٧٣٧٨،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٤،٥٠٠٤،٥٠٠لوازم متخصصة١

٨٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٤٨،٢٤٨٥٢٦،٣٩١٢١،٨٥٧مجموع البند  رقم  

٥٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٢٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،١٠٧١٥،١٠٧بريد١

٣١٥،١٠٧١٥،١٠٧مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤،٠٠٠٤،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٤٩،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠تامين١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠،٠٠٠-٨٠،٨٠٠١٠٠،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩٨٨،٨٠٠١٠٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٢١٨٧،٧٠٧٢٠٧،٧٠٧مجموع البند  رقم  

٥٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠،٠٠٠-١٥٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٠٥،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٢٠٠،٠٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦،٦٠٥،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٠،٠٠٠-١،١٠٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٥٠،٠٠٠-٣١،٢٢٨،٠٠٠١،٤٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٥،٠٠٠-١٣٨،٤٠٨،٠٠٠٨،٦٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٥٠٠٣،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٠٠١،٤٠٠شراء قطع فنية٢

٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٥،٩٠٠٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٧،٩٠٠٦٧،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٣،١٤٣-٨٤٢٩،٢٢١،٨٥٥٩،٤٨٤،٩٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٣،١٤٣-٣٩،٣٦١،٨٥٥٩،٦٢٤،٩٩٨مجموع الفصل رقم  

٥٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٣١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢١،٨٦١،٠٠٠٢١،٨٦١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٧٤،١٠٠٦٧٤،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٢،٥٣٥،١٠٠٢٢،٥٣٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢،٥٣٥،١٠٠٢٢،٥٣٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٢٢،٥٣٥،١٠٠٢٢،٥٣٥،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣١٢٢،٥٣٥،١٠٠٢٢،٥٣٥،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤٠
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٩٠،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٠٣٩٩،٠٠٠٣٩٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨٣٥،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٤٩،٤٠٠١٤٩،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٨٤،٤٠٠٩٨٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٨٤،٤٠٠٩٨٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٩٨٤،٤٠٠٩٨٤،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤١٩٨٤،٤٠٠٩٨٤،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٨،٥٤٣-٢٠٤٠،٩٠٦،٨٩٨٤١،١٦٥،٤٤١مجموع الباب  رقم  

٥٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٥١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٢٨٢،١٩٨٢،٢٨٢،١٩٨مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة مالية في برنامج االمم المتحدة 
االنمائي

٩٩٤،٠٧٣

UNDP

ـ  مساھمة الدولة في مشروع ادارة الملوثات 
العضوية الثابته من اصل الھبة المعطاة لھا

١،٢٨٨،١٢٥

 تاريخ١٥٥٢بموجب المرسوم رقم 
٢٠١٥/٣/١٢

١٢،٢٨٢،١٩٨٢،٢٨٢،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٢٨٢،١٩٨٢،٢٨٢،١٩٨مجموع البند  رقم  

٥٥١٢،٢٨٢،١٩٨٢،٢٨٢،١٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠،٠٠٠١٤،٥٧٧٥،٤٢٣قرطاسية للمكاتب١

١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٧،٢٥٠٣١،٨٢٧٥،٤٢٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٢٥٠٢،٢٥٠مالبس١

٢٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٥٥٠٢،٥٥٠مبيدات١

٥٢،٥٥٠٢،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠

٣٠،٠٠٠-٧١٧٧،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٥٧٧-١١٢٦٤،٠٥٠٢٨٨،٦٢٧مجموع البند  رقم  

٥٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٩٣٥،٠٠٠٩٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠

٢١٨،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٤،٠٠٠-١٢،٠٠٠١٦،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢،٤٠٠٢،٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦،٠٠٠-٤٤٥،٤٠٠٥١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠،٤٠٠١٠،٤٠٠تامين١

٥١٠،٤٠٠١٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٠٠٠-١٢١،١٢٢،٥٥٠١،١٢٨،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٥٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٨٥٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٩٥٣،٥٠٠٢،٨٠٣،٥٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٩٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٠٠٠-١٠٨،٠٠٠١١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦٣٤،٠٠٠٥٩٩،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٤،٥٠٠٩٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢١،٠٠٠٢٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٧٥،٥٠٠٣٧٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٠٢٣،٠٠٠٣،٨٣٨،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧،٠٠٠-٨٥٧،٠٠٠٨٦٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

محميات ـ جمعيات ـ نوادي بيئية

٧،٠٠٠-٢٨٥٧،٠٠٠٨٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات داخل القطاع العام٣
٧٢،٠٠٠٦٤،٨٠٠٧،٢٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

(المركز اللبناني لالنتاج النظيف )

LCPC

٣٧٢،٠٠٠٦٤،٨٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٧٩،٠٠٠١،٠٢٨،٨٠٠٥٠،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٢٥٠-٢،٢٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٧،٢٥٠-٣٥،٠٠٠١٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠دراسات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٨٠٠٢،٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٣٦٠٣،٣٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،١٦٠٦،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٧،١٦٠٢٤،٤١٠١٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٥٦١٦،٥٢٥،٧٦٠٦،٣٠٨،٣٨٧٢١٧،٣٧٣مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٥٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٥٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨،٨٦٢،٩٥٨٨،٦٥٥،٥٨٥٢٠٧،٣٧٣مجموع الفصل رقم  

٢١٨،٨٦٢،٩٥٨٨،٦٥٥،٥٨٥٢٠٧،٣٧٣مجموع الباب  رقم  

٥٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠١٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧١٢٥،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥١٢٥،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١١٢٥،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٣٣٠٩،٣٣٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٥٠٢،٥٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١،٨٨٠٤١،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٧٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨١٦٨١٦مبيدات١

٥٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٠٠٠٨،٠٠٠

٧٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٢٩،٦٩٦٢١٤،٦٩٦١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٧،٠٠٠-٨٣٣،٠٠٠٩٣٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٩٧،٠٠٠-١٨٧٣،٠٠٠٩٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٩،٠٠٠١١،٠٠٠اعالنات١

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٦٤،٠٠٠٥٣،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تامين١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٣،٢٨٠٤٧،٤٢٤٥،٨٥٦نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٨،٢٨٠١٠٢،٤٢٤٥،٨٥٦مجموع الفقرة  رقم  

٦٨،١٤٤-١٢١،٠٩١،٢٨٠١،١٥٩،٤٢٤مجموع البند  رقم  

٥٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٥،٢٧١-٤،١٤٧،٧٩١٤،٢٠٣،٠٦٢رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٥،٢٧١-٢٤،١٨٣،٧٩١٤،٢٣٩،٠٦٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦،٥٠٠-٢٣٧،٩٠٨٢٤٤،٤٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٦،٥٠٠-٣٥٦٢،٩٠٨٥٦٩،٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦١،٧٧١-١٣٤،٩٦٥،١٩٩٥،٠٢٦،٩٧٠مجموع البند  رقم  

٥٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٣٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٩٠،٠٠٠-٢٧٥٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠،٠٠٠-١٤٧٥٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠دراسات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٩،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤٠،٠٠٠٢٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٠،٠٠٠٤١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٥،٩١٥-١٠٧٢٧،١٠٦،١٧٥٧،٢٨٢،٠٩٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨٠،٩١٥-١٧،٢٣١،١٧٥٧،٤١٢،٠٩٠مجموع الفصل رقم  

١٨٠،٩١٥-٢٢٧،٢٣١،١٧٥٧،٤١٢،٠٩٠مجموع الباب  رقم  

٥٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧،٠٤٥٧،٠٤٥قرطاسية للمكاتب١

٢،٦٥٥٢،٦٥٥كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١١،٧٠٠١١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٥٠٠٨،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠،٩٠٠١٠،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠

٧٤١٥،٠٠٠٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٤٢،٦٠٠٤٤٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٦٣،٠٠٠٢٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٨٣،٠٠٠٢٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠

٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٢٥٠٢،٢٥٠بريد١

٣٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 
ودورات  اعداد وتدريب رياضي

٤٦٤،٥٠٠٦٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تامين١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٠٠٠-٩١٣٨،٠٠٠١٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٢٥١٩،٢٥٠٥٢٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٥٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠،٠٠٠-١،١٩٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠،٠٠٠-١١،٢٩٣،٥٠٠١،٣٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٢١،٠٠٠١٦١،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٧،٢٥٠٤٧،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٢٢،٢٥٠١٢٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٦٦٠،٧٥٠١،٦١٠،٧٥٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤،٢٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية 
والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد

٢٤،٢٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤،٤٠٠،٠٠٠٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠دراسات١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٣٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣١٧،٢٥٢،٦٠٠٧،٢٠٢،٦٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات 
البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية

وكشفية
١٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٠،٧٨٦،١٠٠١٠،٧٣٦،١٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
٢٣٢
٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المدينة الرياضية - المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٤٨،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٦٢،٠٠٠٦٦٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

(صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات)

١١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٢١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣١٢،٠٩٦،١٠٠١٢،٠٤٦،١٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٥٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٤٧٤

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

االعمال الحرفية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٣٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير 
الحرف والصناعات اليدوية

١٣٥،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠ـ  بيت المحترف 

١٣٣٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٣٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤٣٣٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠،٠٠٠ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

٢٥٠،٠٠٠ـ  ام النور 

٢٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٠،٠٠٠ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢١٦،٠٠٠٢١٦،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢١٦،٠٠٠مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

١٢١٦،٠٠٠٢١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢١٦،٠٠٠٢١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٢١٦،٠٠٠٢١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠لجنة االدوية

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

العجز

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٣٠٠،٠٠٠١٠،٣٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٩،٩٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١١٠،٣٠٠،٠٠٠١٠،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٣٠٠،٠٠٠١٠،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢١٠،٣٠٠،٠٠٠١٠،٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٥٠٠٣،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٥٠٠٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٠،٠٠٠١٩،٠٠٠١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠-٢،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٧٣٨،٥٠٠١،٧٣٨،٥٠٠ادوية١

٤١،٧٣٨،٥٠٠١،٧٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٧١٩٢،٧١٩مبيدات١

٥٢،٧١٩٢،٧١٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠

٧١٢٩،٢٥٠١٢٩،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٩٦٤،٩٦٩١،٩٥٩،٩٦٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٦٦،٠٨٥٢٦٦،٠٨٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٦٦،٠٨٥٢٦٦،٠٨٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠

٢١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠بريد١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٩٩٤٣،٩٩٤عالقات عامة اخرى٩

٤٢٢،٩٩٤٢٢،٩٩٤مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تامين١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١١٨،٠٠٠١١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٣٠،٥٧٩٤٣٠،٥٧٩مجموع البند  رقم  

٦٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٤،٠٠٠-٥،٠٥٠،٨٩٥٥،٠٩٤،٨٩٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٤،٠٠٠-١٥،١٥٤،٣٩٥٥،١٩٨،٣٩٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٩٠،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٥،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦١،٠٠٠١،٠٥٦،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٨،٩٣٧٤٨،٩٣٧تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨،٠٠٠-٣٨٤،٧٥٢٤٠٢،٧٥٢تعويض نقل مؤقت٣

١١٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٥١،٦٨٩٥٥١،٦٨٩مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مكافاءات١

٥٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٩،٠٠٠-١٣٦،٨١٩،٥٨٤٦،٨٥٨،٥٨٤مجموع البند  رقم  

٦٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥،٠٠٠٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠دراسات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠شراء قطع فنية٢

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤،٠٠٠-١٠٢١٩،٢٥٠،١٣٢٩،٢٨٤،١٣٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف 
"االسر االكثر فقرا

٦،٠٠٠،٠٠٠

١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤تعويضات عائلية١

٣٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦تعويضات عائلية٢

٧٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٩،١٠٠١٢٩،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦،١٢٩،١٠٠٦،١٢٩،١٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عينية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٠٠،٠٠٠ـ  مشروع التغذية 

٢٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات دعم االسرة 

١٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٢٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٣٠،٠٠٠ـ  المجلس االعلى للطفولة 

٩٠،٠٠٠ـ مخيمات العمل التطوعي 

١٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٣٥،٠٠٠ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

٩٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

١٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩،٩٥٠،٠٠٠٩،٩٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف 
والرعاية المتخصصة

٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث 
المعرضين للخطر

٤،٩٥٠،٠٠٠

٢٩،٩٥٠،٠٠٠٩،٩٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،١٧٥،٠٠٠١٠،١٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١١٠،١٧٥،٠٠٠١٠،١٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٨١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩١٦،٠٠٠٩١٥،٩٠٠١٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي 
واالتصال السكاني

٢٨٥،٠٠٠

٨١،٠٠٠ـ  برنامج السكان والتنمية 

ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المحلية

٥٥٠،٠٠٠

١٩١٦،٠٠٠٩١٥،٩٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩١٦،٠٠٠٩١٥،٩٠٠١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨١٩١٦،٠٠٠٩١٥،٩٠٠١٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣١،٩٠٥،٠٠٠٣١،٩٠٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣١،٥٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

١٣٥،٠٠٠ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٢٧٠،٠٠٠ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

١٣١،٩٠٥،٠٠٠٣١،٩٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٠،٠٠٠-١٦٣،٩٥٤،٠٠٠١٦٤،٠٠٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  رعاية اجتماعية 

تعليم وتدريب ايتام واوالد ذوي حاالت
اجتماعية صعبة  فتيات منحرفات وقابالت

لالنحراف تعليم مھني خارجي لاليتام
والمعوزين ايواء ورعاية االطفال الرضع
ايواء ورعاية العجزة ايواء وتعليم وتدريب

المعوقين تعليم مھني داخلي وخارجي
ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع 

الجمعيات االھلية
١١،٧٠٠،٠٠٠

١،٧٥٠،٠٠٠ـ  نفقات المشاريع االنمائية 

٥٠٤،٠٠٠ـ  مساھمة لكاريتاس لبنان 

٥٠،٠٠٠-٢١٦٣،٩٥٤،٠٠٠١٦٤،٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٤١٩٥،٨٥٩،٠٠٠١٩٥،٩٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٠٩١١٩٥،٨٥٩،٠٠٠١٩٥،٩٠٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣،٩٠٠-١٢٣٥،٢١٠،٢٣٢٢٣٥،٢٤٤،١٣٢مجموع الفصل رقم  

٦١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
٢٤٢
١٠٦١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية
المؤسسة العامة لالسكان

مخصصات مختلفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  لدعم الفوائد على القروض  الممولة 
بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان

والمصارف التجارية
١١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٦١١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٢١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٣،٩٠٠-٢٤٣٣٥،٢١٠،٢٣٢٣٣٥،٢٤٤،١٣٢مجموع الباب  رقم  

٦١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٨٤

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لمعھد البحوث الصناعية 

٢٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١،٢٥٠١١،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٧،٢٥٠٣٦،٢٥٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٢٠٠٧،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٧،٢٠٠٣٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠٠-٥٢،٠٠٠٥٢،٥٠٠محروقات سائلة١

٥٠٠-٣٥٢،٠٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٩٠٠-٢،٥٠٠٣،٤٠٠مبيدات١

٩٠٠-٥٢،٥٠٠٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٤٠٠٢،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠

٧٢١٠،٤٠٠٢١٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠-١١٣٣٩،٣٥٠٣٣٩،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٦١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨،٠٠٠-٥٨٢،٠٠٠٥٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٨،٠٠٠-١٥٨٢،٠٠٠٥٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٨،٢٩٥٣٨،٢٩٥

٢٣٨،٢٩٥٣٨،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠بريد١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مطبوعات٢

١٦،٦٦٦١٦،٦٦٦اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩٤،١٦٦٩٤،١٦٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠تامين١

٥١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٥٠٠١،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٠٠٠-٩١٣٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠-١٢٨٦٨،٢٦١٨٨١،٢٦١مجموع البند  رقم  

٦١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٦٣٦،٠٠٠٢،٤٧٤،٠٠٠١٦٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٣٩،٥٠٠٢،٥٧٧،٥٠٠١٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥٦،٠٠٠٤٣٦،٠٨٠٣١٩،٩٢٠رواتب المتعاقدين١

١٩٧،٠٠٠١٩٤،٥٢٠٢،٤٨٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٩٨٩،٠٠٠٦٦٦،٦٠٠٣٢٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-٢١٥،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٥،٠٠٠-٣٧١١،٥٠٠٧٢٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٥٢٠،٠٠٠٤،٠٥٠،٦٠٠٤٦٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات 
الصناعية

٩٠،٠٠٠

٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٢٥،٠٠٠ـ  جمعية الصناعيين اللبنانيين 

١١٢،٥٠٠ـ  دعم  المركز اللبناني للتغليف  ليبان باك 

Liban Pack

٢٤٢٧،٥٠٠٤٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٢٩،٥٠٠٤٢٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢،٢٠٠-٢٢،٥٥٠٢٤،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٢٠٠-٤٢٢،٥٥٠٢٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٥١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٨٠٣،٠٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠٧،٨٠٠٢،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٣،٠٨٠١٠،٨٨٠٢،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٨٥،٦٣٠٢٨٥،٦٣٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٦،٤٤٢،٧٤١٥،٩٨٦،٧٤١٤٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧،٠١٢،٧٤١٦،٥٤٦،٧٤١٤٦٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
٢٣٣
٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤١،٨٢٩-١،٥٧٤،٥٠٤١،٧١٦،٣٣٣مساھمة للرواتب واألجور١

٦٢٥،٤٩٦٥٢٥،٣٠١١٠٠،١٩٥مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤١،٦٣٤-١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٤١،٦٣٤مجموع الفقرة  رقم  

٤١،٦٣٤-١٤٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٤١،٦٣٤مجموع البند  رقم  

٤١،٦٣٤-٤٤٢١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٤١،٦٣٤مجموع الوظيفة رقم 

٤١،٦٣٤-٢٣٣٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٤١،٦٣٤مجموع الفصل رقم  

٢٥٩،٢١٢،٧٤١٨،٧٨٨،٣٧٥٤٢٤،٣٦٦مجموع الباب  رقم  

٦٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
١

١٨٠

الجزء االول
النفقات المشتركة

الديون المتوجبة االداء

عمليات الدين العام

النفقات المالية ١٧

فوائد على القروض الداخلية١
٥،٥٦١،٣٤٣،٨٣٤٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠٥١٥،٣٤٣،٨٣٤فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١٥،٥٦١،٣٤٣،٨٣٤٥،٠٤٦،٠٠٠،٠٠٠٥١٥،٣٤٣،٨٣٤مجموع الفقرة  رقم  

فوائد على القروض الخارجية٢
٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠٣٦٧،٢٩٢،٨٨٨فوائد على سندات خزينة خارجية١

منھا مبلغ :

ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات 
كھرباء لبنان

١٤٥،٠٠٠،٠٠٠

٣،٤٨٨،٢٤٠،١٢٥ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة األجنبية 

ـ  فوائد على سندات خزينة خاصة بالعملة 
األجنبية

٥٢،٧٦٣

(ديون االستمالكات و المتعھدين )

٢٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨٣،٢٦٦،٠٠٠،٠٠٠٣٦٧،٢٩٢،٨٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١٧٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٨٢،٦٣٦،٧٢٢مجموع البند  رقم  

١٨٠٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٨٢،٦٣٦،٧٢٢مجموع الوظيفة رقم  

١٩،١٩٤،٦٣٦،٧٢٢٨،٣١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٨٢،٦٣٦،٧٢٢مجموع الفصل رقم  

٦٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
٢

١٠٢٣

الجزء االول
النفقات المشتركة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١
٢،٨٣٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٥٣١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٢،٣٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

١٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٣٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣،٢٨٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٩٨١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٦١٢،٤٧٧،٩٣٦،٧٢٢١١،٢٩٣،٠٠٠،٠٠٠١،١٨٤،٩٣٦،٧٢٢مجموع الباب  رقم  

٦٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

خدمات استھالكية ١٢

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩
٣٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٣٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٦٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
١٣٥،٠٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

منھا: 

 تاريخ١٠١١٠ـ  تنفيذا" للمرسوم رقم  
٢٠١٣/٣/٢٢

٣،٠٠٠،٠٠٠

(نظام التعويضات والمساعدات)

٢٠١٧/٨/٢١٨،٠٠٠،٠٠٠ تاريخ ٤٦ـ  للقانون  

٩١٣٥،٠٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣٥،٠٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٢٤٧،٩٩٧،٩٢٠٢٤٧،٩٩٧،٩٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٤٧،٩٩٧،٩٢٠٢٤٧،٩٩٧،٩٢٠مجموع الفصل رقم  

٦٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
٢

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٨٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٩٠٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٣٢٦،٤٣٦،٩٨٩٣٧٦،٤٣٦،٩٨٩مجموع الفصل رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٧٥٧٤،٤٣٤،٩٠٩٦٢٤،٤٣٤،٩٠٩مجموع الباب  رقم  

١١،٠٤٧،٨٠٨،١٠٣مجموع الجزء  رقم   ٢١،٦٤٩،٤٥٧،٥٤٩ ٢٢،٦٩٧،٢٦٥،٦٥٢

٦٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٣٣،٠٥٦١٣٣،٠٥٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٣٣،٠٥٦١٣٣،٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٦،٤٦٠٢٦،٤٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦٦،٤٦٠٦٦،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤١٥،٨٠٠٤١٥،٨٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤١٥،٨٠٠٤١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٩٧،١١٦٧٩٧،١١٦مجموع البند  رقم  

٦٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥٨،٥٥٠١٥٨،٥٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥٨،٥٥٠١٥٨،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٤١،٦٠٠٢٤١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٤١،٦٠٠٢٤١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٤٣،٦٠٠٥٤٣،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٤٣،٦٠٠٥٤٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٢٤،٨٠٠٧٢٤،٨٠٠صيانة اخرى١

٩٧٢٤،٨٠٠٧٢٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٦٦٨،٥٥٠١،٦٦٨،٥٥٠مجموع البند  رقم  

١١١٢،٤٦٥،٦٦٦٢،٤٦٥،٦٦٦مجموع الوظيفة رقم  

١٢،٤٦٥،٦٦٦٢،٤٦٥،٦٦٦مجموع الفصل رقم  

١٢،٤٦٥،٦٦٦٢،٤٦٥،٦٦٦مجموع الباب  رقم  

٦٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٠٠٠-١٢٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٧٥،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠-٣١٧٥،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٤٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٦٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٦٠،٠٠٠-٩١٥٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٠،٠٠٠-٢٢٦١،٥٣٥،٠٠٠١،٦٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١١٠،٠٠٠-٧٩٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٥٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٥٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٤٤٠،٠٠٠١،٤٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٠،٠٠٠-١١٣٢،٩٧٥،٠٠٠٣،٠٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٠،٠٠٠-١٢،٩٧٥،٠٠٠٣،٠٨٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٠،٠٠٠-٢٢،٩٧٥،٠٠٠٣،٠٨٥،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١

١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٨٦،٧٥٠٣٨٦،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦٣،٨٧٥٦٣،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٥٠،٦٢٥٤٥٠،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٨٨،٧٥٠٤٨٨،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٨٨،٧٥٠٤٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١١٣،٧٥٠١١٣،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١١٣،٧٥٠١١٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،١٣٨،٥٢٥١،١٣٨،٥٢٥مجموع البند  رقم  

٦٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١

١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،١٢٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،١٢٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩٦،٠٠٠٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٤٩٦،٠٠٠٢،٤٩٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢٣،٦٣٤،٥٢٥٣،٦٣٤،٥٢٥مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٦٣٤،٥٢٥٣،٦٣٤،٥٢٥مجموع الفصل رقم  

٦٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٨،٢٦٣٢٨،٢٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٨،٢٦٣٢٨،٢٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٩٨٥٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٩٨٥٥،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٨،٤٩٨٤٨،٤٩٨مجموع البند  رقم  

٦٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٧٥٠٤،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٧٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٦٥٠٦،٦٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٦٥٠٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١١٥٥٩،٨٩٨٥٩،٨٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٩،٨٩٨٥٩،٨٩٨مجموع الفصل رقم  

٦٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٨،٦٢٠١٨،٦٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٨،٦٢٠١٨،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩،٩٧٥٩،٩٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩،٩٧٥٩،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٨١٠١٨،٨١٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٨١٠١٨،٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩،٩٧٥٩،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩،٩٧٥٩،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٧،٣٨٠٥٧،٣٨٠مجموع البند  رقم  

٦٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٢٠٠١٥،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٢٠٠١٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٢،١٦٠١٢،١٦٠صيانة وسائل النقل١

٨١٢،١٦٠١٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٧،٣٦٠٢٧،٣٦٠مجموع البند  رقم  

١٤١٨٤،٧٤٠٨٤،٧٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٤،٧٤٠٨٤،٧٤٠مجموع الفصل رقم  

٦٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٤،٦٣٠١٤،٦٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٤،٦٣٠١٤،٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٠،٧٧٥٧٠،٧٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٠،٧٧٥٧٠،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٠٨٧٥،٠٨٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٠٨٧٥،٠٨٧مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٣،٧٩٢١٠٣،٧٩٢مجموع البند  رقم  

٦٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١١،٤٠٠١١،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٦٠٠٧،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٨٠٠٣،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٨٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٨٠٠٢٢،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٢٦،٥٩٢١٢٦،٥٩٢مجموع الوظيفة رقم  

٤١٢٦،٥٩٢١٢٦،٥٩٢مجموع الفصل رقم  

٦٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٥٨٦٥،٥٨٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٥٨٦٥،٥٨٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٣٢٥٣،٣٢٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٣٣٠١،٣٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٦٥٥٤،٦٥٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٦٩٠٩،٦٩٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩،٦٩٠٩،٦٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،١٩٢٣،١٩٢تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،١٩٢٣،١٩٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٣،١٢٣٢٣،١٢٣مجموع البند  رقم  

٦٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٤٢٤٥،٤٢٤صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٤٢٤٥،٤٢٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٧٩١٤،٧٩١صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٧٩١٤،٧٩١مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٩٠٠١،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٩٠٠١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٩،١٢٠٩،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٨٩،١٢٠٩،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠-١،٠٤٠٣،٠٤٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠-٩١،٠٤٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-٢٢٨٢٢،٢٧٥٢٤،٢٧٥مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-٨١٠٤٥،٣٩٨٤٧،٣٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٢،٠٠٠-٥٤٥،٣٩٨٤٧،٣٩٨مجموع الفصل رقم  

٦٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٩٨٠٧،٩٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٩٨٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٩٨٥٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٩٨٥٥،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٤٠٠١١،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٩،٣٥٥٢٩،٣٥٥مجموع البند  رقم  

٦٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٩،١٢٠٩،١٢٠صيانة ابنية ادارية١

٢٩،١٢٠٩،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٨٤٠٦،٨٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٨٤٠٦،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٣٢٠٥،٣٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٣٢٠٥،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢١،٢٨٠٢١،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٥٠،٦٣٥٥٠،٦٣٥مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٠،٦٣٥٥٠،٦٣٥مجموع الفصل رقم  

٦٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٦٦٠٢،٦٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٦٦٠٢،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٠٠-٣،٦٥٥٤،٦٥٥تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٠٠٠-٢٣،٦٥٥٤،٦٥٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٠٠٠-٣،٧٥٠٤،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠-٣٣،٧٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-٢٢٦١٢،٠٦٠١٤،٠٦٠مجموع البند  رقم  

٦٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٦٠٠٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٧٥٠٤،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٧٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢،٣٥٠١٢،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-٨١٠٢٤،٤١٠٢٦،٤١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢،٠٠٠-٧٢٤،٤١٠٢٦،٤١٠مجموع الفصل رقم  

٦٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٣٢٠-٣،٠٠٠٥،٣٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٣٢٠-١٣،٠٠٠٥،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٩٥-١،٥٠٠١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٤٩٥-٢١،٥٠٠١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨١٥-٢٢٦٦،٤٩٥٩،٣١٠مجموع البند  رقم  

٦٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٢٨٠٢،٢٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٢٨٠٢،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٢٨٠٢،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٢،٨١٥-٨١٠٨،٧٧٥١١،٥٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢،٨١٥-٨٨،٧٧٥١١،٥٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١-٢٨،٢٦٢٢٨،٢٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١-١٢٨،٢٦٢٢٨،٢٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٩٨٥٥،٩٨٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٩٨٥٥،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧،٩٨٠٧،٩٨٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٧،٩٨٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١-٢٢٦٥٦،٤٧٧٥٦،٤٧٨مجموع البند  رقم  

٦٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢،١٦٠١٢،١٦٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٢،١٦٠١٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٦٠٠٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩،١٢٠٩،١٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩،١٢٠٩،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٨،٨٨٠٢٨،٨٨٠مجموع البند  رقم  

١-٣٣٧٨٥،٣٥٧٨٥،٣٥٨مجموع الوظيفة رقم  

١-٩٨٥،٣٥٧٨٥،٣٥٨مجموع الفصل رقم  

٦٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠٩٩٨٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠٩٩٨٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠-١،٣٠٠١،٣٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٠-٢١،٣٠٠١،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٩٠٠١،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٩٠٠١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٠-١،٣٠٠١،٣٣٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٠-٥١،٣٠٠١،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٨-٢٢٦٥،٥٠٠٥،٥٥٨مجموع البند  رقم  

٦٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٩٠٠١،٩٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٩٠٠١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩٥٠٩٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩٥٠٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٨٥٠٢،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٥٨-٨١٠٨،٣٥٠٨،٤٠٨مجموع الوظيفة رقم  

٥٨-١٠٨،٣٥٠٨،٤٠٨مجموع الفصل رقم  

٦٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٩٧٥٩،٩٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٩٧٥٩،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٦٥٥٤،٦٥٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٦٥٥٤،٦٥٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٢،٨٧٠٣٢،٨٧٠مجموع البند  رقم  

٦٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٦٥٠٦،٦٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٦٥٠٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٦٥٠٦،٦٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٦٥٠٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣،٣٠٠١٣،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٤٦،١٧٠٤٦،١٧٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٤٦،١٧٠٤٦،١٧٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٤٩٦١،٤٩٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٤٩٦١،٤٩٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨٠٠٥٣٢٢٦٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٠٠٥٣٢٢٦٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٢٨٠٢،٢٨٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٢٨٠٢،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٠٠٥٣٢٢٦٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨٠٠٥٣٢٢٦٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥،٣٧٦٤،٨٤٠٥٣٦مجموع البند  رقم  

٦٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٥٢٠١،٥٢٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٥٢٠١،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٢٠١،٥٢٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٢٠١،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩١٢٩١٢صيانة اخرى١

٩٩١٢٩١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٩٥٢٣،٩٥٢مجموع البند  رقم  

٨١٠٩،٣٢٨٨،٧٩٢٥٣٦مجموع الوظيفة رقم  

١٢٩،٣٢٨٨،٧٩٢٥٣٦مجموع الفصل رقم  

٦٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩٨٠-٧،٠٠٠٧،٩٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٨٠-١٧،٠٠٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٠٠٠-٣،٢٧٥٤،٢٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠-٣٣،٢٧٥٤،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

١،٩٨٠-٢٢٦١٤،٢٦٥١٦،٢٤٥مجموع البند  رقم  

٦٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٧٥٤٧٥صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٧٥٤٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٧٥٤٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٧٥٤٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٥٠٩٥٠مجموع البند  رقم  

١،٩٨٠-١٤٢١٥،٢١٥١٧،١٩٥مجموع الوظيفة رقم  

١،٩٨٠-١٣١٥،٢١٥١٧،١٩٥مجموع الفصل رقم  

٦٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩،٩٢٥٢٩،٩٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩،٩٢٥٢٩،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧،٩٨٠٧،٩٨٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،٩٨٠٧،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٦،٥٧٥٣٦،٥٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٦،٥٧٥٣٦،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،١٩٧١،١٩٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،١٩٧١،١٩٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات اخرى١

٩١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٧،٦٧٢٧٧،٦٧٢مجموع البند  رقم  

٦٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩،٧٧٤٩،٧٧٤صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩،٧٧٤٩،٧٧٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦،٢٩٦٦،٢٩٦صيانة اخرى١

٩٦،٢٩٦٦،٢٩٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦،٠٧٠١٦،٠٧٠مجموع البند  رقم  

٦٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦٠٨،٠٠٠٦٠٨،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٦٠٨،٠٠٠٦٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٦٠٨،٠٠٠٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢٧٠١،٧٤٢٧٠١،٧٤٢مجموع الوظيفة رقم  

١٤٧٠١،٧٤٢٧٠١،٧٤٢مجموع الفصل رقم  

٦٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٥
٢٥٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٨٨٠٢،٩٤٠٩٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٨٨٠٢،٩٤٠٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥،٨٨٠٤،٩٤٠٩٤٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠٥،٨٨٠٤،٩٤٠٩٤٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٥،٨٨٠٤،٩٤٠٩٤٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٤١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٤٨٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٦٧،٠٠٠٤٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٢،٠٥٢،٠٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٢،٠٥٢،٠٠٠٢،٠٥٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٣٢٥٣،٣٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٣٢٥٣،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٩٩٥٢،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٩٩٥٢،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٨٥٠٢،٨٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٨٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١،١٦٥١١،١٦٥مجموع البند  رقم  

٦٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٢٨٠٢،٢٨٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢،٢٨٠٢،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٨٥٠٢،٨٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٨٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٨٥٠٢،٨٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٨٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧،٩٨٠٧،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١٩،١٤٥١٩،١٤٥مجموع الوظيفة رقم  

١٧١٩،١٤٥١٩،١٤٥مجموع الفصل رقم  

٦٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٨
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨،٤٠٠٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
١،٢٦٠١،٢٦٠تجھيزات للنقل١

٤١،٢٦٠١،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٧٣٠٢،٧٣٠تجھيزات اخرى١

٩٢،٧٣٠٢،٧٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٢٤،٩٩٠٥٢٤،٩٩٠مجموع البند  رقم  

٦٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٨
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠-٧٢٠٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٨٢١٢،٨٠٠٢١٧،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٦٠٧٣٧،٧٩٠٧٤٢،٧٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٥،٠٠٠-١٨٧٣٧،٧٩٠٧٤٢،٧٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٩
١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٢،٠٠٠١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٩
١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧،٥٠٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٩٧،٥٠٠٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٧،٥٠٠١٣،٧٥٠١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١١٢٤٩،٥٠٠٢٤،٧٥٠٢٤،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩٤٩،٥٠٠٢٤،٧٥٠٢٤،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٠
١١٣

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦،٠٠٠١،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٠
١١٣

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة وسائل النقل٨
٤،٠٠٠-٢،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤،٠٠٠-٨٢،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-٢٢٨٢،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٨،٠٠٠٧،٥٠٠٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨،٠٠٠٧،٥٠٠٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢١
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٢،٢٥٠٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٢،٢٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٠٠٠٧،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٠٠٠٧،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٥،٠٠٠١٠،٢٥٠٤،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢١
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥٠-١،٠٠٠١،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥٠-٧١،٠٠٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢،٠٠٠١،٢٥٠٧٥٠صيانة وسائل النقل١

٨٢،٠٠٠١،٢٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠١٨،٠٠٠١٢،٧٥٠٥،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١١٨،٠٠٠١٢،٧٥٠٥،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٢
٤١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٩،٠٠٠٣٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٣

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المھجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠-٩٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨،٠٠٠٣،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٦٧،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٦٧،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٥
١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٠٠٠٩،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢٥
١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١١١٥،٥٠٠١٥،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥١٥،٥٠٠١٥،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٠
١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المھجرين

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٦

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٧٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠١
١٠٧١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٦٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال 
المجلس

٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٢
٤٧٥١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣٦،٠٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ 
بيروت

٣٦،٠٠٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر 
خارجية بما فيھا االستمالكات

٩١٣٦،٠٠٠،٠٠٠١١١،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣٦،٠٠٠،٠٠٠١١١،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١١٣٦،٠٠٠،٠٠٠١١١،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢١٣٦،٠٠٠،٠٠٠١١١،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات 
الزراعية

٤٠،٠٠٠،٠٠٠

Agri plus

١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة 
الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

٣٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٩١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٠،٠٠٠،٠٠٠-٢١١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٤،٩٢٤،٣٧٨-٣٢٦٣،٨٨٣،٩٥٠٣٠٨،٨٠٨،٣٢٨مجموع الباب  رقم  

٦٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،١٢٥١،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،١٢٥١،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،١٢٥١،١٢٥مجموع البند  رقم  

٦٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٨،٧٢٠١٨،٧٢٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٨،٧٢٠١٨،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠،٢٢٠٢٠،٢٢٠مجموع البند  رقم  

١١٤٢١،٣٤٥٢١،٣٤٥مجموع الوظيفة رقم  

١٢١،٣٤٥٢١،٣٤٥مجموع الفصل رقم  

٤٢١،٣٤٥٢١،٣٤٥مجموع الباب  رقم  

٦٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٦٨،٨٨٠٦٨،٨٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦٨،٨٨٠٦٨،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤١،٥٠٠٤١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٩٣،٤٨٠١٩٣،٤٨٠مجموع البند  رقم  

٦٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٣،٠٠٠٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠٢٤٦،٤٨٠٢٤٦،٤٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٤٦،٤٨٠٢٤٦،٤٨٠مجموع الفصل رقم  

٦٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٧،٥٠٠-٢٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٧،٥٠٠-٢٢٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٠،٠٠٠-٦٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠،٠٠٠-٧٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٠٠٠-٥،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٣،٠٠٠-٩٥،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٥٠٠-٢٢٨٩٠،٠٠٠١٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠،٥٠٠-٣٣٥٦٢٠،٠٠٠٦٦٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠،٥٠٠-٢٦٢٠،٠٠٠٦٦٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٦،٣٠٠٦،٣٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩،٢٤٠٩،٢٤٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩،٢٤٠٩،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٩،٠٠٠٦٩،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٩،٠٠٠٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٩٦٠١،٩٦٠تجھيزات اخرى١

٩١،٩٦٠١،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٠،٧٠٠٩٠،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،١٢٠١،١٢٠صيانة اخرى١

٩١،١٢٠١،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤،٧٢٠١٤،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٣٣٢١٠٥،٤٢٠١٠٥،٤٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٠٥،٤٢٠١٠٥،٤٢٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٣،٠٢٠١٣،٠٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٣،٠٢٠١٣،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٣،٤٢٠٣٣،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٣٣،٤٢٠٣٣،٤٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٣،٤٢٠٣٣،٤٢٠مجموع الفصل رقم  

٤٠،٥٠٠-٥١،٠٠٥،٣٢٠١،٠٤٥،٨٢٠مجموع الباب  رقم  

٦٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤٠،٥٠٠٤٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٨٨٠،٥٠٠٨٨٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨٨٠،٥٠٠٨٨٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٠٠،٠٠٠-١،٨٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠٠،٠٠٠-١،٨٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٤٠٠،٠٠٠-٢٣،٦٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠،٠٠٠-٢٢٨٤،١٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠،٠٠٠-١٣٠٥،١٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٠،٠٠٠-٢٥،١٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٣

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١،٠٠٠-١١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠-١١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٠٠٠-٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٩٤٠-٢،٩٤٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٩٤٠-٥٢،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٩٤٠-٢،٩٤٠تجھيزات اخرى١

٢،٩٤٠-٩٢،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧،٨٨٠-٢٢٦٢٧،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٧٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٣

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠-٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٠٠٠-٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠-٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠-٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠-٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-٢٢٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥،٨٨٠-١٣٠٣٥،٨٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٥،٨٨٠-٣٣٥،٨٨٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٥،٨٨٠-٦٥،٩٨٠،٥٠٠٦،٤١٦،٣٨٠مجموع الباب  رقم  

٧٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٤،٨٠٠٤٤،٨٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٩٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢،١٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢،١٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤،٢٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١،٥٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٤٤،٨٠٠٤٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥٤،٦٠٠٥٤،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٤،٦٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣،٥٠٠-٤٤،٤٥٠٤٧،٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٨٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٤،٢٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥،٩٥٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١،٥٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٣،٥٠٠-٢٩٩،٠٥٠١٠٢،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١٢،٥٠٠١١١،٧٥٠٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٨،٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٩،٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠،٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣١١٢،٥٠٠١١١،٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧،٥٥٠٦،٦٥٠٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

١،٤٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٣،١٥٠مركز اعتراض المخابرات

٥٧،٥٥٠٦،٦٥٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٧٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

٢،١٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢،١٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٤،٢٠٠مركز اعتراض المخابرات

٩٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٥٠-٢٢٦٢٧٢،٣٠٠٢٧٤،١٥٠مجموع البند  رقم  

٧٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤،٨٠٠٤،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢٦،٢٠٠٣٢١،٢٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٣،٠٠٠ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٣٣،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢٧٩،٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧٣٢٦،٢٠٠٣٢١،٢٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠صيانة اخرى١

١٨،٤٠٠مركز اعتراض المخابرات

٩١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٤٩،٤٠٠٣٤٤،٤٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٠٦٢١،٧٠٠٦١٨،٥٥٠٣،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٢١،٧٠٠٦١٨،٥٥٠٣،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤،٩٠٠٤،٩٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٩٠٠٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٨٠٠٥،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٨٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٦١٠١،٦١٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٦١٠١،٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩١٠٩١٠تجھيزات اخرى١

٩٩١٠٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٢٢٠١٣،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٧٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٦٠٠٥،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٤٠٠٢٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٤٠٠٢٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٤٦،٢٢٠٤٦،٢٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٦،٢٢٠٤٦،٢٢٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

ابنية ٢٢٢

ابنية متخصصة٢
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ابنية متخصصة١

٢٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٢٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٩،٥٠٠،٠٠٠٢٩،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨،٧٥٠٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣١،٦٠٣،٧٥٠٣١،٦٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٣،٥٥٢،٥٠٠٣،٥٥٢،٥٠٠تجھيزات للنقل١

٤٣،٥٥٢،٥٠٠٣،٥٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٤١،٧٥٠١٤١،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٤١،٧٥٠١٤١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٤،٥٠٠٩٤،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٩٩٤،٥٠٠٩٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤،٣١٢،٥٠٠٤٤،٣١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٣،٧٥٠،٠٠٠٣،٧٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٣،٧٥٠،٠٠٠٣،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٣،٨٣٠،٠٠٠٣،٨٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة طرق اخرى٩

٣٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات الكھربائية٥
٣،٢٠٠٣،٢٠٠صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٤

٥٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩٦٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩٦٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧،٦٨٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧،٦٨٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤،٠٧٧،٦٠٠١٤،٠٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٦٢،٥٩٠،١٠٠٦٢،٥٩٠،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٩٩٥،٠٠٠١،٩٩٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،١٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،١٢١،٠٠٠٢،١٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٧٠،٤٠٠٧٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٤٨٢،٤٠٠١،٤٨٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١٤،٧٢٨،٤٠٠٤،٧٢٨،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٧،٣١٨،٥٠٠٦٧،٣١٨،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٩٥،١٠٠٦٩٥،١٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٧٥،١٠٠٨٧٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٥١،٣٥٦٥٥١،٣٥٦تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٥١،٣٥٦٥٥١،٣٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٦٦٦،٤٥٦١،٦٦٦،٤٥٦مجموع البند  رقم  

٧١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٧٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٧٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١،١٧٥،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١،١٧٥،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٧١٥،٠٠٠٥،٧١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٧،٣٨١،٤٥٦٧،٣٨١،٤٥٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٧،٣٨١،٤٥٦٧،٣٨١،٤٥٦مجموع الفصل رقم  

٧١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٧،٦٠٠٤٧،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤٧،٦٠٠٤٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١١،٣٧٥١١،٣٧٥تجھيزات فنية متخصصة١

١٩،٧٧٥١٩،٧٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣١،١٥٠٣١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨،٩٢٥٨،٩٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨،٩٢٥٨،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩١،٨٧٥٩١،٨٧٥مجموع البند  رقم  

٧١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠٠،٠٠٠-٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠،٠٠٠-٧٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٨٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-١٧٢٧٩١،٨٧٥١،٠٩١،٨٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٥٧٩١،٨٧٥١،٠٩١،٨٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠١،٢٦٠١،٧٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠١،٢٦٠١،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٢٦٠١،٢٦٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠١،٢٦٠١،٧٤٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٢٦٠٢،٥٢٠١،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٢٦٠١،٢٦٠تجھيزات اخرى١

٩١،٢٦٠١،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٦٢٠٨،٩٤٠٤،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٧٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٩٢٠١،٩٢٠صيانة ابنية ادارية١

٢١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦٤٠٦٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٦٤٠٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢٠٣٢٠صيانة اخرى١

٩٣٢٠٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩،٢٨٠٩،٢٨٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٢،٩٠٠١٨،٢٢٠٤،٦٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٢٢،٩٠٠١٨،٢٢٠٤،٦٨٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٥٧٥١،٥٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٥٧٥١،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٤٠٠١،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٤٧٥٤،٤٧٥مجموع البند  رقم  

٧٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨٠٠٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨٠٠٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٥،٢٧٥٥،٢٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٨٥،٢٧٥٥،٢٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٦،١٦٠٦،١٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،١٦٠٦،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥-٢،٢٠٠٢،٢٠٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٥-٢٢،٢٠٠٢،٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٥٠-٣،٠٠٠٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥٠-٥٣،٠٠٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥-٢٢٦١٤،٣٦٠١٤،٥١٥مجموع البند  رقم  

٧٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٠٠٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٥-١١٦١٧،٥٦٠١٧،٧١٥مجموع الوظيفة رقم  

١٥٥-٩١٧،٥٦٠١٧،٧١٥مجموع الفصل رقم  

٧٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٦،٣٠٠٦،٣٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٧٨٠٣،٧٨٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٧٨٠٣،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٨٠٠٤،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٥٧٠٣،٥٧٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٥٧٠٣،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٨،٤٥٠١٨،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٨٠٠٤،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٣،٢٥٠٢٣،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٢٣،٢٥٠٢٣،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤،٢٠٠٤،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٢٦٠١،٢٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٢٦٠١،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٤٠٠٢،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٦٨٠١،٦٨٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٦٨٠١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٨٤٠٨٤٠تجھيزات اخرى١

٩٨٤٠٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٣٨٠١٠،٣٨٠مجموع البند  رقم  

٧٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٦٠٠١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١١،٩٨٠١١،٩٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١١١١،٩٨٠١١،٩٨٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٢
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٥٧٩٥،٥٧٩اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٥٧٩٥،٥٧٩مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٧،٨٢٩١٧،٨٢٩مجموع البند  رقم  

٧٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٢
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩،٤٠٠٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٧،٢٢٩٢٧،٢٢٩مجموع الوظيفة رقم  

١٢٢٧،٢٢٩٢٧،٢٢٩مجموع الفصل رقم  

٧٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٣
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٨٠٠-٤،٢٠٠١٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٠٠-١٤،٢٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٩٠٠-٢،١٠٠٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٩٠٠-٢٢،١٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،٨٠٠-٤،٢٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٨٠٠-٣٤،٢٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٦٩٠-٢،٣١٠٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٦٩٠-٥٢،٣١٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،١٩٠-٢٢٦١٢،٨١٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٣
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٠٠٠-١،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٠٠٠-٦١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٠٠٠-١،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٠٠٠-٧١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-٢٢٨٢،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧،١٩٠-١١٦١٤،٨١٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٧،١٩٠-١٣١٤،٨١٠٤٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٣١٣١،٣١٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٣١٣١،٣١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات اخرى١

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٨،٥٦٣١٨،٥٦٣مجموع البند  رقم  

٧٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٠،٥٦٣٢٠،٥٦٣مجموع الوظيفة رقم  

١٤٢٠،٥٦٣٢٠،٥٦٣مجموع الفصل رقم  

٧٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٢٥٠٥،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٣،٦٥٠٢٣،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٧٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٨،٦٥٠٢٨،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٢٨،٦٥٠٢٨،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٣١٩،٥١٥-٧٧٦،٣٣١،٩٦٨٧٦،٦٥١،٤٨٣مجموع الباب  رقم  

٧٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩٧،٥٠٠٢٩٧،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩٧،٥٠٠٢٩٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٩٣،٧٥٠٣٩٣،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٦،٢٥٠٢٣٦،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦٣٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٤،٧٥٠٧٤،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٧٤،٧٥٠٧٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٣،١٠٠٢٣،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢٣،١٠٠٢٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١،٥٢٥،٣٥٠١١،٥٢٥،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٧٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤،١٤٠،٠٠٠٤،١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣١٥،٦٦٥،٣٥٠١٥،٦٦٥،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥،٦٦٥،٣٥٠١٥،٦٦٥،٣٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٨٥،٠٠٠٣٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٣٨٦،٠٠٠٢،٣٨٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٣٨٦،٠٠٠٢،٣٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٧٠٠،٠٠٠-٧٠٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٧٠٠،٠٠٠-٤٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٩،٠٠٠٤٩،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤٩،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠٠،٠٠٠-٢٢٦٢،٩١٨،٠٠٠٣،٦١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢١١،٢٠٠٢١١،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢١١،٢٠٠٢١١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥٠،٠٠٠-٧٩٠،٠٠٠١،٠٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٥٠،٠٠٠-٧٧٩٠،٠٠٠١،٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٤٧،٢٠٠١٤٧،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٤٧،٢٠٠١٤٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٨٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٨٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٨٠،٠٠٠-٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٣٠،٠٠٠-٢٢٨٢،٢٢٨،٤٠٠٢،٧٥٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١،٢٣٠،٠٠٠-١٢٥٥،١٦٥،٦٠٠٦،٣٩٥،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٢٣٠،٠٠٠-٣٥،١٦٥،٦٠٠٦،٣٩٥،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٤٧٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٤٧٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٤٧٨،٧٥٠١،٤٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٧٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٢٢٨،٧٥٠٣،٢٢٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٧٥٠،٠٠٠٦،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٧٥٠،٠٠٠٦،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٩٥٠٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٩٥٠٥،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٧٤٢،٠٠٠٧٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٧٤٢،٠٠٠٧٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢،١٩٦،٧٠٠١٢،١٩٦،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٩٢،٠٠٠١٩٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٩٢،٠٠٠١٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٨٤،٠٠٠٤٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف 
على امالك الدولة الخاصة

١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣١٣،٤٨٠،٧٠٠١٣،٤٨٠،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٣،٤٨٠،٧٠٠١٣،٤٨٠،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

١،٢٣٠،٠٠٠-٨٣٤،٣١١،٦٥٠٣٥،٥٤١،٦٥٠مجموع الباب  رقم  

٧٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١،٢٠٠١١،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١١،٢٠٠١١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣١،٣٠٠٣١،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠-٣،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٠٠٠-٩٣،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-٢٢٨١٥،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-٤٥٠٤٦،٣٠٠٤٧،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٠٠٠-١٤٦،٣٠٠٤٧،٣٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

اراضي ٢٢١

اراضي١
٥٠٠،٠٠٠٧،٦٣٠٤٩٢،٣٧٠اراضي١

بما فيھا احكام اإلستمالك البدائية واإلستئنافية 

١٥٠٠،٠٠٠٧،٦٣٠٤٩٢،٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢١٥٠٠،٠٠٠٧،٦٣٠٤٩٢،٣٧٠مجموع البند  رقم  

٧٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢
٣،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

٢٣،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣٣،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥٢٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٩٢٥٨،٩٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٤٢،٣٢٥٥٤٢،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨٥٥،٨٢٥٨٥٥،٨٢٥مجموع البند  رقم  

٧٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١،٥٤٧،٠٠٠-٧،٧٦٣،٠٠٠٩،٣١٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١،٥٤٧،٠٠٠-٢٨،٠١٣،٠٠٠٩،٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٤٧،٠٠٠-٢٢٧٨،٠١٣،٠٠٠٩،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٩،١٥٠،٠٠٠٩،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
١٨،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٥٠،٤٠٠،٠٠٠٥٠،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٢٠،١٦٠،٠٠٠٢٠،١٦٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٥٧،٦٠٠،٠٠٠٥٧،٦٠٠،٠٠٠صيانة طرق داخلية٤

٥٤،٠٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق اخرى٩

ـ  محلية  

٣٢٠٠،١٦٠،٠٠٠٢٠٠،١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٨٨،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٨٨،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠٩،٦٥٢،٠٠٠٢٠٩،٦٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١،٦٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٦٦٤،٠٠٠١،٦٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٦٦٤،٠٠٠١،٦٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢٢٢٣،٦٨٤،٨٢٥٢٢٣،٢٣٩،٤٥٥٤٤٥،٣٧٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٢٣،٦٨٤،٨٢٥٢٢٣،٢٣٩،٤٥٥٤٤٥،٣٧٠مجموع الفصل رقم  

٧٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١،٣٧٥١١،٣٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١١،٣٧٥١١،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٣،٦٠٠١٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٠،١٧٥٥٠،١٧٥مجموع البند  رقم  

٧٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٨٤٠٣،٨٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٨٤٠٣،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠صيانة اخرى١

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٦،٦٤٠٢٦،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٧٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٠٠،٠٠٠-٧٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٠٠،٠٠٠-١٧٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٢٩٧٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٦٦١٧٧٦،٨١٥٨٧٦،٨١٥مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠،٠٠٠-٣٧٧٦،٨١٥٨٧٦،٨١٥مجموع الفصل رقم  

٧٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١،٩٠٠١١،٩٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١١،٩٠٠١١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٦٨٠،٠٠٠١،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٢٥٠٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١١،٠٧٥-٥٠،٠٠٠٦١،٠٧٥تجھيزات اخرى١

١١،٠٧٥-٩٥٠،٠٠٠٦١،٠٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١١،٠٧٥-٢٢٦١،٨٢٧،١٥٠١،٨٣٨،٢٢٥مجموع البند  رقم  

٧٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
٣،٣٧٥٣،٣٧٥صيانة طرق داخلية٤

٣٣،٣٧٥٣،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٨،٨٠٠٢٨،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٨،٨٠٠٢٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٢،٠٠٠-١٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٢،٠٠٠-٩١٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٠٠٠-٢٢٨٤،١١٦،٤٢٥٤،١٣٨،٤٢٥مجموع البند  رقم  

٧٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣،٠٧٥-٤٥٤١٦،١٤٣،٥٧٥٦،١٧٦،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣،٠٧٥-٤٦،١٤٣،٥٧٥٦،١٧٦،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٢٦٠١،٢٦٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٧،٤٦٠٤٧،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

٩٢٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٤٤،٤٦٠٢٤٧،٦٦٠٩٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اراضي١
١،٠٠٠،٠٠٠-٢١،٤٠٠،٠٠٠٢٢،٤٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١،٠٠٠،٠٠٠-١٢١،٤٠٠،٠٠٠٢٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٥٠،٠٠٠-٩٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٥٠،٠٠٠-٢٢٧٢١،٤٥٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
١٠٠،٠٠٠٩٦،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة االراضي١

١١٠٠،٠٠٠٩٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠،٠٠٠١٩،٢٠٠١٠،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠،٠٠٠١٩،٢٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨،٠٠٠٦،٤٠٠١،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨،٠٠٠٦،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٦٠٠٩،٦٠٠صيانة اخرى١

٩٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٧٥،٢٠٠١٥٨،٨٠٠١٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٩،٦٠٠٩،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١،١٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٧٤٩،٦٠٠١،٠٠٩،٦٠٠٧٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٧٤٩،٦٠٠١،٠٠٩،٦٠٠٧٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٦،٨٠٠-٤٥٢١٢٣،٧١٩،٢٦٠٢٣،٩١٦،٠٦٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩٦،٨٠٠-٥٢٣،٧١٩،٢٦٠٢٣،٩١٦،٠٦٠مجموع الفصل رقم  

٩٢٥٤،٣٧٠،٧٧٥٢٥٤،٢٥٦،٢٨٠١١٤،٤٩٥مجموع الباب  رقم  

٧٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٢٤٠٩،٢٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٢٤٠٩،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٥،١٤٠٢٥،١٤٠مجموع البند  رقم  

٧٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٨٤٠٣،٨٤٠صيانة اخرى١

٩٣،٨٤٠٣،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٧،٨٤٠٤٧،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٧٢،٩٨٠٧٢،٩٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٢،٩٨٠٧٢،٩٨٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٧٨٢،٦٩٥١٠،٧٨٢،٦٩٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٢٥٣،٠٠٠١،٢٥٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٢،٠٣٥،٦٩٥١٢،٠٣٥،٦٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٤٨٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٤٨٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥١٨،٠٠٠٥١٨،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥١٨،٠٠٠٥١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٤،٥٣٧،٦٩٥١٤،٥٣٧،٦٩٥مجموع البند  رقم  

٧٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٦،٨٧٥،٠٠٠٦،٨٧٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٦،٨٧٥،٠٠٠٦،٨٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٤٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٥١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٩،٠٧٥،٠٠٠٩،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤،٨٣٠،٠٠٠٤،٨٣٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٤،٨٣٠،٠٠٠٤،٨٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٤٨،٠٠٠٨٤٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٤٨،٠٠٠٨٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٤،٤٠٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٤،٤٠٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢١،٢٩٤،٠٠٠٢١،٢٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١١٢،٠٠٠١١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١١٢،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١١٢،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٤٥،٠١٨،٦٩٥٤٥،٠١٨،٦٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٥،٠١٨،٦٩٥٤٥،٠١٨،٦٩٥مجموع الفصل رقم  

٧٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨،٤٠٠٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٢،٤٠٠٤٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٦٦١،٤٠٠٦١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦١،٤٠٠٦١،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٧٠٠٧،٧٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٧٠٠٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٧،٣٢٥١٧،٣٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٧،٣٢٥١٧،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١١،٩٠٠١١،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١١،٩٠٠١١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٦،٨٢٥٦،٨٢٥تجھيزات اخرى١

٩٦،٨٢٥٦،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١٣،٧٥٠١١٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٣٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠١٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٣٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٤٨،٠٠٠٢٣٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٣٦١،٧٥٠٣٤٧،٧٥٠١٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٦١،٧٥٠٣٤٧،٧٥٠١٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨،٤٠٠٨،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠-٣٣،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٧٥١،٥٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٧٥١،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-٢٢٦١٩،٩٧٥٢٢،٩٧٥مجموع البند  رقم  

٧٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-٢١٠٤٥،٩٧٥٤٨،٩٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٣،٠٠٠-٥٤٥،٩٧٥٤٨،٩٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٣٨٠٢،٣٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٣٨٠٢،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٥٠٠٥،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٥٠٠٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٩٠-٥٠٠١،١٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦٩٠-٥٥٠٠١،١٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٥٠-٥٠٠١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

٥٥٠-٩٥٠٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٤٠-٢٢٦٨،٨٨٠١٠،١٢٠مجموع البند  رقم  

٧٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٧٥٠٤،٤٠٠١،٣٥٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٧٥٠٤،٤٠٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧،٧٥٠٦،٤٠٠١،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٢١٠١٦،٦٣٠١٦،٥٢٠١١٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٦،٦٣٠١٦،٥٢٠١١٠مجموع الفصل رقم  

١٠٤٥،٥٧٧،٤٣٠٤٥،٥٦٦،٣٢٠١١،١١٠مجموع الباب  رقم  

٧٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٨٠٠٩،٨٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٨٠٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٥،٠٠٠٤،٢٠٠١٠،٨٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٥،٠٠٠٤،٢٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٦،٠٥٠٣٥،٢٥٠١٠،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٦١،٠٥٠٥٠،٢٥٠١٠،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦١،٠٥٠٥٠،٢٥٠١٠،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٣٨٨،٥٠٠٢،٣٨٨،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة 
مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة

المضافه

٢،٣٦٣،٠٠٠

٣٢،٣٨٨،٥٠٠٢،٣٨٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،٤٤٨،٠٠٠٢،٤٤٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٨٦٤،٠٠٠١،٨٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لتأمين 
اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى
وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

٢١،٨٦٤،٠٠٠١،٨٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٣٦٤،٠٠٠٢،٣٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤،٨١٢،٠٠٠٤،٨١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٨١٢،٠٠٠٤،٨١٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨٤٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨٤٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٩١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

٢٣٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٦٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٦٠،٠٠٠-٩١٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠،٠٠٠-٢٢٧٤٧٥،٠٠٠٥٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠،٠٠٠-٩١٢٢،١٢٥،٠٠٠٢،١٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٠،٠٠٠-٣٢،١٢٥،٠٠٠٢،١٨٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٨٤،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٨٣،٠٠٠٤٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٤٠،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٤٠،٠٠٠-٩١٦٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠-٢٢٧١٦٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠،٠٠٠-٩٢٢٦٤٣،٠٠٠٦٨٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠،٠٠٠-٤٦٤٣،٠٠٠٦٨٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤،٢٠٠٤،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٩،٥٠٠١٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  مساھمة لمجلس اإلنماء واالعمار لمشروع 
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
٢١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤،٠٠٠-٧٣٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥،٠٣٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠١٤،٩٩٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١٥،٠٤٩،٥٠٠٥٣،٥٠٠١٤،٩٩٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١٥،٠٤٩،٥٠٠٥٣،٥٠٠١٤،٩٩٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٨٩،٠٠٠١٨٩،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٨٩،٠٠٠١٨٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٩١،٨٠٠١٩١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٦٠٠٥،٦٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٢٢،٤٠٠٤٢٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٨٤،٠٠٠١٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٩،٦٠٠٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠٥،٦٠٠٢٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٣٦٢٨،٠٠٠٦٢٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٦٢٨،٠٠٠٦٢٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٢٣،٣١٨،٥٥٠٨،٤١١،٧٥٠١٤،٩٠٦،٨٠٠مجموع الباب  رقم  

٧٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦٤٨،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٦٠٩٦٠تجھيزات اخرى١

٩٩٦٠٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،١٩٤،٩٦٠١،١٩٤،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٧٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٦٤،٠٠٠٤٦٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٣،٢٠٠٤٣،٢٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٥٠٧،٢٠٠٥٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠صيانة اخرى١

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٧٣،٤٠٠٥٧٣،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠١،٧٦٨،٣٦٠١،٧٦٨،٣٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١١،٧٦٨،٣٦٠١،٧٦٨،٣٦٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧٠٠٧٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧٠٠٧٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٠٠٧٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٠٠٧٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٨٠٠٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٠٠٨٠٠صيانة اخرى١

٩٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢١،٧٧٤،٩٦٠١،٧٧٤،٩٦٠مجموع الباب  رقم  

٧٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٦،٤٠٠٢٦،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٦،٤٠٠٢٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٩٠٠٤،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٩٠٠٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٩١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨٣،٨٠٠٨٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١١٧١،٨٠٠١٧١،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٧١،٨٠٠١٧١،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣١٧١،٨٠٠١٧١،٨٠٠مجموع الباب  رقم  

٧٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٧٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٨٧٥٧،٨٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٧٩٢،٨٧٥١،٧٩٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨٧،٥٠٠١٨٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨٧،٥٠٠١٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،٠٢٧،٦٢٥٢،٠٢٧،٦٢٥مجموع البند  رقم  

٧٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٦٦،٤٠٠٦٦،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٠٦،٤٠٠١٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٤٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١١٦،٥٥٠١١٦،٥٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١١٦،٥٥٠١١٦،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٧،٢٠٠٨٧،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٧،٢٠٠٨٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،١٠٢،١٥٠١،١٠٢،١٥٠مجموع البند  رقم  

٧٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠-٢٢٩٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠-٤٢١٣،١٥٤،٧٧٥٣،١٧٩،٧٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٥،٠٠٠-١٣،١٥٤،٧٧٥٣،١٧٩،٧٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٢

٤٢٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اراضي١
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٤١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٦،٨٠٠١٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٤٥،٥٠٠٤٥،٥٠٠تجھيزات للنقل١

٤٤٥،٥٠٠٤٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٤٠٠-١،٨٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٤٠٠-٥١،٨٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٤٠٠-٢٢٦٩٠،٩٧٥٩٣،٣٧٥مجموع البند  رقم  

٨٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٤٠٠-٤٢١٢١٠٩،٣٧٥١١١،٧٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٢،٤٠٠-٣١٠٩،٣٧٥١١١،٧٧٥مجموع الفصل رقم  

٢٧،٤٠٠-١٤٤،١١٤،١٥٠٤،١٤١،٥٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٨٩٠١،٨٩٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٨٩٠١،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩٤٥٩٤٥تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥١٢١،٥١٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٤٥٧٢،٤٥٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٦٢٠١،٦٢٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٦٧٥٦٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٦٧٥٦٧مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦،٥٣٤٦،٥٣٤مجموع البند  رقم  

٨٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٧٠٠٢،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٤٦٤٤،٤٦٤صيانة وسائل النقل١

٨٤،٤٦٤٤،٤٦٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥٧٦٥٧٦صيانة اخرى١

٩٥٧٦٥٧٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٤٤٠١٠،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٦،٩٧٤١٦،٩٧٤مجموع الوظيفة رقم  

١١٦،٩٧٤١٦،٩٧٤مجموع الفصل رقم  

١٥١٦،٩٧٤١٦،٩٧٤مجموع الباب  رقم  

٨٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠٠-٢،٠٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

١٠٠-٩٢،٠٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠-٢٢٦٢٠٠،٣٠٠٢٠٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١،٩٢٠١،٩٢٠صيانة وسائل النقل١

٨١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٩٢٠١،٩٢٠صيانة اخرى١

٩١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥١٥،٨٤٠٥١٥،٨٤٠مجموع البند  رقم  

١٠٠-٤١٢٧١٦،١٤٠٧١٦،٢٤٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠-١٧١٦،١٤٠٧١٦،٢٤٠مجموع الفصل رقم  

١٠٠-١٦٧١٦،١٤٠٧١٦،٢٤٠مجموع الباب  رقم  

٨٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٢،٧٥٠١٢،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٢،٧٥٠١٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٣،٧٥٠٩٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥١٢٠٢،٧٥٠٢٠٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٠٢،٧٥٠٢٠٢،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٩،٠٠٠٩،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٦٦٥،٠٠٠١،٦٦٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١،٦٦٥،٠٠٠١،٦٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٨٠٢،٧٥٠١،٨٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢١٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠٣،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢٢،١٠٥،٧٥٠٢،١٠٥،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،١٠٥،٧٥٠٢،١٠٥،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

١٧٢،٣٠٨،٥٠٠٢،٣٠٨،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

١٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
١،٦٤٠،٠٠٠١،٦٤٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١،٦٤٠،٠٠٠١،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤١٠،٦٤٠،٠٠٠١٠،٦٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢١٠،١٠٠١٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨٢،٢٠٠٨٢،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٢٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٤٦٤،٠٠٠٤٦٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١٥٢،٠٠٠١٥٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٣٥،٢٠٠٣٥،٢٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤١،٦٥١،٢٠٠١،٦٥١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٨١١،٢٠٠١،٨١١،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧،٢٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧،٢٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧،٢٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠١٩،٩٨٣،٤٠٠١٩،٩٨٣،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٥٦٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

حماية البيئة غير المصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٢٤،٨٠٠،٠٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٢٤،٨٠٠،٠٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٤،٨٠٠،٠٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢٢٤،٨٠٠،٠٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٤٦،٤٠٠،٠٠٠٤٦،٤٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٨،٨٠٠،٠٠٠٨،٨٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٥،٦٠٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠انشاءات مياه السيالن٣

٤٦٠،٨٠٠،٠٠٠٦٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠،٨٠٠،٠٠٠٦٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٦٠،٨٠٠،٠٠٠٦٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

المصادر التقليدية للكھرباء

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات كھربائية٥
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٢،٨٠٠،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط النقل٣

١،٤٤٠،٠٠٠١،٤٤٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٥٦،٢٤٠،٠٠٠٦،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٦،٨٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

بما فيھا طاقة شمسية

٩٦،٨٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣،٠٤٠،٠٠٠١٣،٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٥١١٣،٠٤٠،٠٠٠١٣،٠٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١٨،٦٢٣،٤٠٠١١٨،٦٢٣،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٧٥١،٥٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٥،٧٧٥٥،٧٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٣٥٠١٠،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات اخرى١

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٥،٦٠٠٤٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠١٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٥،٠٠٠-٩٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٧٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٤،٤٠٠٣٤،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٤،٤٠٠٣٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٥،٠٠٠-٩٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٨٨٤،٤٠٠٨٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-٦٣١١٧١،٠٠٠١٨١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٠٠٠-٣١٧١،٠٠٠١٨١،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٨٠٠٢،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٢٠٨،٠٠٠١،٢٠٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٢٠٨،٠٠٠١،٢٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٨٠٠٢،٨٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٢٢٢،٧٠٠١،٢٢٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٦٠٠١،٦٠٠صيانة اخرى١

٩١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١٣،٢٤١،٧٠٠٣،٢٤١،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣،٢٤١،٧٠٠٣،٢٤١،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠،٠٠٠-١٨١٢٢،٠٣٦،١٠٠١٢٢،٠٤٦،١٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

٩١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤،٢٥٠٤٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٦٠٠٩،٦٠٠صيانة اخرى١

٩٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٣،٦٠٠٣٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١٧٧،٨٥٠٧٧،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٧،٨٥٠٧٧،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

١٩٧٧،٨٥٠٧٧،٨٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٢٥٠٥،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٢٥٠٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٠،٥٠٠٧٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه 
التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر

النفقات المتعلقه به
٢٢،٠٤٠،٠٠٠٢،٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٠٨٠،٠٠٠٢،٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٢،١٥٠،٥٠٠٢،١٥٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،١٥٠،٥٠٠٢،١٥٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
٢،٣٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٩٢،٣٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣٢،٣٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٦،٥٠٠٢٦،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤٦،٢٠٠٤٦،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٢،٧٠٠٧٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٦،٢٥٠٤٦،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٦،٢٥٠٤٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٦،٩٧٥١٦،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٦،٩٧٥١٦،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥،٩٥٠٥،٩٥٠تجھيزات اخرى١

٩٥،٩٥٠٥،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٧١،٦٢٥١٧١،٦٢٥مجموع البند  رقم  

٨٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١،٥٦٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١،٥٦٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٩٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١،٩٦٠،٠٠٠١،٩٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٠،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٠٠،٠٠٠-٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٥،٦٠٠٢٥،٦٠٠صيانة اخرى١

٩٢٥،٦٠٠٢٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٨٢،٠٣٧،٦٠٠٢،٣٣٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٠٠،٠٠٠-٢٩٢،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٠٠،٠٠٠-١٢٩٢،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-٢٢٩٢٩٢،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٦،٧٦١،٢٢٥٦،٧٦١،٢٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٦،٧٦١،٢٢٥٦،٧٦١،٢٢٥مجموع الفصل رقم  

٢٠٨،٩١١،٧٢٥٨،٩١١،٧٢٥مجموع الباب  رقم  

٨٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩،٤٠٠٢٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٤،٢٠٠٤،٢٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٤،٢٠٠٤،٢٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٨٠٠٢،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨٥،٦٠٠٧٥،٦٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦٠٠،٠٠٠١٢٨،٠٠٠٤٧٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦٠٠،٠٠٠١٢٨،٠٠٠٤٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦١٣،٠٠٠١٤١،٠٠٠٤٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠،٠٠٠-٣٧٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠،٠٠٠-١٣٧٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-٢٢٩٣٧٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١١،٠٦٨،٦٠٠٦١٦،٦٠٠٤٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١،٠٦٨،٦٠٠٦١٦،٦٠٠٤٥٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١١،٠٦٨،٦٠٠٦١٦،٦٠٠٤٥٢،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٧٨٥١،٧٨٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٧٨٥١،٧٨٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٦٨٢١،٦٨٢تجھيزات اخرى١

٩١،٦٨٢١،٦٨٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣١،٤٦٧٣١،٤٦٧مجموع البند  رقم  

٨٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٩،٦٠٠٢٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٩،٦٠٠٢٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٩،٦٠٠٥٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٩١،٠٦٧٩١،٠٦٧مجموع الوظيفة رقم 

١٩١،٠٦٧٩١،٠٦٧مجموع الفصل رقم  

٢٢٩١،٠٦٧٩١،٠٦٧مجموع الباب  رقم  

٨٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٦٦٠،٥٠٠٦٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠صيانة اخرى١

منھا صيانة المنشآت الرياضية

(بما فيھا النفقات التشغيلية والتنظيفات)

٢٨٠،٠٠٠ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٢٨٠،٠٠٠ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٨٠،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٦٠،٠٠٠ـ  صيانة القاعة المقفلة  ـ  الميناء 

٩١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٩٥،٠٠٠١،٠٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-٨٣١١،١٥٥،٥٠٠١،١٦٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥،٠٠٠-١١،١٥٥،٥٠٠١،١٦٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٥،٠٠٠-٢٣١،١٥٥،٥٠٠١،١٦٠،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٤
١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٢،٤٣١١٢،٤٣١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٢،٤٣١١٢،٤٣١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨،٣٩٢٨،٣٩٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٣٩٢٨،٣٩٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٩،١٧٤١٩،١٧٤تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٩،١٧٤١٩،١٧٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨،٣٦٧٨،٣٦٧تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨،٣٦٧٨،٣٦٧مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٨،٣٦٤٤٨،٣٦٤مجموع البند  رقم  

٨٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٤
١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٨،٨٠٠٢٨،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٨،٨٠٠٢٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٨٨٠١٠،٨٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٨٨٠١٠،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢صيانة وسائل النقل١

٨١٥،٩٢٢١٥،٩٢٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٣،٦٠٢٦٣،٦٠٢مجموع البند  رقم  

١٠٢١١١١،٩٦٦١١١،٩٦٦مجموع الوظيفة رقم 

١١١١،٩٦٦١١١،٩٦٦مجموع الفصل رقم  

٢٤١١١،٩٦٦١١١،٩٦٦مجموع الباب  رقم  

٨٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٩،٧٥٠٢٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات اخرى١

٩٨،٤٠٠٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩١،٥٥٠٩١،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٩٢٠١،٩٢٠صيانة اخرى١

٩١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٤،٣٢٠٤٤،٣٢٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١١٣٥،٨٧٠١٣٥،٨٧٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٣٥،٨٧٠١٣٥،٨٧٠مجموع الفصل رقم  

٢٥١٣٥،٨٧٠١٣٥،٨٧٠مجموع الباب  رقم  

٣١،٦١٨،٣٦٨-٢مجموع الجزء  رقم   ٨٨٤،٥٥١،٧٢٤ ٨٥٢،٩٣٣،٣٥٦

٨٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٣

١٠٠
٤٧٥١

الجزء الثاني (ب)
رئاسة مجلس الوزراء

المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٧٠،٠٠٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق دولية١

١٩٩٣/٢٤٦ـ القانون  

مساھمة لمجلس األنماء واالعمار

٧٠،٠٠٠،٠٠٠-٣٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٧٥١٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٣

١٠١
٤٧٥١

الجزء الثاني (ب)
رئاسة مجلس الوزراء

مشاريع استمالكات و انشاءات

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٥٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

ـ  مساھمة لمؤسسة اليسار لالنشاءات 
واالستمالكات

٩٥٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٥٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١٥٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠١٥٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤،٥٠٠،٠٠٠-٣٥٠،٥٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٨

١٠٠
٦٦١

الجزء الثاني (ب)
وزارة المالية

اعمال التحديد و التحرير و الكيل و المسح ووضع الخرائط النھائية في جميع االراضي اللبنانية

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٨

١٠١
١٢٣

الجزء الثاني (ب)
وزارة المالية

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

شؤون الموازنة والشؤون المالية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء ابنية
لوزارة المالية

٢١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٨

١٠١
١٢٥

الجزء الثاني (ب)
وزارة المالية

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

الشؤون الجمركية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١،٠٠٠،٠٠٠-٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء
المبنى الموحد إلدارة الجمارك في حرم مرفأ

بيروت
١،٠٠٠،٠٠٠-٢٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٢٥٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٨

١٠٢
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة المالية

تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
٣٥،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

لزوم تعويضات االستمالك العائدة لوزارة
الطاقة والمياه

١٣٥،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤٣٥،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٣٥،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٨

١٠٢
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة المالية

تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
١٠٨،٠٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

موزعة على الشكل التالي:

ـ  مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لدفع 
تعويضات االستمالك

٩٨،٠٠٠،٠٠٠

١٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  سائر االدارات 

٩١٠٨،٠٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٠٨،٠٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٠٨،٠٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٢١٤٣،٠٠٠،٠٠٠١٤٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١٦٧،٠٠٠،٠٠٠١٦٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٠٦
٦٦١

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

اعمال الضم والفرز

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٦٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٢٨
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

توسيع وتأھيل طريق السلطانية - صيدا

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

بما فيھا االستمالكات

٣٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٨٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٢٩
٤٨٥

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

مشروع انشاء معھد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٢٩
٤٨٥

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

مشروع انشاء معھد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٥٩،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٩٩،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٠
٤٥٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٢،٩٥٨،٨٦٠١٢،٥٥٢،٧١١٤٠٦،١٤٩انشاءات اخرى١

٩١٢،٩٥٨،٨٦٠١٢،٥٥٢،٧١١٤٠٦،١٤٩مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٢،٩٥٨،٨٦٠١٢،٥٥٢،٧١١٤٠٦،١٤٩مجموع البند  رقم  

٨٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٠
٤٥٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦٠٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٠٠،٠٠٠-١٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠،٠٠٠-٢٢٩٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٣،٨٥١-٤٥٢٢١٢،٩٥٨،٨٦٠١٣،١٥٢،٧١١مجموع الوظيفة رقم 

١٩٣،٨٥١-١٣٠١٢،٩٥٨،٨٦٠١٣،١٥٢،٧١١مجموع الفصل رقم  

٨٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٢
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

تنفيذ طريق القديسين جبيل-البترون-بما فيه األستمالك

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق ثانوية٣

إستمالك وتنفيذ طريق القديسين جبيل ـ 
البترون

٣١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٢١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٤
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

استكمال تنفيذ طريق كفررمان-مرجعيون-بما فيه األستمالك

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٦،٦٢٨،٢٩٣-١٤،٥٠٠،٠٠٠٢١،١٢٨،٢٩٣انشاء طرق دولية١

ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ 
مرجعيون بما فيه االستمالك

٦،٦٢٨،٢٩٣-٣١٤،٥٠٠،٠٠٠٢١،١٢٨،٢٩٣مجموع الفقرة  رقم  

٦،٦٢٨،٢٩٣-٢٢٧١٤،٥٠٠،٠٠٠٢١،١٢٨،٢٩٣مجموع البند  رقم  

٦،٦٢٨،٢٩٣-٤٥١٢١٤،٥٠٠،٠٠٠٢١،١٢٨،٢٩٣مجموع الوظيفة رقم 

٦،٦٢٨،٢٩٣-١٣٤١٤،٥٠٠،٠٠٠٢١،١٢٨،٢٩٣مجموع الفصل رقم  

٨٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٥
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

استكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة الطرق٣
٥،٠٠٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٥،٠٠٠،٠٠٠-٣١٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٨١٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠،٠٠٠-٤٥١٢١٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥،٠٠٠،٠٠٠-١٣٥١٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٣٦
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

استكمال وتأھيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة الطرق٣
٣،٣٠٨،١٤٦-١٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٨،١٤٦صيانة طرق دولية١

٣،٣٠٨،١٤٦-٣١٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٨،١٤٦مجموع الفقرة  رقم  

٣،٣٠٨،١٤٦-٢٢٨١٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٨،١٤٦مجموع البند  رقم  

٣،٣٠٨،١٤٦-٤٥١٢١٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٨،١٤٦مجموع الوظيفة رقم 

٣،٣٠٨،١٤٦-١٣٦١٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٨،١٤٦مجموع الفصل رقم  

٩٨١،٩٥٨،٨٦٠٦٢،٥٨٩،١٥٠١٩،٣٦٩،٧١٠مجموع الباب  رقم  

٨٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٠
١١١
٢١٠

الجزء الثاني (ب)
وزارة الدفاع الوطني

تحقيق عتاد وتجھيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨،٧٢٢،٥٠٠٨،٧٢٢،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٦٩،٩٩٣-٢،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٦٩،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١١،٢٢٢،٥٠٠٦،٥٦٩،٩٩٣٤،٦٥٢،٥٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١،٤٧٢،٥٠٠٦،٥٦٩،٩٩٣٤،٩٠٢،٥٠٧مجموع البند  رقم  

٨٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٠
١١١
٢١٠

الجزء الثاني (ب)
وزارة الدفاع الوطني

تحقيق عتاد وتجھيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٣،٥٧٠،٠٠٠١٣،٥٧٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١٣،٥٧٠،٠٠٠١٣،٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣،٥٧٠،٠٠٠١٣،٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٠
١١١
٢١٠

الجزء الثاني (ب)
وزارة الدفاع الوطني

تحقيق عتاد وتجھيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣،٠١٥،٠٠٠٣،٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٣،٠١٥،٠٠٠٣،٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨،٣٠٠،٠٠٠٨،٣٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨،٣٠٠،٠٠٠٨،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٨٧٥،٠٠٠١١،٨٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٣٦،٩١٧،٥٠٠٦،٥٦٩،٩٩٣٣٠،٣٤٧،٥٠٧مجموع الوظيفة رقم  

١١١٣٦،٩١٧،٥٠٠٦،٥٦٩،٩٩٣٣٠،٣٤٧،٥٠٧مجموع الفصل رقم  

٨٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٠
١١٢
٢١٠

الجزء الثاني (ب)
وزارة الدفاع الوطني
إزالة القنابل العنقودية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠٤٦،٩١٧،٥٠٠١١،٥٦٩،٩٩٣٣٥،٣٤٧،٥٠٧مجموع الباب  رقم  

٨٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٨
٩٨١

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي

انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٨
٩٨١

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي

انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٨٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١٦،٤٢٤-٤٧٠،٥٣٨٥٨٦،٩٦٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٦،٤٢٤-١٤٧٠،٥٣٨٥٨٦،٩٦٢مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٤٢٤-٢٢٦٤٧٠،٥٣٨٥٨٦،٩٦٢مجموع البند  رقم  

٨٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٢،٣٥٠،٠٠٠٢،٣٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٢،٣٥٠،٠٠٠٢،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢،٣٥٠،٠٠٠٢،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٩٤٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٩٤٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٤٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٥٢،٥٠٠٣٥٢،٥٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٣٥٢،٥٠٠٣٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٥٢،٥٠٠٣٥٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩١٢٤،١١٣،٠٣٨٥٨٦،٩٦٢٣،٥٢٦،٠٧٦مجموع الوظيفة رقم  

٨٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥١٩،٨٥٠-٥١٩،٨٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٩،٨٥٠-١٥١٩،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٩،٨٥٠-٢٢٦٥١٩،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٨٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١،٤٣١،٢٥٠١،٤٣١،٢٥٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١،٤٣١،٢٥٠١،٤٣١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١،٤٣١،٢٥٠١،٤٣١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١١٩
٩٢٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجھيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٩٠،٩٠٠١٩٠،٩٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١١٩٠،٩٠٠١٩٠،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٩٠،٩٠٠١٩٠،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٢٢،٢٨٠،١٥٠٥١٩،٨٥٠١،٧٦٠،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٩٦،٣٩٣،١٨٨١،١٠٦،٨١٢٥،٢٨٦،٣٧٦مجموع الفصل رقم  

٨٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١
١٢٢
٩٤١

الجزء الثاني (ب)
وزارة التربية و التعليم العالي

تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

التعليم الجامعي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥،٠٠٠،٠٠٠-١٥،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

مساھمة لمجلس االنماء واالعمار لمشروع 
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
١٥،٠٠٠،٠٠٠-٢١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٨١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥،٠٠٠،٠٠٠-٩٤١١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥،٠٠٠،٠٠٠-١٢٢١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥،٧١٣،٦٢٤-١١١٠،٣٩٣،١٨٨١٦،١٠٦،٨١٢مجموع الباب  رقم  

٨٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٤
١٠٠
٤٢١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الزراعة

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١٠٥
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٣٨،٢٢٢،٥٢٥١٩،٦٨١،١١٥١٨،٥٤١،٤١٠انشاءات مياه الشفة١

٢٧،٢٢٢،٥٢٥ـ  تأمين موارد مائية اضافية 

١١،٠٠٠،٠٠٠ـ  مشاريع مياه الشرب 

٤٣٨،٢٢٢،٥٢٥١٩،٦٨١،١١٥١٨،٥٤١،٤١٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٣٨،٢٢٢،٥٢٥١٩،٦٨١،١١٥١٨،٥٤١،٤١٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٣٨،٢٢٢،٥٢٥١٩،٦٨١،١١٥١٨،٥٤١،٤١٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٥٣٨،٢٢٢،٥٢٥١٩،٦٨١،١١٥١٨،٥٤١،٤١٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١٠٨
٤٣٥١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

مشاريع التجھيز الكھربائي

المصادر التقليدية للكھرباء

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات اخرى٩
١٢،٥٧٦،٦٤٦-٣١٦،٢٣٨١٢،٨٩٢،٨٨٤تجھيزات اخرى١

ـ  تجھيز كھربائي 

١٢،٥٧٦،٦٤٦-٩٣١٦،٢٣٨١٢،٨٩٢،٨٨٤مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٥٧٦،٦٤٦-٢٢٦٣١٦،٢٣٨١٢،٨٩٢،٨٨٤مجموع البند  رقم  

١٢،٥٧٦،٦٤٦-٤٣٥١٣١٦،٢٣٨١٢،٨٩٢،٨٨٤مجموع الوظيفة رقم 

١٢،٥٧٦،٦٤٦-١٠٨٣١٦،٢٣٨١٢،٨٩٢،٨٨٤مجموع الفصل رقم  

٨٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١٠٩
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه
مشاريع مياه الري

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٩٩٠،٧٩٢-٥٣٤،٧١١١،٥٢٥،٥٠٣انشاءات مياه الري٢

ـ  مشاريع تقويم وصيانة مجاري األنھر 

٩٩٠،٧٩٢-٤٥٣٤،٧١١١،٥٢٥،٥٠٣مجموع الفقرة  رقم  

٩٩٠،٧٩٢-٢٢٧٥٣٤،٧١١١،٥٢٥،٥٠٣مجموع البند  رقم  

٩٩٠،٧٩٢-٦٣١٥٣٤،٧١١١،٥٢٥،٥٠٣مجموع الوظيفة رقم  

٩٩٠،٧٩٢-١٠٩٥٣٤،٧١١١،٥٢٥،٥٠٣مجموع الفصل رقم  

٨٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١١٣
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١١٣
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٢٣،٠٠٠،٠٠٠١٧٣،٠٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٤١٢٣،٠٠٠،٠٠٠١٧٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧١٢٣،٠٠٠،٠٠٠١٧٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١١٣
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦،٠٠٠،٠٠٠-١٢،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٦،٠٠٠،٠٠٠-١١٢،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٩١٢،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦،٠٠٠،٠٠٠-٦٣١١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦،٠٠٠،٠٠٠-١١٣١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١٨
١١٤
٦٣١

الجزء الثاني (ب)
وزارة الطاقة والمياه

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٢٠٠،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

ـ  مساھمة للمصلحة الوطنية لنھر الليطاني 

٢٠٠،٠٠٠-٩٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-٢٢٧٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٠،٠٠٠-٦٣١٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٠،٠٠٠-١١٤٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١،٢٢٦،٠٢٨-١٨١٨٩،٤٧٣،٤٧٤٢٤٠،٦٩٩،٥٠٢مجموع الباب  رقم  

٨٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٢١
١٠٣
٥٦٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة البيئة

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب

حماية البيئة غير المصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٢١
١٠٣
٥٦٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة البيئة

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب

حماية البيئة غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٣٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٢٥
١٠٠
٤٨٤

الجزء الثاني (ب)
وزارة الصناعة

معالجة التلوث في منطقة حوض نھر الليطاني من النبع الى المصب

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٢١،٧٢٢،٤٣٥-٣مجموع الجزء  رقم   ٥٧١،٥٦٥،٤٥٧ ٥٤٩،٨٤٣،٠٢٢

٨٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
١

١٢٣

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤،٧٩٧٤،٧٩٧قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٣٩٧٨،٣٩٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٠٠٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٥٠٠٢،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠٢،٠٠٠

٧٣٩،٥٠٠٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٨،٤٩٧٤٨،٤٩٧مجموع البند  رقم  

١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
١

١٢٣

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥٩،٠٠٠٨٤،٠٠٠٧٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١٦٢،٠٠٠٨٧،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٥٥٠٢،٥٥٠

٢٢،٥٥٠٢،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠اعالنات١

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٨٠٠٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٧٢٠،٨٠٠١،٧٢٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨،٣٣٥،٣٥٠٨،٢٦٠،٣٥٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
١

١٢٣

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٣،٠٠٠-٣٢٢،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٠٠٠-١٣٢٢،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٩،٩٢٠٦٧،٩٢٠٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٩،٩٢٠٦٧،٩٢٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣١،٢٠٠٣١،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠-٢١٨،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،٠٠٠-٣٢٦١،٨٠٠٢٦٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠-١٣٦٦٥،٧٢٠٦٨٠،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
١

١٢٣

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رديات٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٣٦٠٣،٣٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٣٦٠٣،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٠١٣،٣٦٠١٥،٠١٣،٣٦٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢٤،٠٦٢،٩٢٧٢٤،٠٠٢،٩٢٧٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
١

١٠٤١

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٤،٠٧٧،٩٢٧٢٤،٠١٧،٩٢٧٦٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
٢

١٩٠

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني

التحويالت

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٦،٥٥٦،٨٩٣٦٥،٧٦٦،٨٩٣٧٩٠،٠٠٠مساھمات لنفقات أخرى٩

(مخصصات الخزينة العامة )

١٦٦،٥٥٦،٨٩٣٦٥،٧٦٦،٨٩٣٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٦،٥٥٦،٨٩٣٦٥،٧٦٦،٨٩٣٧٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٦٦،٥٥٦،٨٩٣٦٥،٧٦٦،٨٩٣٧٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٦،٥٥٦،٨٩٣٦٥،٧٦٦،٨٩٣٧٩٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
٤

١٩٠

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
٤

١٩٠

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
٧٥،٠٠٠-٢٢٤،٢٠٠٢٩٩،٢٠٠احتياطي للعطاءات١

٧٥،٠٠٠-٩٢٢٤،٢٠٠٢٩٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥،٠٠٠-١٥٢٢٤،٢٠٠٢٩٩،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠٨
٤

١٩٠

الجزء االول
مديرية اليانصيب الوطني

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٧٥،٠٠٠-٣٤٢،٠٨٠٤١٧،٠٨٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٧٥،٠٠٠-١٣٤٢،٠٨٠٤١٧،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥،٠٠٠-١٨٣٤٢،٠٨٠٤١٧،٠٨٠مجموع البند  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٩٠٦٤٦،٢٨٠٧٩٦،٢٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٠،٠٠٠-٤٦٤٦،٢٨٠٧٩٦،٢٨٠مجموع الفصل رقم  

١٠٨٩١،٢٨١،١٠٠٩٠،٥٨١،١٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

٤٧١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٩٧٦٣،٩٧٦قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٥٠٢،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠٣٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٥٢٦٦،٥٢٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥٠٧٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مواد مخبرية٢

٤٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠،٤٠٠٢٠،٤٠٠مبيدات١

٥٢٠،٤٠٠٢٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٨٠،٠٠٠-٢٧،٥٠٠،٠٠٠٢٧،٦٨٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠٢٠ـ  ثمن شراء القمح والشعير لعام  

١٨٠،٠٠٠-٦٢٧،٥٠٠،٠٠٠٢٧،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٩٠٠٩٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

٤٧١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

٩٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٠،٠٠٠-١١٢٧،٥٦٣،٢٧٦٢٧،٧٤٣،٢٧٦مجموع البند  رقم  

١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

٤٧١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠٣،٠٠٠١٨٥،٠٠٠١٨،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٠،٠٠٠-٨٣٠،٠٠٠١،١٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣٣٢،٠٠٠-١١،٠٣٣،٠٠٠١،٣٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧،٥٠٠٧،٥٠٠

٢٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠اعالنات١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١،٥٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٤٠٠١،٤٠٠تامين١

٥١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،١٢٥١،١٢٥استئجار سيارات واليات١

٦١،١٢٥١،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٢،٠٠٠-١٢١،١١٩،٠٢٥١،٤٥١،٠٢٥مجموع البند  رقم  

١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

٤٧١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٣٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٥٠،٠٠٠-١٣٤٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٠،٠٠٠٦٩،٠٠٠١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٠،٠٠٠٦٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧،٥٠٠-٣٥،٠٠٠٤٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٥٠٠-٣١٥٠،٠٠٠١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٥٠٠-١٣٥٨٠،٠٠٠٧٣٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

٤٧١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٥٠٠٣،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٤٥،٠٠٠٢٩٠،٥٠٠٥٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٤٨،٥٠٠٢٩٤،٠٠٠٥٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٥٦،٥٠٠٣٠٢،٠٠٠٥٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٤،٠٠٠-٤٧١٢٩،٦١٨،٨٠١٣٠،٢٣٢،٨٠١مجموع الوظيفة رقم  

١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
١

١٠٤١

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠-١٢،٥٠٠١٥،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣،٠٠٠-٣١٢،٥٠٠١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠مرض وأمومة١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٥١٧،٥٠٠٢٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨،٠٠٠-١٠٤١١٧،٥٠٠٢٥،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٢،٠٠٠-١٢٩،٦٣٦،٣٠١٣٠،٢٥٨،٣٠١مجموع الفصل رقم  

١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
٤

١٩٠

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٣
٤

١٩٠

الجزء االول
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٦٢٠،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

١٦٢٠،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٦٢٠،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٢٢،٠٠٠-١١٣٣٠،٣٥٦،٣٠١٣٠،٩٧٨،٣٠١مجموع الباب  رقم  

١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
١

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥٠٤٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٥٠٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٥٠٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
١

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
١

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٥٠،٠٠٠-٣،٥٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥٠،٠٠٠-١٣،٥٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٠،٠٠٠-٣٣٠٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٨٠،٠٠٠-١٣٤،٠٢٥،٠٠٠٤،٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
١

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٧٢٠-٥،٠٠٠٦،٧٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٤١،٧٢٠-٩١٠٥،٠٠٠١٤٦،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١،٧٢٠-١٦١١٤،٦٠٠١٥٦،٣٢٠مجموع البند  رقم  

٥٢١،٧٢٠-٤٦١٤،١٤٥،٤٥٠٤،٦٦٧،١٧٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
١

١٠٤١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٠،٠٠٠-١٠٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٠،٠٠٠-٣١٠٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠،٠٠٠-١٥١٠٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠،٠٠٠-١٠٤١١٠٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩١،٧٢٠-١٤،٢٥٠،٤٥٠٤،٨٤٢،١٧٠مجموع الفصل رقم  

٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٦٠٠٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٥،٦٠٠٤٥،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٥،٦٠٠٤٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٨٠٠١،٨٠٠

٢١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠بريد١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعالنات١

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مطبوعات٢

٨،٤٠٠٨،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٢،٤٠٠٧٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٩٤،٨٠٠١٩٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٤٠٠،٠٠٠-٢٢،٦٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٤٠٠،٠٠٠-١٢٢،٦٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٩،٠٠٠٧٠،٠٠٠٧٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠-٧٧٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩١٩،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٠،٠٠٠-٣٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٥١،٠٠٠-١٣٢٥،٩٤٣،٠٠٠٢٧،٤٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٨٠٠١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٤،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٨٤،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٤،٠٠٠-٩٦٨،٩٠٠١٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤،٠٠٠-١٦١١٨،٧٠٠١٥٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١،٥٨٥،٠٠٠-٤٦١٣٦،٢٦٠،١٠٠٣٧،٨٤٥،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٠،٠٠٠-٨٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٠،٠٠٠-٣٨٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٥٨٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٠٤١٨٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٧٣٥،٠٠٠-٢٣٧،١١٠،١٠٠٣٨،٨٤٥،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٠٩-٦٠،٠٠٠٦٠،٦٠٩قرطاسية للمكاتب١

٢١٣-١٧،٠٠٠١٧،٢١٣كتب ومراجع وصحف٢

٣،٥٦٢-٦،٠٠٠٩،٥٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٣٨٤-١٨٣،٠٠٠٨٧،٣٨٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٣٠٠،٠٠٠٧،٣٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٧،٥٥٥،٠٠٠٧،٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٣٨٤-١١٧،٦٣٨،٠٠٠٧،٦٤٢،٣٨٤مجموع البند  رقم  

٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

بريد٣
١،٨٠٠١،٨٠٠بريد١

٣١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠اعالنات١

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠-٤١١٩،٢٠٠١٣٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٢١٢١،٠٠٠١٤١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٠،٠٠٠-١،١٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٠،٠٠٠-١١،١٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣١،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦،٠٠٠-٢٦١،٠٠٠٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٠٠٠-٩٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠-٨٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٥،٠٠٠-٣١٨٠،٠٠٠١٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢١،٠٠٠-١٣١،٣٤١،٠٠٠١،٥٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦،٠٠٠-٨،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٠٠٠-٩٨،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٠٠٠-١٦٨،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥١،٣٨٤-٤٦١٩،١٠٨،٠٠٠٩،٣٥٩،٣٨٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٣٢٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٣٢٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٦،٣٨٤-٣٩،٤٢٨،٠٠٠٩،٦٨٤،٣٨٤مجموع الفصل رقم  

٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠،٠٠٠-١٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٠٠٠-٦،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،٠٠٠-٣١٦،٤٠٠٢٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤،٠٠٠-١٣١٠٦،٤٠٠١٢٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٠٠٠-٢،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٠٠٠-٣٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٠-١،٦٠٠١،٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٠-٩١،٦٠٠١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٨٠-١٦٣،٦٠٠٤،٦٨٠مجموع البند  رقم  

١٥،٠٨٠-٤٦١١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٤

١٠٤١

الجزء االول
االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠-٤،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠-٣٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦،٠٨٠-٤١١٤،٠٠٠١٣٠،٠٨٠مجموع الفصل رقم  

٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٥

١٩٠

الجزء االول
االتصاالت
التحويالت

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٣٨،٧٥٩،٩٤٢-١،٥٥٠،٣٨٦،٦٩٣١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مساھمات لنفقات أخرى٩

ـ  مخصصات الخزينة العامة 

٣٣٨،٧٥٩،٩٤٢-١١،٥٥٠،٣٨٦،٦٩٣١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٨،٧٥٩،٩٤٢-١٤١،٥٥٠،٣٨٦،٦٩٣١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مجموع البند  رقم  

٣٣٨،٧٥٩،٩٤٢-١٩٠١،٥٥٠،٣٨٦،٦٩٣١،٨٨٩،١٤٦،٦٣٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٥

١٠٤١

الجزء االول
االتصاالت
التحويالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٨،٧٥٩،٩٤٢-٥١،٥٥٠،٥٨٦،٦٩٣١،٨٨٩،٣٤٦،٦٣٥مجموع الفصل رقم  

٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٧

١٩٠

الجزء االول
االتصاالت

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٧

١٩٠

الجزء االول
االتصاالت

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

١،٠٠٠،٠٠٠-٩١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٥١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٧

١٩٠

الجزء االول
االتصاالت

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٧

١٩٠

الجزء االول
االتصاالت

احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٧٩٦،٦٢٤-٤،٩٦٣،٠٠١٥،٧٥٩،٦٢٥احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

٧٩٦،٦٢٤-١٤،٩٦٣،٠٠١٥،٧٥٩،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٧٩٦،٦٢٤-١٨٤،٩٦٣،٠٠١٥،٧٥٩،٦٢٥مجموع البند  رقم  

١،٧٩٦،٦٢٤-١٩٠٩،٥٦٣،٠٠١١١،٣٥٩،٦٢٥مجموع الوظيفة رقم  

١،٧٩٦،٦٢٤-٧٩،٥٦٣،٠٠١١١،٣٥٩،٦٢٥مجموع الفصل رقم  

٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢٣٥
٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٢١،٠٤٤-٤،٧٣٢،٠٨٧٤،٩٥٣،١٣١مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢٢١،٠٤٤١،٠٠٠،٠٠٠٢٢١،٠٤٤مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٥،٩٥٣،١٣١٥،٩٥٣،١٣١مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٩٥٣،١٣١٥،٩٥٣،١٣١مجموع البند  رقم  

٤٦١٥،٩٥٣،١٣١٥،٩٥٣،١٣١مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥٥،٩٥٣،١٣١٥،٩٥٣،١٣١مجموع الفصل رقم  

٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١٥
٢٣٦
٤٦١

الجزء االول
االتصاالت

أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٩٠،١٥٧،٠٠٠١٩٠،١٥٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٩٠،١٥٧،٠٠٠١٩٠،١٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٩٠،١٥٧،٠٠٠١٩٠،١٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٩٠،١٥٧،٠٠٠١٩٠،١٥٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦١٩٠،١٥٧،٠٠٠١٩٠،١٥٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٤٣،١٥٥،٧٥٠-١١٥١،٨٠٧،١٦٢،٣٧٥٢،١٥٠،٣١٨،١٢٥مجموع الباب  رقم  

٣٤٣،٠٧٧،٧٥٠-١مجموع الجزء  رقم   ٢،٢٧١،٨٧٧،٥٢٦ ١،٩٢٨،٧٩٩،٧٧٦

٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠٨
١

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠،٠٠٠-٣٤٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠،٠٠٠-٢٢٦٤١٨،٩٠٠١،٠١٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠٨
١

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠-٧٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٢٨٣٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٠،٠٠٠-١٢٣٧١٨،٩٠٠١،٤١٨،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٠٠،٠٠٠-١٧١٨،٩٠٠١،٤١٨،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٠،٠٠٠-١٠٨٧١٨،٩٠٠١،٤١٨،٩٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٣
١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٨،٤٠٠٨،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣١،٦٠٠٣١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٣
١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٣
١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٢٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٦٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٢٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٢٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٣٨٧،٦٠٠٣٢٣،٦٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٨٧،٦٠٠٣٢٣،٦٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٣٣٨٧،٦٠٠٣٢٣،٦٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٩،١٠٠،٠٠٠٩،١٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٩،١٠٠،٠٠٠٩،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٣،٨٦٩،٤٠٠٢٣،٨٦٩،٤٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٩٢٣،٨٦٩،٤٠٠٢٣،٨٦٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٢،٩٦٩،٤٠٠٣٢،٩٦٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣٠،٨٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠٨،٣٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩٣٠،٨٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠٨،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٣٠،٨٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠،٠٠٠٨،٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤،٨٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٤،٨٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤،٨٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٦٨،٥٩٤،٤٠٠٦٠،٢٦٩،٤٠٠٨،٣٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٨،٥٩٤،٤٠٠٦٠،٢٦٩،٤٠٠٨،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٦٤،٤٠٠،٠٠٠٦٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٤،٤٠٠،٠٠٠٦٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٤،٤٠٠،٠٠٠٦٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٦٥،٠٠٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٥،٠٠٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧٦٠-١١،٠٠٠١١،٧٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٦٠-١١١،٠٠٠١١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٩٢٠٣،٩٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٩٢٠٣،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٦٠٠٥،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٢٠-٦،٠٠٠٦،٧٢٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٧٢٠-٥٦،٠٠٠٦،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٨٠-٢٢٦٢٦،٥٢٠٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٦٠٠٥،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١،٤٨٠-٤٦١٣٩،١٢٠٤٠،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٤٨٠-٣٣٩،١٢٠٤٠،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٥١٣٣،٦٣٣،٥٢٠١٢٥،٣١٠،٠٠٠٨،٣٢٣،٥٢٠مجموع الباب  رقم  

٢٧،٦٨٧،٥٢٠مجموع الجزء  رقم   ١٢٧،٠٥٢،٥٠٠ ١٣٤،٧٤٠،٠٢٠

٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٠لعام

   قانون عام
٢٠١٩

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
١١٥
١٠٠
٤٦١

الجزء الثاني (ب)
االتصاالت

تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتھا والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواھا

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

مساھمة لھيئة اوجيرو لتطوير وتوسعه الشبكة
الثابته ومتمماتھا والخدمات المرافقة من

اتصاالت وانترنت وبرامج معلوماتية وسواھا
٩١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٥١٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٣١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الجزء  رقم   ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٥٧


